
รานงานการประชุมบุคลากร  กศน.อ าเภอเลิงนกทา 
ครั้งที่   1๒/ ๒๕๖๐ ประจ าเดือนธันวาคม 

วันจันทร์ ที่  ๘  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา 09.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอเลิงนกทา  

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. นางชูตระกูล   สว่างวงศ์   ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอเลิงนกทา 
๒. นางกิตติยา  ดีผาย    บรรณารักษ์ 
๓. นายดาวโรจน์ แสงวงศ์    ครูอาสาสมัครกศน. 
๔. นางสาวพรสวรรค์   มาศขาว    ครูอาสาสมัครกศน. 
๕. นางจตุรพร     ศุภาสร    นักจัดการงานทั่วไป 
๖. นางปรีชญาภา   แวงวรรณ   ครู กศน. ต าบล 
๗. นางอัปสร              แสงเพชร   ครู กศน. ต าบล    
๘. นางเบญจลักษณ์   บัวทอง    ครู กศน. ต าบล 
๙. นางอัจฉราพร   ศรีเก้ือกูล                              ครู กศน. ต าบล 
๑๐. นายปานทอง   จารุเนตร                               ครู กศน. ต าบล 
๑๑. นายบรรเทิง    ขานดา    ครู กศน. ต าบล 
๑๒. นางสาวภัคจิรา       พิมพ์หาร    ครู กศน. ต าบล  
๑๓. นายสัมฤทธิ์   อรกุล    ครู กศน. ต าบล  
๑๔. นางสาวอมาวะสี      ทุมรัง    ครู กศน. ต าบล 
๑๕. นายเรืองศักดิ์     รักบุญ    ครู กศน. ต าบล 
๑๖. นางศิริมุกดา   สุจรักษ์    ครู กศน. ต าบล 
๑๗. นายเดชณรงค์   เฉลิมพร    ครู กศน. ต าบล 
๑๘. นายชาตรี    ธิบูรณ์บุญ   ครู กศน. ต าบล 
๑๙. นางสาววรนุช   นัยจิตร    พนักงานจ้างเหมา 
๒๐. นายสุนันท์    ครองยุติ    พนักงานพิมพ์ ส ๓ 

 
 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายวรชาติ                 โพธิแท่น   ไปราชการ 
๒. นางสาวณภัทร์วรัญญ์      ทะนงค์   ไปราชการ 

 3.   นางจุติพร        หาญลือ   ลา 
 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 
 นางชูตระกูล  สว่างวงศ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเลิงนกทา ประธานกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ทราบว่า ได้
เชิญบุคลากร กศน.อ าเภอเลิงนกทา เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้     
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ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชมุทราบ 
  เรื่องจากที่ประชมุจังหวัด 
ประธาน  1. สถิติการเกดิอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 
  จังหวัดยโสธร เกิดอุบตัิเหตุ 23 ครั้ง อ าเภอท่ีไม่เกดิอุบัติเหตุ ได้แก่ อ าเภอไทยเจรญิ, อ าเภอกุดชุม, อ าเภอค้อวังและ
อ าเภอทรายมูล 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
  เรื่องจากที่ประชมุ ส านักงาน กศน.จังหวัด 
ประธาน  ๑. เรื่อง ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ห้องสมุดประชาชน       “เฉลิมราช
กุมารี” อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธาน ี(ตั้งอยู่บริเซนวัดหนองขนุชาติ) เข้าร่วมโครการจดัตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และ
โปรดเกล้าฯก าหนดเสดจ็พระราชด าเนินไปทรงเปิดฯห้องสมดุ ระหว่างวันท่ี ๘-๑๒ มกราคม  256๑  ส่วนจะเป็นวันเวลาใด กองพระราช
พิธี ส านักพระราชวัง กรมราชองครักษ์ และผู้เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาจัดท าก าหนดการต่อไป 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
ประธาน  ๒. เรื่อง มอบวุฒิบัตรเจ้าหนา้ที่ท่ีปฏิบัติงานด้านพสัด ุ
  ตามที่ส านักงาน กศน.จังหวดั ไดส้ง่เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความรู้ให้เจา้หน้าที่ด้านพัสดุ ตาม
พระราชบัญญัติการัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันท่ี 14-15 ธันวาคม 
2560 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์คอนเวช่ัน กรุงเทพฯ นั้น 
  บัดนี้ ส านักงาน กศน. ไดส้่งวุฒิบตัรให้กับนางสริญญา  จิตศรณัยูกลุ และ นางสาวมณีฉัตร์ พิลาวุฒิ ขอเชิญบุคคล
ดังกล่าวรับวุฒิบัตร 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
  เรื่องจากที่ประชมุอ าเภอ 
ประธาน  1. เรื่อง โครงการอ าเภอยิ้มเคลื่อนท่ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  ร่วมกับเทศบาลต าบลสวาท ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ วัดม่วงกาซั่ง บ้านแย ต.สวาท 
  มอบหมายครู กศน.ต าบล ติดต่อประสานงานการร่วมกจิกรรม 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
ประธาน  2. เรื่อง การจัดประเพณีบญุคูนลาน  ประจ าปี พ.ศ.2561 
  ก าหนดจัดงานประเพณีบุญคูนลาน ประจ าปี พ.ศ. 2561  ในระหว่างวันท่ี 23-26  มกราคม 2561 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
ประธาน  3. เรื่อง ร่วมบวชชีพราหมณ ์ ในงานสักการะท้าวสหัมบดีพรหม ประจ าปี 2561 
  เนื่องด้วยอ าแภอเลิงนกทาจัดงานสักการะท้าวสหัมบดีพรหม ประจ าปี 2561 นะระหว่างวันท่ี8-11 มกราคม 2561  
และได้จัดใหม้ีการบวชชีพราหมณท์ุกคืน กศน.อ าเภอเลิงนกทาได้รับมอบหมายใหร้่วมบวชชีพราหมณ์ในวันท่ี 9 มกราคม 2561  
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว ครั้งท่ี ๑1/๒๕๖๐  วันที่  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ที่ประชุม  รับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว ครั้งท่ี ๑1/๒๕๖๐  วันที่  4  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ประธาน  3.1 เรื่อง การจัดหาทุนก่อสร้างหอ้งสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมาร”ี จังหวัดยโสธร  
  ยอดเงินสมทบทุนก่อสร้างห้องสมดุประชาชน“เฉลมิราชกุมารี” จังหวัดยโสธร จ านวน 8,951,503.73 บาท  เบิกจ่าย
งวดที่ 1 จ านวน 599,543 บาท และงวดที่  2 จ านวน 707,600 บาท คงเหลือ 7,644,360.73  บาท 
  ความคืบหน้าการก่อสร้าง 
   1. หล่อคอนกรตีเสารับคานช้ันหลงัคา  ทั้งหมด 
   2. หล่อคอนกรตีคานและพื้นช้ันหลังคา  ทั้งหมด 
   3. ท าการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนมิ  ท้ังหมด 

  /4. ท างาน... 
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   4. ท างานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบงานหลังคา  ทั้งหมด 
   5. หล่อคอนกรตีเสาเอ็นและคานทับหลังช้ันท่ี 1  ท้ังหมด 
   6. ท างานเดินท่อโสโครก  ท่อน้ าทิ้ง  ท่อน้ าประปา  ท่ออากาศของงานช้ัน 1 ท้ังหมด 
   7. เดินท่อร้อยสาย  ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์ และสายสัญญาณต่างๆ ของงานช้ัน 1 ท้ังหมด 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
ประธาน  3.2 เรื่อง การส่งงานประจ าเดือน ของ กศน.อ าเภอ 
  ขอให้ กศน.อ าเภอ ทุกอ าเภอ มอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินการส่งงานและสรุปรายงานเข้ามายัง กศน. จังหวัด ให้ตรง
ตามก าหนดเวลาที่ทาง ส านักงาน กศน.จังหวัดได้แจ้งไว้เพื่อไม่ให้งานล่าช้า 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  ๔.๑ กลุ่มงานอ านวยการ 
  งานบุคลากร 
ประธาน  4.1.1 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน กศน.  
  ส านักงาน กศน.ไดซ้ักซ้อมความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ สังกัด ส านักงาน กศน.เพื่อให้
หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้ทราบและถือปฏิบตัิเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 ตามแนวปฏบิัติของระบบพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน กศน.ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นแนวปฏิบัตสิ่วนของ
ส านักงาน กศน.จังหวัด ส าหรับขอ้ 4 การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นที่ก าหนดในสัญญา 
  1) พนักงานราชการที่จะขอไปปฏบิัติงานนอกพื้นที่ก าหนดในสัญญาจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งให้ด าเนินการปีละ 
1 ครั้ง ระหว่างการต่อสญัญาจ้างตามข้อสั่งการของส านักงาน กศน.เท่านั้น และต้องรายงานผลให้ส านักงาน กศน. ทราบภายใน 30 วัน 
  2) พนักงานราชการที่ขอไปปฏิบตังิานระหว่างอ าเภอหน่ึงไปอีกอ าเภอหน่ึงในจังหวัดเดียวกันให้ด าเนินการบริหาร
จัดการภายใน และต้องรายงานผลการมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานให้ส านักงาน กศน.ทราบภายใน 30 วัน 
  3) การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน ดังข้อ 4.1 และ 4.2 จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาจะ
ไปปฏิบตัิงานมีต าแหน่งว่างหรือการสับเปลี่ยนบคุคลกัน โดยต าแหน่งเลขท่ียังคงอยู่หน่วยงาน/สถานศึกษาเดิม และประการส าคญัต้องเป็น
ต าแหน่งและกลุ่มงานเดียวกันไม่มผีลกระทบต่อการต่อสญัญาจา้ง 
  4) ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกรณีให้พนักงานราชการไปปฏบิัติงานนอกพื้นที่
ก าหนดในสัญญาจ้าง จ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน โดยให้พิจารณาจากประโยชน์ของทางราชการ เหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสมด้วย
ความบรสิุทธ์ิ ยุติธรรม โปร่งใส และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการปฏบิัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นสังกัด แล้วใหเ้สนอความเห็นพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นไปยัง สานักงาน กศน.เพื่อน าเสนอผูม้ีอ านาจพิจารณาต่อไป 
  5) การรายงานเกี่ยวกับต าแหน่งว่างของพนักงานราชการ ขอให้ส่วนราชการที่ไดด้ าเนินการเปลี่ยนพืน้ท่ีปฏิบัติงานและ
ที่มีอัตราว่างคงเหลือ ต้องรายงานให้ส านักงาน กศน. ไดร้ับทราบภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีมีอัตราวา่ง เพื่อส านักงาน กศน. จะได้ใช้เป็น
ข้อมูลในการบรหิารอัตรากาลังในภาพรวมให้เกดิประสิทธิภาพต่อไป 
  6) กรณีที่มีการเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบตัริาชการของพนักงานราชการ ขอให้หน่วยงาน/สถานศึกษามิให้มีการเปลีย่นพื้นที่
ปฏิบัติงานดังข้อ 4.1 และ 4.2 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน ของทุกปีเนื่องจากส านักงาน กศน. ต้องเร่งด าเนินการส ารวจพนักงาน
ราชการที่เป็นอัตราที่มีผูค้รองต าแหน่งอยู่ เพื่อพิจารณาเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 
หากเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกลา่วจะทาให้การตรวจสอบพ้ืนฐานข้อมูลในภาพรวมพนักงานราชการเกิดความคลาดเคลื่อน และ
ส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน จึงขอให้ถือปฏิบัติอย่างเครง่ครัด 
  ที่ประชุม   -รับทราบ- 
 
ประธาน  4.1.2 เรื่อง โครงการช้างเผือก รุน่ท่ี 10 
  วัดไตรวิทยารวม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ ให้การศึกษาแด่ -พระภิกษุสามเณรในระดับ มธัยม 1 – 6 ซึ่ง
เป็นการให้การศึกษาฟรีทุกอย่างแก่นักเรียนที่มาเรียน โดยไม่มี ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนท่ีมีการเรียนดีแต่ยากไร้ ให้
ทุนการศึกษาจนถึงระดับอดุมศึกษา โดยผูร้ับทุนการศึกษานีต้้องบรรพชาเป็นสามเณร รับตั้ง ม.1 และ ม.4 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
รับสมคัรตั้งแต่บดันี้จนถึง 30 เมษายน 2561 
  ที่ประชุม  -รับทราบ- 
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ประธาน  4.1.3 เรื่อง งบลงทุนซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอทรายมลู 
  ตามที่ได้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จ านวน 138,100 บาท ปรับปรุงบา้นพักข้าราชการ หลังที่ 1 ส านักงาน 
กศน.จังหวัดยโสธร ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอทรายมูล จ านวนเงิน 90,000 บาท ได้ด าเนินการเรียบรอ้ยแล้ว 
  ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธาน  4.1.4 เรื่อง การด าเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ ระเบียบแสดงผลการเรยีนทุกหลักสตูรให้ กศน.อ าเภอด าเนินการ ดังน้ี 
  1. กศน.อ าเภอ แจ้งความประสงค์ความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์ เพือ่ให้จังหวัดด าเนินการสั่งซื้อให ้
  2. กศน.อ าเภอยืมเงินตามจ านวนที่สั่งซื้อ 
  3. กศน.อ าเภอด าเนินจดัซื้อตามระเบียบพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานการคืนเงินยืม 
  ที่ประชุม  -รับทราบ- 
  งานการเงินและบญัชี 
ประธาน  4.1.4 เรื่อง รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ปี 2560 ประจ าเดือนธันวาคม 2560 
  เพื่อเป็นการตดิตามการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 กรณีไปราชการอื่น ภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่กลับมาถึง และกรณีปฏิบตัิราชการอื่นภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับเงิน 
  กศน.อ าเภอเลิงนกทา จ านวน 2 ราย ดังนี ้
  1.นางสาวพรสวรรค์   มาศขาว        จ านวน 40,120 บาท  วันครบก าหนด 12 ม.ค. 61 
  2.นางสาวอมาวะสี    ทุมรัง          จ านวน   5,520 บาท  วนัครบก าหนด 11 ม.ค. 61 
  3.นางอัปสร            แสงเพชร       จ านวน 15,520 บาท  วันครบก าหนด 25 ม.ค. 61   
  ให้รีบด าเนินการส่งใช้เงินยืมให้ทันภายในก าหนด 
  ที่ประชุม  -รับทราบ- 
  งานแผนงาน 
นางอัจฉราพร  ศรีเกื้อกลู   4.1.5 เรื่อง ขอความร่วมมือครู กศน.ต าบลทุกท่าน เข้าไปอัพเดทข้อมูล และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในบ้าน
หนังสือชุมชม ในระบบ DMIS 60 ให้แล้วเสร็จและเป็นปัจจุบัน หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหีรีบด าเนนิการ 
  ที่ประชุม  -รับทราบ- 
ประธาน  4.1.6 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
        1. งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาคนพิการ จ านวน 104 คน 
ระดับ ค านวณงบประมาณ ปี 2561 ค่าตอบแทนทั้งปี ส านักงาน 

กศน. สมทบ 
5 เท่า 

จังหวัด
รับผิดชอบ
จ านวน 

งบประมาณ 
ต้ังแต่ ต.ค.

2560 ถึง มี.ค. 
2561 

นักศึกษา รายหัวทั้ง
ปี 

งบประมาณ ครู 7 คน งบประมาณ 

รวม 104  220,160 รวม 1,365,000 1,100,800 44,040 660,480 
ประถม 32 1,840 58,880 ค่าตอบแทน

คร ู
1,260,000 - - - 

ม.ต้น 60 2,240 112,000 ค่าพาหนะ 84,000 - - - 
ม.ปลาย 22 2,240    49,280 ค่าวัสด ุ 21,000 - - - 
   
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครสูอนคนพิการ ให้สถานศึกษาท าหนังสือเรื่องเบิกมาที่ส านักงาน กศน.จังหวดัจะเป็นผู้ตดัยอด 
เพราะต้องใช้สองงบ คืองบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปกติ และงบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนคนพิการ และรหัสงบประมาณไม่
เหมือนกัน 
  2. งบรายจ่ายอื่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ปี 2561 ดังนี้ 
       2.1 ให้ กศน.อ าเภอแจ้งครู กศน.ต าบลจัดกิจกรรมที่เกีย่วกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้แก่ผู้น าชุมชน ต าบล
ละ 20 คนขึ้นไป ท้ังนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
       2.2 งบประมาณ จัดสรรให้เปน็ก้อนเดียว กศน.ต าบล ละ 2,000 บาท 
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