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รายงานการประชุม 
 ครู บุคลากร  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

คร้ังที่ 5 /2563 
ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕63 

วันพุธท่ี 7 พฤษภาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

----------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

๑. นางปัทมาภรณ์ ศรีเนตร  ผอ.กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
๒. นายพรทวี เกตบุตตา   ครู 
๓. นางโศจิรัตน์ สมยาภักดี  ครูอาสาสมัครฯ 
4. นายสิริ วันดีศรี   ครูอาสาสมัครฯ 
5. นางสาววาสนา พานิชย์  ครู กศน.ตำบลหัวช้าง 
6. นางสาววรางค์รัตน์ พุกอนันต์  ครู กศน.ตำบลดงแดง 
7. นายปรเรศ นามโคตร   ครู กศน.ตำบลศรีโคตร 
8. นายแสวง วรรณสินธุ์   ครู กศน.ตำบลดู่น้อย  
9. นายอาวุธ หงส์ทองคำ   ครู กศน.ตำบลเมืองหงส์   
๑0. นางวิไลวรรณ รัตนสังข ์  ครู กศน.ตำบลหัวช้าง  
11. นางพรวรกานต์ ลีแวง  ครู กศน.ตำบลล้ินฟ้า 
12. นางดรุณี วงค์อามาตย์  ครู กศน.ตำบลน้ำใส 
13. นายประมวล เจริญสุข  ครู กศน. ตำบลน้ำใส 
14. นายกู้เกียรต ิคุ้มเมือง   ครู กศน.ตำบลหนองผือ   
15. นายฤทธิชัย ลีแวง   ครู กศน.ตำบลเมืองหงส์    
16. นายจิรศักดิ ์วงศ์เสน   ครู กศน.ตำบลอีง่อง    
17. นางสาวจันทร์ทิพย์ ศรีลัย  ครู กศน.ตำบลศรีโคตร 
18. นายยุทธดนัย พลเย่ียม  ครู กศน.ตำบลดงกลาง         
19. นางเลิศดาราวรรณ ตาคำ  ครู กศน. ตำบลดงแดง   
20. นางสุมาลี เนตรพล   ครู กศน.ตำบลโคกล่าม 
๒1. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนิษา ผากาเกตุ ครู กศน.ตำบลโคกล่าม                         
22. นางสาวสุจิตรา โยสีดา  ครู กศน.ตำบลป่าสังข์ 
23. นายอเนก เหมือนทอง  ครู กศน.ตำบลดู่น้อย 
24. นายพงศกร อุดมอริยทรัพย ์  ครู กศน.ตำบลป่าสังข์ 
25. นางณัฏฐธิดา ไทยสงคราม  ครู กศน.ตำบลอีง่อง   
26. นายเตชินท์ พินิจผล   บรรณารักษ์จ้างเหมา  
27. นายเอกวัฒน์ ปัตถามา  ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 
28. นางสาวศศิธร ทอนมาตร  ครูผู้สอนคนพิการ         
29. นายวชิระ จันทร์ลุน   ครู ปวช. 
30. นางสาวสุดารัตน์  จันทะเลิศ  ครู ปวช. 

 
/เริ่มประชุมเวลา ....... 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น 
นางปัทมาภรณ์  ศรีเนตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุร

พักตรพิมาน เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.เรื่องจากการประชุมจังหวัด เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 
1.1 แนะนำข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 

นางปราริณา อาษาธง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ชัย ตำแหน่งเดิม ผู้อำนวยการ 
กศน.อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
1.2 ข้าราชการ/ผู้บริหารท่ีย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม ่

๑) นายสำเร็จ พงษ์พันธ์ อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งเดิม อัยการจังหวัดมุกดาหาร 
2) นายโสภณ เจริญพร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ร้อยเอ็ด ตำแหน่งเดิม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
3) นางนวลจันทร์  ศรีมงคล พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงาน

ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 
4) นายอนุพงศ์  คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตำแหน่งเดิม นายอำเภอเมือง

มหาสารคาม 
5) นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอหนองพอก ตำแหน่งเดิม นายอำเภอเสลภูมิ 
6) นายณรงค์ สบาย นายอำเภอสุวรรณภูมิ ตำแหน่งเดิม นายอำเภอเกษตรวิสัย 
7) นายอภิชาต อารีย์พัฒนาไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย ตำแหน่งเดิม นายอำเภอ

เมืองสรวง 
8) ร.ต.อ.หญิง อรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ตำแหน่งเดิม นายอำเภอ

หนองฮ ี
9) นายวิรุฬห์ คำแหง นายอำเภอธวัชบุรี ตำแหน่งเดิม นายอำเภอแกดำ 
10) นายชินกร แก่นคง นายอำเภอโพธิ์ชัย ตำแหน่งเดิม นายอำเภอภูผาม่าน 
11) นายนิพนธ์ ไชยณรง จงถาวรวฒุิ นายอำเภอศรีสมเด็จ ตำแหน่งเดิม นายอำเภอนา

คู 
12) นายวีระพงษ์ โคตรพงษ์ นายอำเภอเสลภูมิ ตำแหน่งเดิม นายอำเภอเมยวดี 
13) นายสุวัฒน์ เบ้าจังหาร นายอำเภอเมืองสรวง ตำแหน่งเดิม จ่าจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม

งานปกครองท่ีทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด  
14) นายกรกฎ บุญญามิ่ง นายอำเภอหนองฮี ตำแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน

ปกครองท่ีทำการปกครองอำเภอธวัชบุรี 
15) นายชูชาติ พิพัฒน์ศรัทธา นายอำเภอเมยวดี ตำแหน่งเดิม หัวหน้ากลุ่มงาน

บริหารงานปกครองท่ีทำการปกครองอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี                      
1.3 ประเด็นข้อเน้นย้ำ/ข้อส่ังการของ ผวจ.รอ./รองผวจ.รอ 
1.4 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักร เนี่อ

งจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ยังคงปรากฏอยู่ จึงให้ขยาย
ระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุดเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง 
ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

/1.5 การรับสมัครสมาชิก ....... 
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1.5 การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และช.พ.ส. กรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี แห่งการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ท่ีมีอายุเกิน 35 ปี จนถึงอายุ 60 
ปี เปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 16 เมษายน 2563 – 15 มกราคม 2564 

1.6 ขอบคุณการสนับสนุนหน้ากากอนามัย สำนักงาน กศน. ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากร 
หน่วยงาน สถานศึกษาทุกแห่งเป็นอย่างยิ่งท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน้ากากอนามัยแบบผ้าเป็น
จำนวนมากโดยสำนักงาน กศน. นำโดยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลา
วัลย์) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ กศน. และรองเลขาธิการ กศน. ได้เป็นตัวแทนผู้บริหารและ
บุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน 904 จำนวนท้ังสิน 80,000 ช้ิน เรียบร้อยแล้ว และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน 904 จะได้นำไปบริการประชาชนท่ีมีความจำเป็นต่อไป 

 
มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ             

ระเบียบวาระท่ี ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มติที่ประชุม         ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
                
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนือ่งการประชุมคร้ังที่แล้ว 

- ผ้าป่าสามัคคี  “ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน” เฉลิมราชกุมารี” อำเภอราศีไศล จังหวัดศรี
สะเกษ” ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดศรีสะเกษ 
 
มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ                                                                                                                                     

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
1. ย้ายและแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 

1 ราย ย้ายภายในจังหวัด คือ 
- นายไพฑูรย์ กมลเลิศ ครู กศน.อำเภอโพนทราย ย้ายไปดำรง ตำแหน่งครู กศน.อำเภอพนมไพร 

2. การพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา  
ประธาน  มอบครูพรทวี เกตบุตตา 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ประธาน  มอบครูพรทวี เกตบุตตา 

4. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน 
4.1 ขอให้สถานศึกษาทำหนังสือมายังสำนักงาน กศน.จังหวัด ภายในวันท่ี 1-10 ของเดือน 
4.2 สำนักงาน กศน.จังหวัดจะออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้บุคลากร 3 ประเภท ดังนี้ 

- ข้าราชการ 
- ลูกจ้างประจำ 
- พนักงานราชการ 

ประธาน  มอบงานธุรการ 
/5. งานการบริหาร ....... 
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5. งานการบริหารการเงินบัญชีฯ 
5.1 ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณท่ีเกินกำหนด 
5.2 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างร้าน กรณีจ่ายตรงผู้ขาย 
5.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระบบ GFMIS  

ประธาน  มอบงานการเงิน 
6. งานบริหารงานพัสดุฯ   

6.1 ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุสำหรับจัดจ้างทำเอกสารประกอบการอบรม
โครงการต่าง ๆ 

6.2 การประชุมเพื่อตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย เจ้าหน้าท่ีการเงิน บัญชี พัสดุ 
ประธาน  มอบงานพัสดุ 

7.  งานธุรการ   
7.1 การรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามคำส่ังสำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 489/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ขอให้สถานศึกษารายงานการเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป  

7.2  รายงานการประชุมประจำเดือนของสถานศึกษา ขอให้สถานศึกษารายงานการประชุม
ประจำเดือนมายังสำนักงาน กศน.จังหวัด ภายในวันท่ี  1 ของเดือนถัดไป  

ประธาน  มอบงานธุรการ 
8. การจัดสรรงบประมาณรายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 3-4 

1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
2) งบการศึกษาต่อเนื่อง 
3) งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งท่ี 1) 

9. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ต้ังแต่
วันท่ี 2 เมษายน – 3 พฤษภาคม  2563 โดยเรียงลำดับจาก กศน.อำเภอท่ีเบิกจ่ายมากไปหาน้อย 

10. การจัดทำทะเบียนคุมยอดการเบิกจ่าย 
 ประธาน   มอบฝ่ายแผนงาน 

11. การตรวจสอบผลการเรียนเฉล่ียและค่าเปอร์เซ็นไทล์ (GPA/PR) ประจำภาคเรียนท่ี 2/2562 ตามท่ี 
สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ กำหนดให้สถานศึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน ประวัตินักศึกษา และข้อมูลผลการเรียนเฉล่ียและค่าเปอร์เซ็นไทล์ 
(GPA/PR) ของนักศึกษา และผู้จบหลักสูตร (จบตกหล่น) ประจำภาคเรียนท่ี2/2562 และสถานศึกษาได้นำส่ง
ข้อมูลเพื่อประมวลผลในภาพรวมระดับจังหวัด เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2563 

1) ผู้จบหลักสูตร ในภาคเรียนท่ี 2/2562 จำนวนท้ังส้ิน 2,150 คน คิดเป็นร้อยละ 52.29  
ของจำนวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบหลักสูตร ดังนี้  

 
/1.1 ระดับประถมศึกษา ....... 
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1.1 ระดับประถมศึกษา จำนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 43.24 ของจำนวนนักศึกษาท่ี
คาดว่าจะจบหลักสูตร 

1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 870 คน คิดเป็นร้อยละ 56.09 ของจำนวน
นักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบหลักสูตร 

1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1,216 คน คิดเป็นร้อยละ 50.39 ของ
จำนวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบหลักสูตร 
2) ผู้จบหลักสูตร (จบตกหล่น) ท่ีนำส่งข้อมูลในภาคเรียนท่ี 2/2562 จำนวนท้ังส้ิน 305 คน 

ดังนี้  
2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  26  คน 
2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  279 คน 

12. การดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563  
ประธาน   มอบงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

13. การสำรวจความต้องการส่ือ หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563  
ประธาน   มอบคุณครูสุจิตรา  โยสีดา 

14. การประเมินระดับการรู้หนงัสือของนักศึกษา กศน. 
ประธาน   มอบงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

15. การขยายผลการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการ การสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for 
Education 
ประธาน   มอบคุณครูวรางค์รัตน์  พุกอนันต์  

16. แนวทางการดำเนินงาน การศึกษาต่อเนื่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธาน   มอบงานการศึกษาต่อเนื่อง 

17. เครื่องมือนิเทศการศึกษา สำนักงาน กศน.ปีงบประมาณ 2563  
ประธาน   มอบครูพรทวี เกตบุตตา  ครูสิริ วันดีศรี และครูโศจิรัตน์  สมยาภักดี   

18. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563  
บัดนี้  ได้ครบกำหนดส่งการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2563  รอบ 6 เดือนแล้ว จึงให้
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในดังกล่าว ส่งผลการจัดทำรายงานการควบคุม
ภายใน ประจำปี 2563  รอบ 6 เดือน ภายในวันศุกร์ท่ี 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานใน
ภาพรวมของสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อไป 

19.  การแก้ไขเอกสารชุดเบิกเงินงบประมาณประจำปี 2563 
ประธาน   มอบฝ่ายแผนงาน        

มติที่ประชุม  :   รับทราบ                                                                                         
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     ปิดการประชุมเวลา     12.๐๐  น. 
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             ครู กศน.ตำบล                                     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
 
 
 
 


