
รายงานการประชุมผูบริหาร  ขาราชการ  และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
คร้ังที่ ๒/๒๕63 

วนัพฤหัสบดีที ่ ๖  กุมภาพันธ  2563  เวลา  ๐๙.๐0 น.  
ณ หองประชุมสำนักงาน กศน.จังหวดัขอนแกน 

   .............................................................................................. 
 

ผูมาประชุม 
๑     นายสุรตั ิ วิภักดิ ์

 
ผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน        ประธาน 

2 นางกัญญา  โสมคำ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอสีชมพู 
3 นางวิจิตราวลิน  พรปญญาภัทร ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเมืองขอนแกน 
4 นายโอฬาร  โสมคำ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอชุมแพ 
5 นายธีระ  นามสุโพธิ์ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองนาคำ 
6 นายประสิทธิ์  พรจันทึก ผูอำนวยการ กศน.อำเภอพล 
7 
8 
9 
10 
๑1 

นายสุทธิศักดิ์  เพ็ชรแกน 
นายสุรนิทร  หวางจิตร 
นายสมชาติ  สงาภาคภูมิ 
นายชูชาติ  หรัญรัตน 
นางจันทรศรี  อาจสุโพธิ์ 

ผูอำนวยการ กศน.อำเภออุบลรัตน 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอมัญจาคีรี 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองสองหอง 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอพระยืน 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเปอยนอย 

12 นางบุญญรัตน  พงษสมชาติ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเวียงเกา 
๑3 นางรัชนี กลั่นตา ผูอำนวยการ กศน.อำเภอภูผามาน 
๑4 นางสาวพัชรินทร  จารยโพธิ์ ผูอำนวยการ กศน.อำเภอชนบท 
๑5 พ.อ.ท.พงศธร  สนธิเส็ง ผูอำนวยการ กศน.อำเภอน้ำพอง 
๑6 
17 

นายชิษณุพงศ  ไชยสิทธิ์เสนา 
นางพัชรีพร  ชมบุญ 

ผูอำนวยการ กศน.อำเภอแวงนอย 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองเรือ 

๑8 
19 

นางสาวอุบล  สีหา 
นางสาววิภา  ทาโบราณ  

ผูอำนวยการ กศน.อำเภอเขาสวนกวาง 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอบานแฮด 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
 

นางหทัยกาญจน  สรอยงาม 
นางสาวหนึ่งนิรามิษ วรรณรมย ฟอสเตอร 

นางปาริชาติ  เพ็ชรแกน 
นางสาวประภาศิริ  สมวงศษา 
นางสาวนุรัฐ  วรกฏ 
นายประสิทธิ์  พรจันทึก 
นางสาวนุรัฐ  วรกฏ 
นายเสฏฐวุฒ ิ กุพลัง 
นางสาวอมรรัตน  ราชจันดี 
นางสาวฐิภาภรณ  แสนจันแดง  
นางศุภจันทร   คลังผาเดิน  
  
  
       

ผูอำนวยการ กศน.อำเภอภูเวียง 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอโคกโพธ์ิไชย 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอซำสูง 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอหนองนาคำ 
ผูอำนวยการ กศน.อำเภอบานฝาง 
รักษาการผูอำนวยการ กศน.อำเภอโนนศิลา  
รักษาการผูอำนวยการ กศน.อำเภอแวงใหญ 
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน กศน.อำเภอแวงใหญ 
ครูชำนาญการ  กศน.อำเภอบานไผ  
ครูผูชวย กศน.อำเภอภูเวียง  
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรยีน กศน.อำเภอเมืองขอนแกน 
  
  



-๒- 
 

 

ผูเขารวมประชุม   
๑.  นางกัลยาณี  กะวิกุล   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
2.  นางสาวชลรัชศร  กุลโพนเมือง  นักวิเคราะหนโยบายและแผน          สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
3.  นางสาวมัณฑนา  มูลกัณฐ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
4.  นายพรหมพัฒน  อภิรมยานนท นักเทคโนโลยีสารสนเทศ     สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
5.  นางสาวนริศรา  ภิรมยไกรภักดิ์           นักวิชาการเงินและบัญชี     สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
6.  นางสาวกชพรรณ  สุทธิปญโญ  นักจัดการงานทั่วไป           สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
7.  นางสาวดวงใจ  แสงพฤกษ  นักจัดการงานทั่วไป           สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
8.  นางวันเพ็ญ  ผานาค                       นักวชิาการศึกษา  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน         
9.  นางสาวสิรินทรา  โพธิ์ศรี  นักวิชาการศึกษา  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
10.นายวิศวะ คาแพง                          นักวิชาการศึกษา  สังกัด  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
 
ผูไมมาประชุม 
๑.   วาที่ พ.ต.สรุพล  ประเสริฐธรรม         รองผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน    ติดราชการ  
๒.   นางสุพิณ  เปยมชาโต                     ผูอำนวยการ กศน.อำเภอบานไผ                        ติดราชการ 
 
ระเบียบวาระที ่๑ เรื่อง  ประธานแจงตอท่ีประชุมทราบ  
                                          

                     1.๑  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการเบิกจายเงินอดุหนุนของสำนักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (แกไขเพิ่มเติม)  
                              ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน ไดมีหนังสือแจงเวียน ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๗๒๒  
ลงวันท่ี  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เรื่องหลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนของสำนักงานสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (แกไขเพิ่มเติม)  ความละเอียดแจงแลวนั้น 
                              สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนขอเรียนวา  ปจจุบันมีสถานศึกษาในสังกัด ยังมี 
ความเขาใจและปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องการเบิกจายเงินอุดหนุนของสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยคลาดเคลื่อนในบางรายการ  ดังนั้น  เพ่ือใหการบริการงบประมาณเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ  ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนของ
สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (แกไขเพิ่มเติม)  ดังนี้   คาดำเนินการ 
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  และหรือกิจกรรมเรียนรูเสริมหลักสูตร  ตามเกณฑอัตราที่สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ขอ  ๘  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่  ๖๖๙/๒๕๖๑  ลงวันที่  
๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๑  รายการลำดับที่  ๑  อัตราการเบิกคาใชจายกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  และหรือกิจกรรม
เรียนรูเสริมหลักสูตร  ๑.๑  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  ๑.๒  คาอาหาร  การดำเนินการจัดซื้อจัดจางให
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐  รายละเอียดไดแจงให
สถานศึกษาทราบแลวนั้น ในหนังสือสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน ที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๐๒๔๔  ลงวันที่  ๒๙  
มกราคม  ๒๕๖๓   (เอกสารแนบทายหมายเลข ๑)       
                           

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศึกษาดำเนินการสงเรื่องยืมเงินไดเฉพาะงบกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามหนังสือสั่งการขางตน  ใหสถานศึกษาสงเรื่องยืมเงินไดตั้งแตวันนี้เปนตนไป  ซึ่งเปนงบกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนจะยืมเงินไมไดในเรื่องคาอาหาร  อาหารวาง  พาหนะรถยนต  ใหสถานศึกษายืมเงินไดเฉพาะเรื่องอ่ืน ๆ 
ของงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  สำหรับงบอื่นๆ นอกเหนือจากงบกิจกรรมพัฒนาผูเรียนนั้น ใหสถานศึกษา
ดำเนินการยืมเงินไดตามเดมิทั้งหมด 



-๓- 
 

 

                         1.๒  เรื่อง  การกำหนดตัวช้ีวัดประกอบสวนหนึ่งในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  สายงานบริหารสถานศึกษา  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
                                 ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ลงวันท่ี  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓   
เรื่อง  การกำหนดตัวชี้วัดประกอบสวนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศกึษา  สายงานบริหารสถานศึกษา  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ไดแจงใหสถานศึกษาทราบแลวนั้น 
(เอกสารแนบทายหมายเลข ๒) 
  

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศกึษาในสังกัดดำเนินการตามประกาศสำนักงาน กศน. 
จังหวัดขอนแกน  ลงวันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๓  เรื่อง  การกำหนดตัวชี้วัดประกอบสวนหนึ่งในการพิจารณาเลื่อน
เงนิเดอืนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษาสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน
ดังกลาว  ใหสถานศกึษาดำเนินการใหสอดคลองกับนโยบายที่สำนักงาน กศน. แจงใหทราบ 
 

                          ๑.๓  เร่ือง  ขอความอนเุคราะหสนับสนุน  และประชาสัมพันธการแขงขันเดิน-วิ่ง การกุศล 
“วิ่งกับศึกษาหาทุนเพื่อเด็ก”  มินิมาราธอน  Run  For  Child  ๒๐๒๐ 
                                 ดวยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน  ไดกำหนดจัดใหมีการแขงขันเดนิ-วิ่ง การกุศล 
“วิ่งกับศึกษาหาทุนเพื่อเด็ก”  มินิมาราธอน  Run  For  Child  ๒๐๒๐  ในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ  บริเวณ 
บึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออกกำลังกายการเลนกีฬาของเด็ก  เยาวชน  
นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชาชนทั่วไป และระดมทุนทรัพยสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษา 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนขอความรวมมือจากสถานศึกษาทุกแหง
ในสังกัดรวมสนับสนุนแขงขันเดิน-วิ่ง การกุศล “วิ่งกับศึกษาหาทุนเพ่ือเด็ก”  มินมิาราธอน  Run  For  Child  
๒๐๒๐  ในวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๓  ณ  บริเวณบึงสีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามความเหมาะสม  
 

                        ๑.๔  เรื่อง  การจัดงาน กศน.เกมส  ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดอุบลราชธานี 
                                การจัดงาน กศน.เกมส  ระดับประเทศ  ในวันท่ี  ๑๙-๒๑   กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   
ณ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีกำหนดการเปดพิธีการแขงขันกีฬา กศน.เกมส  ระดับประเทศ  ในวันท่ี  ๒๐  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  ใหมีการเดินขบวนพาเหรดกองเชียรและนักกีฬา  ซึ่งกลุมรอยแกนสารเขารวม  ๑,๐๐๐  คน  
และใหกองเชียรดำเนินการเชียรในชวงเวลา  ๑๓.๐๐ -๑๕.๐๐  น.   
 

มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหผูอำนวยการ กศน.อำเภอทุกแหงในสังกัดเขารวมพิธีเปด 
การแขงขันกีฬา กศน.เกมส ระดับประเทศ  และคณะครู  นักกีฬา เขารวมเดินขบวนพาเหรดในวันที่  ๒๐  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  ซึ่งกำหนดการไดแจงใหสถานศกึษาทุกแหงในสังกัดรับทราบแลว 
 
ระเบียบวาระที ่ ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  1/๒๕63 
                         รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนผูบริหาร  ขาราชการ  และบุคลากร สำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกน  ครั้งที่  1/๒๕63  เมื่อวันจันทรท่ี  13  มกราคม  ๒๕63  ณ  หองประชุม โรงแรมภูเรือพันวา 
อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย  สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน จึงขอใหผูเขารวมประชุมไดตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมดงักลาว  โดยไดสงรายงานดังกลาวดวยระบบ e-office  และระบบ  e-pam  เรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
 
 



-๔- 
 

 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว 
               เรื่อง  การจัดงาน กศน.เกมส  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่  ๔-๕ กุมภาพันธ  
๒๕๖๓  ณ จังหวัดอุดรธานี 
                       สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน ขอขอบคุณสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดที่ใหความรวมมือ 
เขารวมงานแขงขันกีฬา กศน.เกมส ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จสิ้นผานไปดวยดี  และขอแสดง 
ความยินดีกับนักกีฬาที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ  โดยมีผลการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ระดับภาค นั้น กลุมรอยแกนสาร
ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทกีฬา  ๒  ประเภท ไดแก  ๑) วอลเลยบอลครูหญิง  และ ๒)  เปตองครูชาย  ซึ่งกีฬา 
ทั้งสองประเภทตองเขารวมแขงขันกีฬา กศน.เกมส ระดับประเทศ ณ  จังหวัดอุบลราชธานีตอไป   
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 

  4.1  กลุมอำนวยการ    
                 ๔.๑.๑  งานบริหารการเงิน (ผูนำเสนอ คอื นางสาวนริศรา  ภิรมยไกรภักดิ์) 

                                     ๑) เร่ือง แจงใหผูมีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจงขอมูลการรับโอนผานระบบ 
KTB  Coporate  Online 
                                       ตามที่กระทรวงการคลังไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจายเงิน  
การนำเงินสงคลัง  และการรับเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกส  (KTB  Coporate  Online)  เพื่อใหการดำเนินการ
การจายเงินรับเงินและนำเงินสงคลัง  โดยใชบริการผานระบบธนาคาร  อินเตอรเน็ต แบงคก้ิง (KTB  Coporate  
Online)  สำหรับกลุมภาครัฐ (GFMIS) เปนไปดวยความชัดเจน  รวดเร็ว  และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของ
สวนราชการนั้น 
                                       สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  จึงไดเริ่มดำเนินการโอนเงนิผานระบบ  KTB  
Coporate  Online  ใหแกผูมีสิทธิรับเงินครั้งแรกใหสวนราชการจัดใหผูมีสิทธิรับเงินกรอกแบบแจงขอมูล 
การรับเงินโอนผานระบบ KTB  Coporate  Online  ตามที่กำหนด  โดยรายละเอียดหนังสือสามารถ 
Download  ไดจาก  Website  ของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนท่ี http://khonkaen.nfe.go.th 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหผูขอรับเงินกรอกแบบแจงขอมูลดวยระบบออนไลนของสำนักงาน
ตรวจเงินแผนดิน  และยื่นสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  และลงนามรับรองสำเนาถูกตองสงสำนักงาน กศน. 
จังหวัดขอนแกน   

                           ๒)  เรื่อง  การเบิกจายเงินของสำนกังาน กศน.จังหวัดขอนแกน 
                                 ๑)  กรณีเบิกจายเงินของบุคคลภายใน สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  

การรับเงิน-ยืมเงินงบประมาณทุกประเภท  ใหสถานศึกษาสงสำเนาพรอมลงชื่อรับรองสำเนาถูกตอง 
สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  สำเนาบัญชีเงินเดือน คาจาง  คาตอบแทน  ทุกฉบับท่ีขอรับเงิน-ยืมเงนิ สงสำนักงาน 
กศน.จังหวัดขอนแกน 

                                 ๒)  กรณีเบิกจายเงินของบุคคลภายนอก เชน วิทยากรรับเชิญ  การเบิกเงิน
คาตอบแทนวิทยากรท่ีต่ำกวา  ๕,๐๐๐  บาท ใหผูขอเบิกจายเงินดำเนินการกรอกแบบแจงขอมูลดวยระบบ
ออนไลน  และแนบสำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารใดก็ไดเพื่อโอนเงิน  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดสงเอกสารดังกลาวไปสำนักงาน กศน.
จังหวัดขอนแกน  กรณีจายตรงตองมีขอมูลหลักผูขาย  และใหดำเนินการตามหลักเกณฑกลุมงานการคลัง  
สำนักงาน กศน.   



-๕- 
 

 

                 ๔.๑.๒  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย   (ผูนำเสนอ คือ นางกัลยาณี  กะวิกุล) 
                           เรื่อง  การจัดซื้อหนังสือเรียนของระดับประถม / ม.ตน / ม.ปลาย / ปวช.  

ในราย กศน.อำเภอที่งบประมาณไมถึง  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  ใหซ้ือหนังสือในคราวเดียวกัน ควรจัดซื้อบริษัท
เดียวกันเนื่องจากเปนรหัสงบประมาณเดียวกัน  

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดดำเนินการเลือกจัดซื้อหนังสือในบริษัท
เดียวกันหากมีการซื้อหนังสือ ปวช.และหนังสือหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานซึ่งใชเงินงบประมาณรหัสเดียวกัน 

 
                  ๔.๑.๓  งานบริหารงานทั่วไป (ผูนำเสนอ คือ นางกัลยาณี  กะวิกุล) 
                            เรื่อง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการอยางมืออาชีพ 
                             สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การเขียนโครงการอยางมืออาชีพ  ในวันที่  ๑๑-๑๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  ณ  โรงแรมคอนวีเนี่ยน 

อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  โดยกำหนดกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการคือ กศน.อำเภอละ  ๕  คน   
รวมผูอำนวยการ กศน.อำเภอทุกแหงในสังกัด 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
          ๔.๒  กลุมยุทธศาสตรและการพฒันา  (กย.)  (ผูนำเสนอ คือ นางสาวชลรัชศร  กุลโพนเมือง) 

                  ๔.๒.๑ เรื่อง รายงานสรุปการเบิก-จายในระบบ e-Budget  ประจำเดือน มกราคม 2563  
  

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศกึษาทุกแหงในสังกัด  ตรวจสอบขอมูลและดำเนินการตาม
ระบบการเบิก-จาย ในระบบ e-Budget  และใหเจาหนาที่รับผิดชอบแผนของสถานศึกษาทุกแหงในสังกัดติดตอ
ประสานงานกับเจาหนาที่แผนของสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนโดยตรงและลงนามกำกับเอกสารการเบิกจาย
กอนสงสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  และหากสถานศึกษาใดมีสาธารณูปโภคไมเพียงพอใหจัดทำหนังสือแจง
สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนเพ่ือดำเนินการของงบประมาณตอสำนักงาน กศน. ตอไป  โดย ณ ปจจุบันนี้ให
สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดใชงบประมาณรายจาย ป  ๒๕๖๒  ไปพลางกอน เพราะยังไมมีงบประมาณรายจาย 
ประจำป  ๒๕๖๓ 
 

                          ๔.๒.๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการเบิกจายเงินงบประมาณโครงการกีฬา“กศน.เกมส  ๒๕๖๓” 
                                   ตามที่สำนักงาน กศน. ไดอนุมัติ โครงการกีฬา “กศน.เกมส ๒๕๖๓” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความสามัคคี  มีน้ำใจเปนนักกีฬา  รูแพ  รูชนะ  รูอภัย  และสรางสัมพันธภาพที่ดี ระหวาง
นักศึกษา กศน. คณะผูบริหารหนวยงาน สถานศึกษา  ขาราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา ขาราชการพลเรอืน
และพนักงานราชการ  และบุคลากรอ่ืน ๆ สังกัดสำนักงาน กศน. ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี  ระหวางวันที่  
๑๙-๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  น้ัน  สำนักงาน กศน. ขอเรียนวา  มีหนวยงาน สถานศึกษาหลายแหง  ไดสอบถาม
และมีหนังสือหารือในเรื่องเก่ียวกับการเบิกจายงบประมาณในการเขารวมกิจกรรมที่ใชสำหรับการจัดโครงการกีฬา 
“กศน.เกมส ๒๕๖๓” ดังนี้ 
                                     ๑. ผูเขารวมโครงการและผูที่เก่ียวของเบิกคาใชจายตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖  และที่แกไขเพิ่มเติม (คาที่พักใหถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน กศน.ดวน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๖๑๙๕  ลงวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  โดยใหเบิกจายในลักษณะจายจริงแตไมเกินสิทธิ
พรอมแนบใบเสร็จรับเงินและใบแสดงรายละเอียดการเขาพักประกอบการเบิกจาย) ดังนี้ 
                                      



-๖- 
 

 

                                          ๑.๑ ผูบริหาร  ครู  เจาหนาที่  และบุคลากรของหนวยงานในสังกัด โดยเบิกจาย
จากการดำเนินงาน 
                                          ๑.๒ ผูบริหารสถานศึกษา ครู (ผูดูแลนักศึกษาและนักกีฬา)  และเจาหนาที่  โดย
เบิกจายจากเงินอุดหนุนงบจัดการเรยีนการสอน 
                                      ๒.  สำหรับนักศึกษาท่ีเปนนักกีฬาและเขารวมแขงขันกีฬา  ใหเบิกจายตาม
หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนของสำนักงาน กศน. ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖๐๕/
๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙  และคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ๖๖๙/๒๕๖๑  ลงวันที่  
๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๓  จากเงินอุดหนุนงบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ท้ังน้ี  จำนวนผูเขารวมโครงการกีฬา   
“กศน.เกมส ๒๕๖๓”  ขอใหเขารวมเฉพาะผูที่เก่ียวของและเบิกจายงบประมาณเทาที่จำเปนโดยประหยัด     
(เอกสารแนบทายหมายเลข ๓) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศกึษาทุกแหงในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการเบิกจายเงิน
งบประมาณโครงการกีฬา“กศน.เกมส  ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบทายหมายเลข ๓  
 
  ๔.๓ กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ (กศน.)  
                 4.๓.1 งานสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ผูนำเสนอ คือ นางวันเพ็ญ  ผานาค) 
                                     เร่ือง  การดำเนินการจัดสอบ N-NET  ครั้งที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๖๒ 
                                   ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) กำหนดการทดสอบ  
(N-NET)  ประจำภาคเรียนที่  ๒  ปการศึกษา  ๒๕๖๒  ในวันอาทิตยที่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  พรอมกันท่ัวประเทศ  
เพ่ือใหการดำเนินการจัดสอบดังกลาว  เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุเปาประสงคมีประสิทธิภาพ  และเปนตาม
มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ดานการศึกษานอกระบบในโรงเรียน  สำนักงาน กศน.จังหวัด
ขอนแกน  จึงขอความรวมมือให กศน.อำเภอทุกแหงในสังกัดดำเนินการดังน้ี 
         ๑)  แจงตารางสอบ  และสนามสอบใหนักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 
                                     ๒)  กำชับใหผูมีสิทธิ์สอบเขาสอบตามวันและเวลาที่กำหนด  พรอมนำหลักฐาน 
การเขาสอบ  ไดแก บัตรประจำตัวประชาชน  หรอืบัตรที่มีรูปถายที่ทางราชการออกให  และยังไมหมดอายุ และ
อุปกรณการสอบ  ประกอบดวย  ดินสอดำขนาด  ๒ b  ปากกา  ยางลบ  และกบเหลาดินสอ  มาทำการสอบ 
ในวันสอบ                                                                                                             
                                    ๓)  การจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบกอนวันสอบ 
                                     ตามระเบียบการจัดประชุมของ สทศ.  คือใหสำนักงาน กศน.จังหวัดเปนผูจัดประชุม  
โดยใหเรียกประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบคือสนามสอบละไมเกิน  ๕  คน  เพ่ือกลับไปจัดประชุมชี้แจง
กรรมการระดับสนามสอบ  แตเพ่ือใหการดำเนินการสอบเปนไปดวยความเรยีบรอยและอำนวยความสะดวกใหกับ
สนามสอบ  ทานผูอำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน  ไดพิจารณาใหทานผูอำนวยการ กศน.อำเภอในสังกัด  
เปนตัวแทนศูนยสอบไปดำเนินการจัดประชุม  และรายงานผลการประชุมดังกลาวใหสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน
รับทราบ  โดยเรียกประชุมกรรมการระดับสนามสอบที่รับผิดชอบ  คอื  (๑)  ตัวแทนศนูยสอบตามคำสั่งระดับศูนย
สอบ  (๒)  หัวหนาสนามสอบ  จำนวน  ๑  คน  (๓) กรรมการกลาง  จำนวน  ๑  คน  (๔)  ประชาสัมพันธจำนวน   
๑  คน  (๕)  กรรมการคุมสอบ  หองละ  ๑  คน  (๖) นักการภารโรง  จำนวน  ๑  คน  รายละเอียดคาใชจาย 
แตละสนามสอบ  ดังเอกสารที่แจก (การจัดสรรเงินหลังเสร็จการประชุมนั้น  นางสาวนรศิรา  ภิรมยไกรภักดิ์  
จะดำเนินการใหแตละสนามสอบ) 
                                    ๔)  จัดเตรยีมสนามสอบและติดเอกสารที่เก่ียวของกับการสอบ 



-๗- 
 

 

                                    ๕)  รายงานจำนวนผูเขาสอบ-ขาดสอบ  ใหศูนยสอบเมื่อเสร็จสิ้นการสอบในแตละ
รายวิชา  เพ่ือใหศูนยสอบนำสงสถิติผูเขาสอบ-ขาดสอบ  ทางเว็บไซต สทศ. 
                                    ๖)  ปฏิบัติตามแนวนโยบายและข้ันตอนที่ สทศ.  กำหนดไวในคูมือการจัดสอบ  
(N-NET)  อยางเครงครัด 
                                    ๗)  รบัแบบทดสอบและกระดาษคำตอบในวันเสารท่ี  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   
                                    ๘)  ตัวแทนศูนยสอบ  นำสงกระดาษคำตอบและเอกสารการจัดสอบหลังสอบเสร็จ 
วันที่  ๙  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓   
                                    ๙)  แบบทดสอบ  ให กศน.อำเภอเก็บรักษาไวและใหดำเนินการทำลายแบบทดสอบ 
ภายใน  ๓๐  วัน  ภายหลังการประกาศผลสอบ  และรายงานผลการทำลายแบบทดสอบใหสำนักงาน กศน. 
จังหวัดขอนแกนรบัทราบ  เพ่ือรายงานผลตอสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ  หรือ สทศ. ตอไป   
                                    ๑๐)  ประกาศผลสอบผานทาง  www.niets.or.th  ในวันท่ี  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๓   
(เอกสารแนบทายหมายเลข ๔) 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยใหสถานศกึษาทุกแหงในสังกัดดำเนินการตามทึ่ไดแจงมาแลวนั้น  
และใหสถานศึกษาจัดประชุมโดยสงตัวแทนศูนยสอบ โดยใหผูอำนวยการ กศน.อำเภอทุกแหงในสังกัด  
ดำเนินการจัดสอบ ณ  สนามสอบ กศน.อำเภอของแตละแหง เบิกอัตราคาเหมาจายคนละ  ๒๐๐  บาท โดยสง
ตัวแทนเขารวมประชุมตัวแทนศูนยสอบตามคำสั่ง  ๐๓๔/๒๕๖๓  ลงวันท่ี  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๓  ใหตัวแทน
ทุกตำแหนงเขารวมประชุมหารือสนามสอบละไมเกิน  ๕  คน ประชุมวันท่ี  ๘  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  ดังนี้ 

- หัวหนาสนามสอบ  สนามสอบละ  ๑  คน 
- คณะกรรมการกลาง  สนามสอบละ ๑ คน 
- คณะกรรมการคุมสอบหองละ  ๑  คน 
- ประชาสัมพันธสนามสอบละ  ๑  คน 
- นักการภารโรงสนามสอบละ ๑ คน 

คาตอบแทนในการสอบ   
- หัวหนาสนามสอบ ไดรับคาตอบแทนกอนวันสอบจำนวน ๔๐๐  บาท  วันสอบจำนวน  ๕๕๐  บาทและ

หลังวันสอบจำนวน ๔๐๐ บาท  รวมท้ังสิ้นไดรับคาตอบแทนจำนวน  ๑,๓๕๐  บาท 
- นักการภารโรง ไดรบัคาตอบแทนกอนวันสอบจำนวน ๒๒๐ บาท  วันสอบจำนวน  ๒๕๐ บาทและหลัง

วันสอบจำนวน ๒๒๐  บาท  รวมท้ังสิ้นไดรับคาตอบแทนจำนวน  ๖๙๐  บาท 
- ตัวแทนศูนยสอบ (ผูอำนวยการ กศน.อำเภอ) ไดรับคาตอบแทนจำนวน  ๕๐๐ บาท 
- คณะกรรมการกลาง ไดรับคาตอบแทนจำนวน  ๔๕๐ บาท 
- คณะกรรมการคุมสอบ ไดรับคาตอบแทนจำนวน  ๔๕๐ บาท  ตอคน  โดยใหเปนคร ูพนักงานใน

โรงเรียนที่จัดสอบ จำนวน ๒ คน ตอ ๑ หองสอบ 
- ประชาสัมพันธ  ไดรับคาตอบแทนจำนวน  ๔๕๐ บาท   
- คาตอบแทนสถานที่  (๑  คนตอนักศึกษา ๒ คน) จำนวน  ๑,๐๐๐ บาท  โดยใหจัดสถานที่ตามตารางสอบ 
- คาเครื่องดื่มเฉพาะวันท่ีสอบ  วันละ  ๓๐ บาท  

                                      
                 ๔.๓.๒ งานขอมูลสารสนเทศและรายงาน  (ผูนำเสนอ คือ นายพรหมพัฒน อภิรมยานนท) 
                          ๑)  เรื่อง  การตรวจสอบความซ้ำซอนขอมูลนักศึกษารายบุคคลป ๒๕๖๒   
                              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแกน  ไดสงขอมูลใหสำนักงาน กศน.จังหวัด

ขอนแกนไดตรวจสอบ โดยให กศน.อำเภอในสังกัดตรวจสอบขอมูลดังกลาวและใหรายงานขอมูลดังกลาวในวันท่ี  ๑๐ 



-๘- 
 

 

กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  ซึ่งขณะนี้มี กศน.อำเภอสีชมพูไดสงขอมูลไปท่ีสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนเรียบรอยแลว  
ดังน้ัน จึงขอให กศน.อำเภอที่ยังไมสงขอมูลเรงดำเนินการสงขอมูลดังกลาวไปที่สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนดวย 
เนื่องจากสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกนจะดำเนินการสงขอมูลไปที่สำนักศึกษาธิการจังหวัดขอนแกนในวันท่ี  ๑๔  
กุมภาพันธ  ๒๕๖๓  
    

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   
 

                          ๒)  เรื่อง  การอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชน ประจำป ๒๕๖๓ 
                               สำนักงาน กศน. ใหดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชน ประจำป ๒๕๖๓  

โดยมีกลุมเปาหมายประชาชนจำนวน  ๑๕  คน ซึ่งประชาชนท่ีเขารับการอบรมครั้งนี้ตองไมเคยเขารับการอบรม
หลักสูตรดังกลาวน้ีมากอน  โดยใหสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชนใหเสร็จสิ้นภายใน
เดือนมีนาคม  ๒๕๖๓  โดยให กศน.อำเภอเรงดำเนินการมอบหมายให กศน.ตำบลดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร
ดังกลาวได  

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ   
 
                                    ๓)  เรื่อง  หลักสูตรการอบรมการใชดิจิทัลชุมชน Digital  literacy  
                                           หลักสูตรการอบรมการใชดิจิทัลชุมชน  มีหลักสูตรพ้ืนฐาน  ๙  ขอ ไดแก 
                                           ๒.๑  สิทธิและความรับผิดชอบ 
                                           ๒.๒  การเขาถึงสื่อดิจิทัล 
                                           ๒.๓  การสื่อสารและความสัมพันธ 
                                           ๒.๔  ความเขาใจสื่อดิจิทัล 
                                           ๒.๕  แนวทางปฏิบัติยุคดิจิทัล 
                                           ๒.๖  สุขภาพดียุคดิจิทัล 
                                           ๒.๗  ความปลอดภัยยุคดิจิทัล 
                                           ๒.๘  ดิจิทัลคอมเมิรซ 
                                           ๒.๙  กฎหมายดิจิทัล 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
                     
                    ๔.๓.๓ งานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (ผูนำเสนอคือนางสาวดวงใจ แสงพฤกษ)  
                               เร่ือง  หารือการสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    

                                          เนื่องจากสำนักงาน กศน. ไมกำหนดตารางสอบหลักสูตร ปวช. ระดับประเทศยัง
ไมมีกำหนดสอบ สำนักงาน กศน. จึงใหสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแกน และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ
กำหนดการสอบ ปวช. ดวยตนเอง จึงขอใหที่ประชุมกำหนดวันที่สอบหลักสูตร ปวช. ซึ่งเดิมสำนักงาน กศน.จังหวัด
ขอนแกนไดกำหนดการสอบ ปวช. ภายหลังจากการสอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็จแลว ๑ สัปดาห สำหรับ 
ปนี้ขอความเห็นชอบของท่ีประชุมในการกำหนดสอบ ปวช. 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ  โดยคณะที่ประชุมขอปรึกษาหารือกันอีกครั้งและจะแจงใหสถานศึกษา
และผูที่เก่ียวของไดรับทราบอีกครั้ง 

              
 



-๙- 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
      5.1   เรื่อง  การฝกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผูกำกับลูกเสือวิสามัญ   
ชั้นความรูช้ันสูง (R.A.T.C) รุนท่ี ๑/๒๕๖๓  (ผูนำเสนอ คือ นางสาวมัณฑนา  มูลกัณฐ) 
                                กำหนดการอบรมเมื่อ วันที่   ๒๗ มกราคม  ๒๕๖๓ - ๒ กุมภาพันธ   ๒๕๖๓   
ณ คายลูกเสือแกนนคร  จังหวัดขอนแกน  ที่ผานมาไดอบรมและจบหลักสูตรจำนวน  ๗๑  คน  การจัดอบรม
เปนไปดวยความเรียบรอย 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

                                        ๕.๒   เรือ่ง  เส้ือกีฬาเพื่อใชเขารวมงานกีฬา กศน.เกมส ระดับประเทศ  สถานที่แขงขัน 
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ระหวางวันท่ี  ๑๙-๒๑  กุมภาพันธ  ๒๕๖๓ (ผูนำเสนอ คือ นางสาวมัณฑนา  มูลกัณฐ)               
                                ขอใหผูสั่งจองเสื้อกีฬา  ขอรับเสื้อไดและลงชื่อขอรับเส้ือกีฬาไดในวันน้ีที่ 
นางสาวมัณฑนา  มูลกัณฐ  ณ  ตึกอำนวยการ  หองอเนกประสงค  เวลาภายหลังจากประชุมประจำเดือน
ผูบรหิารเสร็จสิ้นแลว       
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
                        ๕.๓  เรื่อง  การสำรวจขอมูลสถานศึกษา กศน. ท่ีเขาไปใชพื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
ที่ถูกยุบรวม 

                      ๑.1  กศน.อำเภอชุมแพ  กศน.ตำบล จำนวน  ๑ แหง โรงเรียนบานโนนทองหลาง   
หมู  ๒  บานโนนทองหลาง  ตำบลนาหนองทุม  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  พื้นที่ดำเนินการพ้ืนที่ราชพัสดุ 
ขออนุญาตใชพื้นที่เรียบรอยแลว   
                                 1.๒  กศน.อำเภอพล  กศน.ตำบล  จำนวน  ๑  แหง  โรงเรยีนบานโนนตะโก 
ตำบลหนองมะเขือ  อำเภอพล  จังหวัดขอนแกน  มีหนังสือขออนุญาตการเขาใชพ้ืนที่  ศธ ๐๒๑๐.2115/361 
จาก กศน.อำเภอพล  กรณีมีแผนเขาไปใชพื้นที่ยังไมขออนุญาตจำนวน ๑ แหง คือบานเพ็กนอย หมู ๕ ตำบล 
โสกนกเต็น  อำเภอพล  จังหวัดขอนแกน 
                                 1.๓  กศน.อำเภอแวงใหญ  กรณีมีแผนเขาไปใชพื้นที่ยังไมขออนุญาตโรงเรียนบานโนน
ใหญ  หมู  ๒  บานโนนใหญ  ตำบลคอนฉิม  อำเภอแวงใหญ  จังหวัดขอนแกน  มีหนังสืออนุญาตการเขาใชพ้ืนที่  
ศธ ๐๒๑๐.๒๑/๒๒๐  กศน.อำเภอแวงใหญ   
                                 1.๔  กศน.อำเภอภูเวียง  กศน.ตำบล จำนวน  ๑  แหง โรงเรยีนบานพระบาทโนนคูณ  
หมู  ๘  บานพระบาทโนนคูณ  ตำบลทุงชมพู  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแกน   
                                 1.๕  กศน.อำเภอชนบท  กศน.ตำบล จำนวน  ๑  แหง  โรงเรียนบานหวยอ่ึงราษฎร
บำรุง  บานหวยอ่ึง  หมู  ๔  ตำบลโนนพะยอม  อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแกน   
                                 1.๖  กศน.อำเภอโคกโพธิ์ไชย  ศรช. จำนวน ๑ แหง  โรงเรียนบานโนนสารเอ 
บานโนนสะอาด  หมู  ๖  ตำบลนาแพง  อำเภอโคกโพธิ์ไชย  พื้นท่ีราชพัสดุขออนุญาตใชพ้ืนท่ีแลวใชพื้นที่บางสวน
จัดทำเปน ศรช. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  แตยังไมดำเนินการซอมแซมสถานท่ี   
                                 1.๗ กศน.อำเภอหนองนาคำ มีแผนที่จะเขาไปใชพ้ืนท่ีโรงเรียนบานหนองกุงธนสาร 
หมู  ๓  ตำบลขนวน  อำเภอหนองนาคำ   จังหวัดขอนแกน  มีหนังสืออนุญาตการเขาใชพ้ืนท่ีหนังสือ กศน.อำเภอ
หนองนาคำ  ศธ ๐๒๑๐.๒๑๒๒/๔๗๑  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙   
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