
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอป่าติ้ว 

 
โครงสร้างงาน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 

1. งานการศึกษาต่อเนื่อง 
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
รูปแบบกลุ่มสนใจ 
1. วิชาการท ากระเปา๋ผา้ Diy 
 
2. วิชาการท าหน้ากากอนามัย 
 
3. วิชาการท าสบูส่มุนไพร 
 
4. วิชาการท าขนมไทย 
 
5. วิชาการจัดดอกไม้แห้ง 
 
6. วิชาการสานกระติ๊บข้าวจากเชือก
ไนลอน 
7. วิชาการท าไข่เค็มสมุนไพร 
 
8. วิชาการท าขนมไทย 
 
9. วิชาการท าหน้ากากผ้า 
 
รูปแบบ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
1. หลักสูตร การท าน  าพริก 
 
2. หลักสูตร 
การจักสานตะกรา้ไม้ไผ่ 
 
3. หลักสูตร 
การสานกระติบข้าวจากเชือกไนลอน 
 

 
 

15 พฤษภาคม 
2563 

15 พฤษภาคม 
2563 

18 พฤษภาคม
2563 

18 พฤษภาคม
2563 

19 พฤษภาคม
2563 

20 พฤษภาคม
2563 

20 พฤษภาคม
2563 

21 พฤษภาคม
2563 

27 พฤษภาคม
2563 

 
18 พฤษภาคม

2563 
19 พฤษภาคม

2563 
 

19 พฤษภาคม
2563 

 
 
บ้านหนองบาก ม.5 ต.
กระจาย 
บ้านโคกพระเจา้ ม.9 ต.
กระจาย 
บ้านเซ หมู่ที่ 2 ต.เชียง
เพ็ง 
บ้านโนนตูม หมู่ที่ 5 ต.
เชียงเพ็ง 
รพ.สต.บ้านหนองแข้ 
หมู่ 5 ต.โคกนาโก 
ศาลาประชาคมบ้านเตา
ไห ม.5 9.ศรีฐาน 
บ้านเลขท่ี 41หมู่10 
บ้านสระเกษ 
บ้านเลขท่ี 220 หมู่ 4 
บ้านปา่ติ ว 
บ้านเตาไห ม.7 ต าบล
ศรีฐาน 
 
บ้านท่าลาด หมู่ที6่ 
ต าบลเชียงเพ็ง 
ศาลาประชาคมบ้านนาดี 
หมู่ 3 ต.โคกนาโก 
 
ศรช.บ้านโพธิไ์ทร ต.โพธิ์
ไทร 
 

 
 
กศน.ต าบลกระจายจัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลกระจายจัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลเชียงเพ็ง จัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลเชียงเพ็ง จัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลโคกนาโก จัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลศรีฐาน จัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลโพธิ์ ไทร จัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลโพธิ์ ไทร จัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
กศน.ต าบลศรีฐาน จัดกลุ่มสนใจ 
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน 
 
กศน.ต าบลเชียงเพ็ง จัดกิจกรรม การ
ท าน  าพริก กลุ่มเป้าหมาย 12 คน 
กศน.ต าบลโคกนาโก จัดกิจกรรมการ
จักสานตะกร้าไม้ไผ ่กลุ่มเป้าหมาย 
12 คน 
กศน.ต าบลเชียงเพ็ง จัดกิจกรรมการ
การสานกระติบข้าวจากเชือกไนลอน 
กลุ่มเป้าหมาย 12 คน 

 

 

 



 

โครงสร้างงาน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 
1. งานการศึกษาต่อเนื่อง 
1.2 โครงการแปลงผักรักษ์โลก 
(keyhole) สร้างความม่ันคงทางอาหาร 

22 พฤษภาคม
2563 

กศน.ต าบลทั ง 5 แห่ง  กศน.อ าเภอป่าติ ว จัดโครงการแปลง
ผักรักษ์โลก (keyhole) สร้างความ
มั่นคงทางอาหาร  กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 50 คน 

1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาวะและ
สุขอนามัยห่างไกลโรคโควิด19 ส าหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

25 พฤษภาคม 
2563 

กศน.ต าบลทั ง 5 แห่ง กศน.อ า เภอป่ าติ ว  จั ด โครงการ
ส่ ง เสริมสุ ขภาวะและสุขอนามัย
ห่างไกลโรคโควิด19 ส าหรับผู้สูงอายุ
ในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 83 
คน 

2. งานนโยบาย 
2.1 โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย
เศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตรDigital 
literacycurriculum 

26-27 พฤษภาคม 
2563 

กศน.ต าบลทั ง 5 แห่ง กศน.อ าเภอป่าติ ว จัดโครงการอบรม
พัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจทิัล
ชุมชนหลักสูตรDigital 
literacycurriculum กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 80 คน 

3. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.1 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
รูปแบบ Active Learning 

29 พฤษภาคม 
2563 

เครือข่ายฮักอ่านจังหวัด
ยโสธร 

น.ส. ชลภัสสรณ์ บุญอาจ 
บรรณารักษ์ฯ และ น.ส.เพลินจิตร 
อินทร์ขาว ครู กศน.ต าบล เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบ 
Active Learning 

4. งานอ่ืนๆ 
4.1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของ
ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

กศน.ต าบลกระจาย นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอป่าติ ว น า บุคลากร จัด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ปลูกตันไม้และปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติฯ 

4 . 2  ร่ ว ม ท า บุ ญ แ บ่ ง ปั น สุ ข ม อ บ
อาหารแห้ง และสิ่งของจ าเป็น แก่ผู้
ยากไร้และขาดแคลนที่ก าลังประสบ
ภาวะยากล าบาก เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
โรคโควิด-19 

13 พฤษภาคม 
2563 

ศูนย์ อปพร.อ าเภอป่า
ติ ว อ.ป่าติ ว จ.ยโสธร 

นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอป่าติ ว น า บุคลากรร่วม
ท าบุญแบ่งปันสุขมอบอาหารแห้ง 
และสิ่งของจ าเป็น แก่ผู้ยากไร้และ
ขาดแคลนที่ก าลังประสบภาวะ
ยากล าบาก เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาด
โรคโควิด-19 



โครงสร้างงาน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 
4. งานอ่ืนๆ    
4.3 ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
อ าเภอป่าติ ว ครั งที่ 1/2563 

21 พฤษภาคม 
2563 

ห้องประชุมอ าเภอป่าติ ว นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.
อ าเภอป่าติ ว ประชุมศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคอ าเภอป่าติ ว ครั งที่ 
1/2563 

4.4 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือก
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 

28 พฤษภาคม 
2563 

ศาลากลางบา้นนาดี  
ต.โคกนาโก 

นางธัญญารัตน์ วรโยธา ครู
อาสาสมัคร กศน. ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น 

 

 

ลงชื่อ                     ผู้รายงาน     ลงชื่อ                                   ผู้รับรองรายงาน 
        (นางนริศรา ค าแก้ว)                                         (นายกิตติชัย บุษราคัม) 
        นักจัดการงานทั่วไป          ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าติ ว 
 


