
 
 

รายงานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขามแก่นนคร 
ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๘ 

วันจันทร์ท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา อาคาร ๕   

โรงเรียนขามแก่นนคร อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
………………………………………………. 

 
ประธานที่ประชุม  นายทินกร  ทองดี   (รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร) 
ผู้มาประชุม  ๑๒๙ คน  
ผู้ไม่มาประชุม      ๒ คน 
 ๑ . นางอรพิน  สรรเสริญสุข  ลาป่วย  
 ๒ . นางสุทธิรัตน์  ภู่ระหงษ ์ ลาคลอด 
  
เปิดประชุมเวลา ๐๘.๓๐ น. 
  ๑.  แสดงความยินดีกับ  นายทินกร  ทองดี  รองผู้อ านวยการ  เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือก
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๗  และได้รับโล่เสมา ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๖  ในโครงการ
สถานศึกษาป้องกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด     
  ๒.  แสดงความยินดีกับ  นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ  
และได้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิขามแก่นนคร เป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๓.  แสดงความยินดีกับ  นายเวียงชัย  อติรัตนวงษ์  ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดีเด่น  ของคุรุสภา   เขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ ประจ าปี  ๒๕๕๘  
 ๔.  แสดงความยินดีกับ  นางสุภา  มนูญศักดิ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่เทศบาลนคร
ขอนแก่น  ด้านการศึกษาและส่ิงแวดล้อม  เนื่องในงานครบรอบ ๘๐ ปี  เทศบาลนครขอนแก่น   
 ๕.  แสดงความยินดีกับ  นางสาวอรรถวรรณ  ส าเภาทอง  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูช านาญ
การ  (ค.ศ.๒)  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 ๖.  แสดงความยินดีกับ  นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์  และ  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช  เนื่องในโอกาสได้
เล่ือนต าแหน่งจากครูผู้ช่วย  เป็นต าแหน่ง  ครู ค.ศ.๑   
 ๗.  นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได้รับโล่เสมา ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๖  ในโครงการ
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
          ๘.  นายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูที่ปรึกษา  ได้รับรางวัลยอดเย่ียม (ชนะเลิศ)  โครงการพลังเล็ก   
เปล่ียนโลกปี ๓  ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น  จัดโดย ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ร่วมกับบริษัท อสมท. จ ากัด    
ในระหว่างวันท่ี  ๑๖ – ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘     
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 
 ๑.๑  โรงเรียนน าร่องตามนโนบายลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๒๕  เริ่มใช้ในภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  จ านวน  ๑๐  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนนครขอนแก่น  
โรงเรียนมัญจาศึกษา  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น  โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม  โรงเรียนทุ่งใหญ่



๒ 
 

รัตนศึกษา  โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย  โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  โรงเรียน  
ชุมแพพิทยาคม  และโรงเรียนยางค าพิทยาคม   
 ๑.๒  การจัดประกวดนางงามไหมขอนแก่น  และงานพาแลง  ในงานเทศกาลงานไหมนานาชาติและประเพณี
ผูกเส่ียว ประจ าปี ๒๕๕๘ โรงเรียนขามแก่นนครรับผิดชอบการแสดงในการประกวดรอบตัดสิน  วันอาทิตย์ท่ี ๖ 
ธันวาคม  ๒๕๕๘  โรงเรียนขามแก่นนคร ได้รับโควตาจ าหน่ายบัตรงานไหม  ๒๐๐ บัตร  บัตรละ ๕๐ บาท   
 ๑.๓  การรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  วันจันทร์ที่   ๒๘  ธันวาคม  
๒๕๕๘  ท่ีโรงเรียนกัลยาณวัตร  โรงเรียนขามแก่นนครร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  
 ๑.๔  ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑.๔.๑  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับโล่เสมา ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๖  ในโครงการ
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ท่ีหอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ในจันทร์ที่ ๑๒   
ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
  ๑.๔.๒  โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล    
รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕  ปี  มหกรรมกีฬานักเรียน  “สพม.๒๕ เกมส์”       
 ๑.๕  ขอแสดงความยินดีกับครูและบุคลากร  ท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้  
  ๑.๕.๑  นายทินกร  ทองดี  ได้รับโล่เสมา ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๖  ในโครงการ
สถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ท่ีหอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ในจันทร์ที่ ๑๒  ตุลาคม  
๒๕๕๘ และโอกาสได้รับการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๗   
  ๑.๕.๒  นางอุไรวรรณ  ภวสุริยกุล  ได้รับโล่เสมา ป.ป.ส.  ระดับดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๕๖  ใน
โครงการสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ท่ีหอประชุมพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ในจันทร์ที่ ๑๒   
ตุลาคม  ๒๕๕๘  
  ๑.๕.๓  นางสาวกฤษณา  วรรณทิพย์  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะเป็นครูเช่ียวชาญ   
ต้ังแต่วันท่ี  ๒๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
  ๑.๕.๔  นางสุภา  มนูญศักดิ์  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ท าคุณประโยชน์แก่เทศบาลนครขอนแก่น  
ด้านการศึกษาและส่ิงแวดล้อม  เนื่องในงานครบรอบ ๘๐ ปี  เทศบาลนครขอนแก่น  เมื่อวันอาทิตย์ท่ี  ๒๕  ตุลาคม  
๒๕๕๘  ท่ีเวที  ๒๐๐ ปี  บึงแก่นนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
  ๑.๕.๕  นางสาวอรรถวรรณ  ส าเภาทอง  เนื่องในโอกาสได้เล่ือนวิทยฐานะ  เป็นครูช านาญการ  
(ค.ศ.๒)  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
  ๑.๕.๖  นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์  และ  นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช  เนื่องในโอกาสได้เล่ือน  
วิทยฐานะจากครูผู้ช่วย  เป็นต าแหน่ง  ครู ค.ศ.๑   
  ๑.๕.๗  นายนิกร  สีกวนชา  เป็นครูที่ปรึกษา  ได้รับรางวัลยอดเย่ียม (ชนะเลิศ)  โครงการพลังเล็ก   
เปล่ียนโลกปี ๓  ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น  จัดโดย ปตท. จ ากัด (มหาชน)   ร่วมกับบริษัท อสมท. จ ากัด    
ในระหว่างวันท่ี  ๑๖ – ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘     
  ๑.๕.๘  นายวิเชียร กระพี้แดง  นายบุญเกิด ศิริวรรณ  นายสิทธา กล้าหาญ  นายณรงค์ ท่วมไธสง  
และนายเสกสรรค์  สีหาโมก  ครูผู้ฝึกซ้อมได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล  รุ่นอายุไม่
เกิน ๑๕  ปี   มหกรรมกีฬานักเรียน “สพม.๒๕ เกมส์”       
 ๑.๖  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร  ท่ีได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้  
    ๑.๖.๑  เด็กหญิงวรรณรัตน์ เพ็งมอ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนขามแก่นนคร  ได้รับรางวัล 



๓ 
 

ยอดเย่ียม (ชนะเลิศ)  โครงการพลังเล็ก  เปล่ียนโลกปี ๓  ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น  จัดโดย ปตท. จ ากัด (มหาชน)   
ร่วมกับบริษัท อสมท. จ ากัด  ในระหว่างวันท่ี  ๑๖ – ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘    
 ๑.๗  ขอขอบคุณคุณครู บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  
   ๑.๗.๑ กิจกรรมร่วมวางพวงมาลา  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ   
ในวันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ท่ีค่ายศรีพัชรินทร  
  ๑.๗.๒  กิจกรรมร่วมวางพวงมาลา  เนื่องในวันปิยมหาราช  ในวันศุกร์ท่ี ๒๓ ตุลาคม  ๒๕๕๘   
ท่ีศาลากลางจังหวัดขอนแก่น      
 ๑.๘  เรื่องแจ้งให้ทราบจากส างานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   
   - ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมและเร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๕๘ 

- ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์ 
- เรื่องสืบเนื่องจากประชุมครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๘  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและถือปฏิบัติ 
     ๓.๑ เร่ืองจากผู้อ านวยการ  (นายทินกร ทองดี รองผู้อ านวยการรักษาราชการแทนผู้อ านวยการ) 
   การจ้างลูกจ้าง   มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ ประกาศรับสมัคร แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก ท าสัญญาจ้าง        
การนิเทศ เช่น การมาปฏิบัติงาน การลา การจ่ายค่าจ้าง  อื่น ๆ และการประเมินผลปฏิบัติงาน  
     ๓.๒  เร่ืองจากกลุ่มวิชาการ (นางวเรวรรณ  เถ่ือนนาดี) 
  ๓.๒.๑  การเรียนการสอน  ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๘ 
   ๑)  ตารางสอน  เริ่มเช็คเวลาเรียน วันท่ี ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ตารางสอนคุณครูรับกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ตารางเรียนของนักเรียนให้นักเรียนมารับในตอนเช้าวันเปิดเรียน วันท่ี ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ 
   ๒)  การเรียนการสอนคาบท่ี ๘  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  - ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘  
เพื่อชดเชยการเรียนการสอนให้ครบ ๒๐ สัปดาห์ ตามหลักสูตร   ตารางเรียนคาบท่ี ๘ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ 
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้  
  ๓.๒.๒  ปฏิทินงานวิชาการ  ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘   รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ 

วัน เดือน ป ี รายการกิจกรรม 
๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปิดเรียน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  

ประชุมครู 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นักเรียนรับตารางเรียน 

เริ่มเรียนวันแรกของภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘ 
๓-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เปิดระบบการแก้ไขผลการเรียน สอบแก้ต้ว(คาบท่ี ๘ ของทุก

วัน) ปิดระบบ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนเป็นสนามสอบของคณะแพทย์ มข. 
๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กีฬาภายใน 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   เริ่มใช้ตารางเรียน ๘ คาบ 
๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศรายช่ือนักเรียนเรียนซ้ า นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ า 
๒๕ พฤศจิกายน   กิจกรรมวันวชิราวุธ 
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 ๓.๒.๓  การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี ๖๕  ท่ีจังหวัดสุรินทร์   ก าหนดจัดระหว่างวันท่ี ๗-๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนขามแก่นนครผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งต่อระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
๑๖ รายการ (การแข่งระดับภาคครั้งนี้ ถือเป็นการแข่งขันระดับประเทศ และสรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  
ระดับเขตพื้นท่ีและสถานท่ีการแข่งขันงานศิลปหัตกรรม ระดับภาค  รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้  
 ๓.๒.๔  กิจกรรมกีฬาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ก าหนดจัดระหว่างวันท่ี ๑๖ – ๒๐ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เน้นด้านการแข่งกีฬา ระบบการใช้จ่าย การดูแลรักษาความปลอดภัย  
- คุณครูวิไลลักษณ์  ขอให้คุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเช็คช่ือนักเรียนท่ีขาดเรียนนานแจ้งงานทะเบียน-วัดผล  
  ๓.๒.๕ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประชาสัมพันธ์การอบรมการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นท่ีประสบความส าเร็จเป็นท่ีประจักษ์ เพื่อมีวิทยฐานะหรือเล่ือนเป็น      
วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ วันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ท่ีหอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร   
๓.๓  เร่ืองจากกลุ่มกิจการนักเรียน    
   ๓.๓.๑  การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุข  ในวันอังคารที่ 
๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  ก าลังด าเนินการออกค าส่ังการปฏิบัติงาน จะแจกในวันพรุ่งนี้ 
  ๓.๓.๒  การสแกนบัตรนักเรียน  เช็คเวลามาเรียน ด าเนินการช่วงเปิดภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘  
   ๓.๓.๓  แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน  ให้คุณครูน าส่งกลุ่มกิจการนักเรียน เดือนละ ๑ ครั้ง         
ถ้านักเรียนมีปัญหา ขอให้ครูที่ปรึกษาแก้ปัญหาก่อน แล้วถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ค่อยส่งต่อกลุ่มกิจการนักเรียนหรือฝ่าย    
แนะแนว   ส่วนการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว  ในห้องให้มีโครงสร้างคณะกรรมการ  มีแหล่งเรียนรู้จัดบอร์ดวันส าคัญ
ทางศาสนา  เรื่องสารเสพติด  จัดห้องเรียนและท าความสะอาดห้องให้เรียบร้อย 
- ห้องเรียนท่ีมีปัญหา คือ ๔/๑๐ คุณครูพัฒนพงษ์ สอบโอนรับต าแหน่งเป็นศึกษานิเทศก์ คุณครูต้องตา ย้ายไปช่วย
ราชการท่ีโรงเรียนชุมแพศึกษา คุณครูนทีลาออก  มอบให้หัวหน้าระดับเป็นครูที่ปรึกษาดูแลก่อน  
     ๓.๔  เร่ืองจากกลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล (นายอ านาจ พันธุ์ดิษฐ์ ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ 
รักษาราชการแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงาน งบประมาณและบุคคล) 
 ๓.๔.๑  งานการเงิน   
 ๑) ในภาคเรียนท่ี ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ขอความกรุณาจากคุณครูที่ปรึกษาทุกระดับช้ัน ม. ๑ - ๖  
ทุกห้องเรียน ได้เก็บเงินบ ารุงการศึกษา จากผู้ปกครองนักเรียน คนละ ๑,๐๕๐ บาท เริ่มวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน – ๕ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  จะมีหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียนทราบต่อไป 
  ๒) สรุปรายรับ รายจ่าย งานเกษียณอายุราชการ รายละเอียดในเอกสารตามแนบ   
  ๓) งบประมาณ ๑๐ % ปัจจุบันติดลบรวม ๖๓๓,๘๔๗.๐๘ บาท  
  ๔) งบจัดสรรภาคเรียนท่ี ๒ จากจ านวนนักเรียน ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒,๐๙๘ คน  
  ๕) ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิ่มอีก ๖ ตัวบริเวณจุดเส่ียงต่าง ๆ 
  ๖) การติดต้ังเครื่องปรับอากาศห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๑ และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย จะต้ังงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รองรับ 
 ๓.๔.๒  งานพัสดุ   (สาระส าคัญ : การจัดซื้อจัดจ้าง จากการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๘  
ส านักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕)   
          ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ระยะท่ี ๓ เริ่มใช้
ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ของกรมบัญชีกลาง ส านักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐท่ีมีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน 
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และท่ัวถึง และเช่ือมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้  และเพื่อให้ผู้บริหาร และส่วนราชการสามารถ
ติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online การพัสดุ ประกอบด้วย  (๑) การ
จัดท าเอง (๒) การซื้อ (๓) การจ้าง  (๔) การแลกเปล่ียน (๕) การเช่า (๖) การจ้างออกแบบควบคุมงาน และ (๗) การ
จ้างท่ีปรึกษา [รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมท่ีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม] 
          แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพสัดุ   ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ  
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 (Electronic Bidding : e – bidding) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘)  นอกจากท่ีก าหนดไว้แล้วตามแนวทาง
ปฏิบัตินี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   การบังคับใช้ไม่
รวมการจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อ/การจ้างโดยวิธีพิเศษ และ การซื้อ/การจ้างโดยวิธี
กรณีพิเศษ 
           (๑) การจัดหาพัสดุ  ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)  ระบบ  
e-Market คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้าและร้านค้าหรือบริษัทจ านวนมาก เพื่อเป็นส่ือกลางในการซื้อ - ขายสินค้า
และบริการภาครัฐ โดยเป็นการติดต่อส่ือสารกันระหว่าง ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ซื้อ  ฝ่ายผู้ค้า  และ  
ฝ่ายผู้ดูแลตลาด รายละเอียดคุณลักษณะไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไปมีมาตรฐาน การเสนอราคาโดยใบ
เสนอราคา Request For Quotation : RFQ เสนอผ่านระบบ e-GP  
          (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  คือ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจัดหาพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะท่ีมีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือ
เป็นสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระบบ e – market การเสนอราคาเข้ามาในระบบ e-GP 

     ขั้นตอนวิธี e – bidding เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างและจัดท าร่างเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เสนอหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อขอความเห็นชอบ 

หน้าที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑. การรับเอกสารเสนอราคา ให้รับผ่านทางระบบ e – GP เว้นแต่ กรณีมีความจ าเป็นต้องให้น าตัวอย่างมา
แสดง 

๒. เมื่อพ้นก าหนดการรับเอกสาร ห้ามรับเอกสารเพิ่มเติม เว้นแต่ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๖ (๙) 

๓. ต้องเก็บเอกสารเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกรายเป็นความลับ 
๔. ให้คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์เอกสารของผู้เสนอราคาทุกรายผ่านทางระบบ e – GP และลงลายมือช่ือ

ก ากับในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคาทุกแผ่น 
๕. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) 
๖. พิจารณาคัดเลือกส่ิงของหรืองานจ้างหรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แล้วเสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา

รายท่ีคัดเลือกไว้ 
  ๓.๔.๓ งานบริหารงานบุคคล  ปัจจุบัน จ านวนข้าราชการครู ๑๒๘  คน  มาช่วยราชการ ๓ คน  
- คุณครูกัลยา สอบถาม เวลาการมาปฏิบัติงานท่ีถือว่าสาย  
- คุณครูอ านาจ การลงเวลาสแกนลายนิ้วมือเกิน ๘.๒๐ น. ถือว่ามาสาย  
  ๓.๔.๔  งานสารบรรณ ขอให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มงาน สรุปงานในรอบเดือน ส่งมางานสารบรรณเพื่อ
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น าลงในระเบียบวาระประชุมประจ าเดือนโรงเรียน 
๓.๕  เร่ืองจากกลุ่มอ านวยการ (นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์) 
  ๓.๕.๑  งานรักษาความสะอาดและส่ิงแวดล้อม 
   ๑) การขับเคล่ือนงานตามมาตรการ ๔ ห้าม ๓ ต้อง ๒ ใช้  FiveRs  ให้ต่อเนื่องเกิดผล ขอให้
คุณครูด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
   ๒) การจัดหาจัดจ้างแม่บ้าน ได้แก่ นางอ าคา (เป็นแม่บ้านคนเดิม สมัครเข้ามาท างานใหม่)  
   ๓)  กิจกรรม  Big cleaning Day ก าหนดจัดวันศุกร์ท่ี ๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ คาบท่ี ๗ เพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นสถานท่ีสอบโควตาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในวันเสาร์ที่ ๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  
    ๔) สรุปกิจกรรมเขตหน้ามอง ห้องน่าเรียน รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ  
  ๓.๕.๒  งานอาคารสถานท่ี  แจ้งงานช่วงปิดภาคเรียนมีดังนี้  
    -  แก้ระบบประปาท่ีไม่สะดวกก่อนเปิดภาคเรียน 
    -  ซ่อมแซมประตูห้องน้ าอาคาร ๕  
    -  แก้ไขระบบน้ าดิบ  
    -  อ านวยความสะดวกนักกีฬาจากจังหวัดมหาสารคาม  จ านวน ๕๒๗ คน ในการแข่งขัน
กีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันท่ี ๒๐ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
  ๓.๕.๓  งานโภชนาการ  
   การใช้ภาชนะในการใส่อาหารเพื่อลดขยะเพื่อให้ครูทุกคนตระหนัก  และช่วยกัน   
ขอขอบคุณคุณครูเวรสวัสดิการทุกท่านท่ีจัดโดยกลุ่มกิจการนักเรียนท่ีช่วยกันดูแลนักเรียนช่วงพักรับประทานอาหารที่
โรงอาหาร 
  ๓.๕.๔  งานชุมชนสัมพันธ์  
   งานบุญกฐินวัดป่ารัตนมงคล  วันเสาร์ที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ ทอดถวายวันอาทิตย์ท่ี ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เชิญชวนคุณครู บุคลากรและนักเรียนร่วมกันบริจาคปัจจัยท าบุญในครั้งนี้  
- คุณครูจุรีรัตน์ แจ้งท่ีประชุมว่า เก้าอี้ในห้องเรียนอาคาร ๓ ไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน   
- รองผู้อ านวยการเบญมาศ ขอให้คุณครูที่ปรึกษาเช็คโต๊ะเก้าอี้นักเรียนและแจ้งยอดจ านวนท่ีขาดกับงานอาคาร
สถานท่ีจะได้จัดหาให้เพียงพอ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ือง  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
  - ไม่ม ี

 
ระเบียบวาระที่ ๕  เร่ืองอื่น ๆ  
  ๕.๑  ขอบคุณคุณครูกฤษณา  วรรณทิพย์  ท่ีให้ความอนุเคราะห์อาหารว่าง และบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ    
ขามแก่นนคร เป็นเงินจ านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๕.๒  ขอบคุณคุณครูและบุคลากรท่ีให้ก าลังใจร่วมในงานฌาปนกิจศพผู้อ านวยการสุทีป  พิศฐาน  
 ๕.๓  ขอบคุณคุณครูและบุคลากรท่ีให้ก าลังใจร่วมในงานบ าเพ็ญกุศลและบรรจุศพคุณพ่อเตียวย้ง  แซ่เต็ง  
บิดาของคุณครูบัณฑิตย์  รัตนขจรจิตต์ 
  ๕.๔ คุณครูสุภา แนะน าครูต่างชาติคนใหม่ ๓ ท่าน  ๑ ) Mr. Ryan Andrew O’ Mara  ๒) Miss Nina 
Grace Di Franco  ๓) Mr. Chris Basnees  และคุณครูสอนภาษาเวียดนาม ๑ ท่าน นางสาวสาลินี  ทองเช้ือ   
 



๗ 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น.  

 (ลงช่ือ)                       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางกรุณารักษ์  แก้วจุลศรี) 
                    ต าแหน่ง  ครู 

           (ลงช่ือ)                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นางสังวาลย์  อติรัตนวงษ์) 
                  ต าแหน่ง  หัวหน้างานสารบรรณ 

                                                  
              (ลงช่ือ)                                   ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                                (นายทินกร    ทองดี) 
                 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ รักษาราชการแทน 
                    ผู้อ านวยการ โรงเรียนขามแก่นนคร 
 


