
 

 

รายงานการประชุม 
 ครู บุคลากร  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุรพักตรพิมาน 

คร้ังที่ 7 /2563 
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕63                                                                                                                                                                                                                                                              

วันจันทรท่ี์ 13 กรกฎาคม 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.  นางสาววรางค์รัตน์  พุกอนันต์       ครู กศน.ตำบลดงแดง        
              20.  ว่าท่ีร้อยตรีหญิงสุนิษา  ผากาเกตุ     ครู กศน.ตำบลโคกล่าม                         
              21.  นางสาวสุจิตรา    โยสีดา               ครู กศน.ตำบลป่าสังข์ 
              22.  นายเอนก  เหมือนทอง                 ครู กศน.ตำบลดู่น้อย 
              23.  นายพงศกร    อุดมอริยทรัพย์         ครู กศน.ตำบลป่าสังข์ 
              24.  นางณัฏฐธิดา     ไทยสงคราม         ครู กศน.ตำบลอีง่อง   
              25.  นายเตชินท์   พินิจผล                   บรรณารักษ์จ้างเหมา  
              26.   นายเอกวัฒน์    ปัตถามา              ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 
              27.   น.ส. ศศิธร  ทอนมาตร                 ครูผู้สอนคนพิการ         
              28.   นายวชิระ  จันทร์ลุน                    ครู ปวช. 
              29.  นางสาวสุดารัตน์  จันทะเลิศ            ครู ปวช. 
 
 
                                                                                                      /ผู้ไม่มาประชุม ....... 



 

 

๒ 
 
ผู้ไม่มาประชุม    
              1.  นางสุมาลี    เนตรพล                   ครู กศน.ตำบลโคกล่าม   ลาป่วย 
               
เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น 

   นางปัทมาภรณ์  ศรีเนตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจตุร
พักตรพิมาน เป็นประธานในการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี ้

                                                                                                                                                                                   
ระเบียบวาระที่ ๑   เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           1.เรื่องจากการประชุมจังหวัด เมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัด
ร้อยเอ็ด 
                                1.1 การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งท่ี 6/2563 ใน
วันจันทร์ 
ท่ี 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล 
มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ             

ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
มติที่ประชุม         ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
                
ระเบียบวาระที่ ๓   เร่ืองสืบเนื่องการประชุมคร้ังที่แล้ว 
                        - เกณฑ์การประเมินครู กศน.ตำบล/ครูอาสาสมัครฯ 
ประธาน  มอบงานธุรการ แจ้งบุคลากรทุกคนทราบ 
มติที่ประชุม  :   ท่ีประชุมรับทราบ                                                                                                                                     

ระเบียบวาระที่ ๔   เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา                      
                          1. งานการบริหารการเงินบัญชีฯ 
                                 1.1 ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณท่ีเกินกำหนด 
                                 1.2 ติดตามใบเสร็จรับเงินจากบริษัท/ห้างร้าน กรณีจ่ายตรงผู้ขาย 
                                 1.3 สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามระบบ GFMIS  
ประธาน  มอบงานการเงิน 
                          2. งานบริหารงานพัสดุฯ   
                                - การจัดส่งเอกสารเบิกเงินค่าจ้างเหมาบริการทุกตำแหน่ง ขอให้สถานศึกษาจัดส่ง
เอกสารโดยให้คณะกรรมการตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังทำหนังสือนำส่ง สนง.กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 
ในกรณีท่ีวันสุดท้ายของเดือนเป็นวันหยุด ให้เล่ือนเป็นวันทำการของเดือนถัดไป  
ประธาน  มอบงานพัสดุ 
 
                                                                                                                /3. งานธุรการ  ....                                                                                                 
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                         3. งานธุรการ   
                               3.1 ผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องประชุมและปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงาน 
กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันอาทิตย์ท่ี 9 สิงหาคม 2563 
                             3.2 รายงานการประชุมประจำเดือนของสถานศึกษา เป็นประจำทุกเดือน ภายในส้ิน
เดือนของเดือนท่ีจัดประชุม 
                             3.3 การรายงานการเดินทางไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นประจำทุกเดือน 
ภายในวันท่ี 5 ของเดือนถัดไป 
ประธาน  มอบงานธุรการ 
                           4. การจัดสรรงบประมาณรายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสท่ี 3-4 
                                   1) งบค่าใช้จ่ายการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ภาคเรียนท่ี 
2/2562 
                                   2) งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 
                                   3) งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี 1/2563 (ครั้งท่ี 1) 
                                   4) ผลผลิตท่ี 5 ค่าจัดซื้อส่ือส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน
(19 แห่ง) 
                                   5) ผลผลิตท่ี 5 ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล (170 แห่ง 
                           5. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 
2563  
                               ผลการเบิกจ่ายจากระบบบริหารงบประมาณ (E-Budget63)ต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม 
-30 มิถุนายน 2563 โดยเรียงลำดับจาก กศน.อำเภอท่ีเบิกจ่ายมากไปหาน้อย  
ประธาน   มอบฝ่ายแผนงาน 
                           6. การฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร กศน.แบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. 
ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ 
ประธาน   มอบครูสิริ วันดีศรี   
                           7. โครงการประกวดการสร้างห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom for Education 
ดีเด่น สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด รายวิชา กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยา อย่างฉลาด (ทช33098)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธาน   มอบครูวชิระ จันทร์ลุน 
                           8. สรุปจำนวนนักศึกษาลงทะเบียน ประจำภาคเรียนท่ี 1/2563   
                           9. คะแนนเฉล่ียการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน รายวิชาบังคับ 
                           10. กำหนดการทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2563 ระหว่างวันท่ี 24-30 สิงหาคม 2563 
ประธาน   มอบงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                                                               /11. โครงการพัฒนนาวิชาการ....                                                                                                 
 



 

 

4 
                            11. โครงการพัฒนนาวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด 
กิจกรรมท่ี 2 การประชุมปฏิบัติการจัดทำคู่มือครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันท่ี 8-9 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมลาน
ไทร สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ประธาน   มอบครูพรทวี เกตบุตตา และคณะดำเนินการขยายผลให้บุคลากรทุกคน  
                             12. การประเมินตนเอง ประเมินผู้เรียน กศน./ผู้บริหาร เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. 
ประธาน   มอบฝ่ายแผนงาน 
                             13. สรุปหลักสูตร ท่ี กศน.อำเภอขออนุมัติเห็นชอบ จัดการเรียนการสอน 
ประธาน   มอบงานการศึกษาต่อเนื่อง 
                             14. โครงการ “ห้องสมุดเคล่ือนท่ีสำหรับชาวตลาด”ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประธาน   มอบบรรณารักษ์ 
                             15.การประชุมช้ีแจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 
ประธาน  มอบครูดรุณี  วงศ์อามาตย์  
                             16. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559  
ประธาน   มอบครูมอบครูสิริ วันดีศรี  และบุคลากรทุกคน   
                             17. การแก้ไขเอกสารชุดเบิกเงินงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2563 
ประธาน   มอบฝ่ายการเงิน       
ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ 
                             1.การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน. 
ประธาน  มอบงานธุรการ  
                              2. การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 
ประธาน  มอบงานบุคลากร 
                              3. การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 
ประธาน  แจ้งบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
มติที่ประชุม  :   รับทราบ                                                                                                    

 
                                                                                                                      /ปิดการประชุมเวลา....                                                                                                      
 



 

 

ปิดการประชุมเวลา     12.๐๐  น. 
 
 
ลงช่ือ.............................................ผู้บันทึกการประชุม     ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นางสาววาสนา     พานิชย์ )                                   (นางปัทมาภรณ์  ศรีเนตร) 
             ครู กศน.ตำบล                                     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจตุรพักตรพิมาน 
 
 


