
 

 

รายงานการประชุม 
 ครู บุคลากร  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

คร้ังที่ 6 /2563 
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                              

วันพุธท่ี 4 มิถุนายน 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.  นายปรเรศ     นามโคตร              ครู กศน.ตำบลศรีโคตร 
                7.  นายแสวง     วรรณสินธุ์              ครู กศน.ตำบลดู่น้อย  
                8.  นายอาวุธ    หงส์ทองคำ              ครู กศน.ตำบลเมืองหงส์   
                9.  นางวิไลวรรณ     รัตนสังข์            ครู กศน.ตำบลหัวช้าง  
              10.  นางพรวรกานต์    ลีแวง               ครู กศน.ตำบลล้ินฟ้า 
              11.   นางดรุณี       วงค์อามาตย์          ครู กศน.ตำบลน้ำใส 
              12.  นายประมวล     เจริญสุข             ครู กศน. ตำบลน้ำใส 
              13.  นายกู้เกียรติ     คุ้มเมือง              ครู กศน.ตำบลหนองผือ   
              14.  นายฤทธิชัย    ลีแวง                   ครู กศน.ตำบลเมืองหงส์    
              15.  นายจิรศักดิ์     วงศ์เสน               ครู กศน.ตำบลอีง่อง    
              16.  นางสาวจันทร์ทิพย์  ศรีลัย            ครู กศน.ตำบลศรีโคตร 
              17.  นายยุทธดนัย    พลเย่ียม              ครู กศน.ตำบลดงกลาง         
              18.  นางเลิศดาราวรรณ    ตาคำ           ครู กศน. ตำบลดงแดง   
              19.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนิษา  ผากาเกตุ     ครู กศน.ตำบลโคกล่าม                         
              20.  นางสาวสุจิตรา    โยสีดา               ครู กศน.ตำบลป่าสังข์ 
              21.  นายเอนก  เหมือนทอง                 ครู กศน.ตำบลดู่น้อย 
              22.  นายพงศกร    อุดมอริยทรัพย์         ครู กศน.ตำบลป่าสังข์ 
              23.  นางณัฏฐธิดา     ไทยสงคราม         ครู กศน.ตำบลอีง่อง   
              24.  นายเตชินท์   พินิจผล                   บรรณารักษ์จ้างเหมา  
              25.   นายเอกวัฒน์    ปัตถามา              ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 
              26.   น.ส. ศศิธร  ทอนมาตร                 ครูผู้สอนคนพิการ         
              27.   นายวชิระ  จันทร์ลุน                    ครู ปวช. 
              28.  นางสาวสุดารัตน์  จันทะเลิศ            ครู ปวช. 
 
 
                                                                                                      /ผู้ไม่มาประชุม ....... 
 



 

 

๒ 
 
ผู้ไม่มาประชุม    
              1.  นางสุมาลี    เนตรพล                   ครู กศน.ตำบลโคกล่าม   ลาป่วย 
              2.  นางสาววรางค์รัตน์  พุกอนันต์       ครู กศน.ตำบลดงแดง       ไปราชการ 
 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น 

   นางปัทมาภรณ์  ศรีเนตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุร
พักตรพิมาน เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

                                                                                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           1.เรื่องจากการประชุมจังหวัด เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
                                 1.1 การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งท่ี 5/2563 ใน
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ             

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มติที่ประชุม         ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
                
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่องการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ                                                                                                                                     

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
                          1. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. 
ประธาน  มอบงานธุรการ แจ้งบุคลากรทุกคนทราบ 
                          2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบการประเมินครั้งท่ี 2 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
 ประธาน  มอบครูพรทวี เกตบุตตา 
                          3. งานการบริหารการเงินบัญชีฯ 
                                 3.1 ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณท่ีเกินกำหนด 
                                 3.2 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างร้าน กรณีจ่ายตรงผู้ขาย 
                                 3.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระบบ GFMIS  
                                 3.4 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
                                                                                          /3.5 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ....                                                                                               
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                                 3.5 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำท่ีเกษียณอายุในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าก่อนวันเกษียณอายุ 
ประธาน  มอบงานการเงิน 
                   4. งานบริหารงานพัสดุฯ   
                          - จัดซื้อหลักฐานแสดงผลการเรียนทางการศึกษา 
ประธาน  มอบงานพัสดุ 
                      5. งานธุรการ   
                          5.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563  
                          5.2 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุมลานสน สำนักงาน กศน.
จังหวัดร้อยเอ็ด และปรับปรุงภูมิทัศน์ในบริเวณ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 
                          5.3 การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 
                                   - กฐินกระทรวงศึกษาธิการ ในวันศุกร์ท่ี 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.09 น.  
ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 
                                   -กฐินสำนักงาน กศน. ในวันเสาร์ท่ี 17 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
พระอารามหลวง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
                          5.4 การรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประจำทุกเดือน 
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
                           5.5 รายงานการประชุมประจำเดือนของสถานศึกษา เป็นประจำทุกเดือน ภายในส้ินเดือน
ของเดือนท่ีจัดประชุม 
ประธาน  มอบงานธุรการ 
                      6. การจัดสรรงบประมาณรายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 3-4 
                          1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
                          2) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
                          3) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข 
                          4) ผลผลิตท่ี 5 ค่าจัดซื้อส่ือส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน(19 
แห่ง) 
                          5) ผลผลิตท่ี 5 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล (170 แห่ง 
                      7. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 
ต้ังแต่วันท่ี 4–28 พฤษภาคม  2563 โดยเรียงลำดับจาก กศน.อำเภอท่ีเบิกจ่ายมากไปหาน้อย  
ประธาน   มอบฝ่ายแผนงาน 
 
                                                                                                /8. สรุปจำนวนนักศึกษา....                                                                                                 
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                       8. สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563 
                       9. ขอความร่วมมือครู กศน.อำเภอจำแนกนักศึกษา กศน. ท่ีมีสมาร์ทโพน และไม่มีเพื่อกำหนด
วิธีการเรียนการสอนของครูฯ    
                       10. การปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาในระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์(http://edu.nfe.go.th) 
                       11. แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563  
                       12. การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 1/2563 ในวันท่ี 24-25 ตุลาคม 
2563 
                       13. เปล่ียนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งท่ี 1 ปี
การศึกษา 2563 จากเดิม ระหว่างวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2563 เปล่ียนแปลงเป็นระหว่างวันท่ี 19-20 
กันยายน 2563 
ประธาน   มอบงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                       14. สรุปหลักสูตรระยะส้ันท่ี กศน.อำเภอขออนุมัติจัดการเรียนการสอนในไตรมาส 3-4 
/2563  
(กลุ่มสนใจ/ห้องเรียนวิชาชีพ) 
ประธาน   มอบงานการศึกษาต่อเนื่อง 
                       15. การขับเคล่ือนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital Library 
ประธาน   มอบบรรณารักษ์ 
                       16.โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประธาน   มอบครูพรทวี เกตบุตตา   
                       17. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ในวันท่ี 
11 ตุลาคม 2563 
 ประธาน  มอบครูดรุณี  วงศ์อามาตย์  
                       18. กำหนดการนิเทศสถานศึกษา เดือนมิถุนายน 2563 (โซนทุ่งกุลามหาราช) ในวันท่ี 18 
มิถุนายน 2563  
ประธาน   มอบครูพรทวี เกตบุตตา  และบุคลากรทุกคน   
                       19. แผนการตรวจสอบการดำเนินงานกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 กศน.อำเภอจตุร
พักตรพิมาน ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2563 
ประธาน   มอบครูพรทวี เกตบุตตา  และบุคลากรทุกคน   
                        20.  การแก้ไขเอกสารชุดเบิกเงินงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม 2563 
   ประธาน   มอบฝ่ายแผนงาน        

มติที่ประชุม  :   รับทราบ                                                                                         

http://edu.nfe.go.th/


 

 

                                   
 ปิดการประชุมเวลา     12.๐๐  น. 

 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้บันทึกการประชุม     ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาววาสนา     พานิชย์ )                                   (นางปัทมาภรณ์  ศรีเนตร) 
             ครู กศน.ตำบล                                     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
 
 


