
   รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 5/2563 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 
ณ กศน.ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
************************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายกิตติชัย บุษราคัม  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าติ้ว ประธานการประชุม 
2. นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจ  ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
3. นางธัญญารัตน์ วรโยธา  ต าแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. 
4. นายวิศิษฏ์ วรโยธา  ต าแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. 
5. นางจิราภรณ์ น้อยเสนา ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
6. นางสาวเพลินจิตร อินทร์ขาว ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
7. นายเด่นชัย อ  าแพร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
8  นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล  
9. นางสาวรัตชา สินธุธนาชัย ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
10. นางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
11. นายอุทัย จันทะสิงห์  ต าแหน่ง พนักงานบริการ 
12. นางนริศรา ค าแก้ว  ต าแหน่ง นักจัดการงานทั วไป     เลขานุการการประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -ไม่มี- 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 โดย นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าติ้ว ประธานที ประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องจากส านักงาน กศน.จังหวัด 

1. แนะน าข้าราชการย้ายมาใหม่ 
ประธาน : นายวศิน กลั นจิตร ต าแหน่ง จัดหางานจังหวัดยโสธร  

ที่ประชุม - รับทราบ- 
2. แจ้งรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                            

 ประธาน  : ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั งรับโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
สังกัดส านักงาน กศน. 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
/3.การเข้ารับ... 
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 3. การเข้ารับการคัดเลือกฯ และสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดส านักงาน กศน. 
 ประธาน : ส านักงาน กศน.ได้รับแจ้งว่าส านักงานปลักระทรวงศึกษาธิการจะด าเนินการการคัดเลือก
บุคคลเพื อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที มี
ความจ าเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดส านักงาน กศน. ขอให้ทุกครูได้เตรียมตัวสอบในครั้งนี้ 

ที่ประชุม - รับทราบ-  
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 4/2563 เมื่อที่ 8 พฤษภาคม 2563 

ที่ประชุม     - รับรอง- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
1. ความก้าวหน้าในการซ่อมแซมห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี  
ประธาน : ความก้าวหน้าในการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ได้ซ่อมแซมตัว

อาคาร ได้ช่างมาด าเนินการจากจังหวัดมุกดาหาร 
ที่ประชุม - รับทราบ- 

2. ติดตามการด าเนินโครงการนักขายมือทอง 
ครูประสิทธิ์ชัย : ให้คุณครูได้ออกนิเทศ ติดตามการด าเนินการขายตามโครงการนักขายเมืองทอง 

ภายในวันที  20 มิถุนายน 2563  
ที่ประชุม - รับทราบ- 

 3. โครงการประชุม FAN for baby Model ครั้งที่ 2 
 ครูชลภัสสรณ์ : สรุปประชุม FAN for baby Model ครั้งที  2 เมื อวันที  9 มิ.ย. 2563 ณ รพ.สต.
นิคม ต าบลกระจาย ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 16 คน นั้น จะมีการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจ านวน 120 คน ได้
แยกคณะท างานเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 - บ้านนิคม มอบหมายให้ นางสาวเพลินจิตร อินทร์ขาว 
 - รพ.กระจาย มอบหมายให้ นายเด่นชัย อ  าแพร นางสาวรัตชา สินธุธนาชัย 
 - รพ.ศรีฐาน มอบหมายให้ นายวิศิษฏ์ วรโยธา นางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์ 
 - รพ.โคกนาโก มอบหมายให้ นางจิราภรณ์ น้อยเสนา นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ 
 - บ้านหนองแข้ มอบหมายให้ นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจ 
 - บ้านหนงอชุม มอบหมายให้ ผอ. นางธัญญารัตน์ วรโยธา 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 1. ผอ.จว.มอบนโยบาย 
 ประธาน  : ให้ กศน.อ าเภอ , กศน.ต าบล ปลูกผัก สร้างคลั งอาหาร เพื อเป็นแหล่งอาหารให้กับ
นักศึกษา ประชาชนทั วไปในเขตพ้ืนที  ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 ภายใต้ “โครงการ สวนปันสุข คลั ง
อาหาร ต้านภัยโควิด 19” 

ที่ประชุม - รับทราบและปฏิบัติ- 
 2. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย  
 ประธาน : อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที สุด ที  ศธ 0210.117/4120 
ลงวันที  28 พฤษภาคม 2563 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตาม ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาถือปฏิบัติ 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
 3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน 
 ประธาน : 1. ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที  1/2563 ได้ส ารองจัดสรรให้ไปก่อนแล้ว จ านวน 
50% และงบประมาณส่วนที เหลือให้รอการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที ลงทะเบียนเรียนในระบบฐานข้อมูล
และโปรแกรมเพื อการบริหารจัดการที มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ภาคเรียนที  1/2563 ให้เสร็จก่อน 
ซึ งส านักงาน กศน.ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพิ มเติม จึงให้รอไปก่อน 
 2. ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที  1/2563 ส านักงาน กศน.ได้แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณร้อยละ 
60 เมื อหน่วยงาน/สถานศึกษาบันทึกข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที  1/2563 ลงในระบบฐานข้อมูลและ
โปรแกรมเพื อการบริหารจัดการของส านักงาน กศน.และตรวจสอบความซ้ าซ้อนของนักศึกษาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว หากพบว่าได้รับจัดสรรเกินจ านวน ร้อยละ 60 ของจ านวนนักศึกษา ให้ส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง  
 3. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที  1/2563 ส านักงาน กศน.ได้แจ้งอนุมัติจัดสรร
งบประมาณให้ จ านวน 50% กลุ่มแผนได้ทราบว่า จ านวนของนักศึกษา ในภาคเรียนที  1/2563 แนวโน้ม
จ านวนลดลง เพื อไม่ให้เป็นปัญหาเรื องงบประมาณ จึงให้รอไปก่อน 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
 4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
 ประธาน : กศน.อ าเภอป่าติ้ว ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ 77.77%  

ที่ประชุม - รับทราบ- 
 5. การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ประธาน : 1. จ านวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบสารสนเทศนักศึกษา กศน. ระบบออนไลน์  จ านวน 491  
คน แยกเป็น ระดับประถมศึกษา 11 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 207 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
273 คน 

/2.จ านวน... 
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 2. จ านวนข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ 
 3. แจ้งผังออกอากาศรายวิชาบังคับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วย
ส านักงาน กศน.แจ้งการได้รับจัดสรรช่องทางการศึกษาจากส านักงาน กสทช. ในการทดลองสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิตอล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ภาวะวิกฤติไวรัส รองรับการเปิดภาคเรียน ศูนย์เทคโนโลยีทาการศึกษาจึงได้จัดท าผังการออกอากาศให้
สอดคล้องกับบริบทของ กศน.โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายสามารถให้ประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้จาก
รายการโทรทัศน์เพื อการศึกษาผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จึงขอแจ้งช่องทางการออกอากาศรายการของสถานี ETV รายวิชา
บังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และขอให้สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษา กศน.เข้ารับชมรายการโทรทัศน์เพื อการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งมีระบบติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพื อแก้ไขปัญหาการการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤติไวรัส COVID-19 
 ประธาน : ให้ครู กศน.ต าบลให้สอดคล้องกับผังรายการ ETV 3 รูปแบบ ดังนี้ 1. ออนไลน์ (พบกลุ่ม)
2.ออนแอร์ (ดูรายการ ETV) 3. ออนไลน์ (google Classroom 
 ประธาน : การปฐมนิเทศ ภาคเรียนที  1/2563 ณ กศน.ต าบลทุกต าบล มอบหมายให้นายเด่นชัย-   
อ  าแพร รวบรวมข้อมูลตารางการนิเทศ 

ที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ- 
6. การขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็น Digital Library 
ประธาน : ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้ขับเคลื อนห้องสมุด Digital Library 
 2. ส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความต้องการให้บริการในห้องสมุดประชาชน

ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ภายในวันที  22 มิถุนายน 2563 
 3. เปิดให้บริการห้องสมุดประชาชน 

ที่ประชุม - มอบนางชลภัสสรณ์ บุญอาจ ได้ด าเนินการ- 
 7. แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ประธาน : ส านักงาน กศน.แจ้งผลการพิจารณาการยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิตชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 16200 บาท กลุ่มเป้าหมาย 120 คน 
  ที่ประชุม -มอบ นางสาวเพลินจิตร อินทร์ขาว และนายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์- 
 8. แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน ประจ าปี 2563 

/แนวทาง... 
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 ประธาน : แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื อสร้างการรับรู้เนื องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 
มิถุนายน ประจ าปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและค าขวัญ “พ้ืนที ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่
ไม่ใช้ยาเสพติด” ให้ด าเนินการจัดอบรมออนไลน์ และตอบค าถามผ่านระบบออนไลน์ 

ที่ประชุม -มอบ นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจและนางธัญญารัตน์ วรโยธา- 
9. การนิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรมของ กศน.อ าเภอ ไตรมาส 3 -4 ประจ าปีงบประมาณ 

2563 
ประธาน : เมื อวันที  29 พฤษภาคม 2563 นายชาญชัย โพนกองเส็ง ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.

จังหวัดยโสธร พร้อม นายไรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา ได้ออกนิเทศติดตาม โครงการดิจิทัลชุมชนฯ สรุปผล
การนิเทศ ดังนี้ 

สภาพที่พบ 
1. กศน.อ าเภอป่าติ้ว จัดโครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน Digital  

Literacy curricurum ในระหว่างวันที  26-29 พฤษภาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นแรกจ านวน 3 
ต าบล รุ่นที  2 จ านวน 2 ต าบล โดยจัดกิจกรรมในกศน.ต าบลทั้ง 5 แห่ง กลุ่มเป้าหมายต าบลละ 16 คน 

2. การด าเนินงานเป็นการจัดการอบรมให้ความรู้จ านวน 10 ชม. จัดเป็น 2 วันๆละ 5  
ชั วโมง โดยเริ มการอบรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการอบรมมาครบตามจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย 

3. หลักสูตรที ใช้ในการจัดอบรมเป็นหลักสูตรที ส านักงาน กศน.ก าหนด โดยน าเนื้อหาใน 
หลักสูตรมาใช้ในการจัดกิจกรรมครบตามที ก าหนด 

4. วิทยากรเป็น ครู กศน.ต าบล ที ผ่านการอบรมเป็นวิทยากร ครู ข จากส านักงาน กศน. 
จังหวัดจัดอบรมให้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยให้ครู กศน.ต าบลที มีความรู้ด้านการใช้เทคโนดลยีใหม่ๆมาช่วยครู 
กศน.ต าบลที ไม่มีความช านาญด้านเทคโนโลยี 
  ข้อนิเทศ 

1. พบปะชี้แจงกับนักศึกษาและครุ กศน.ต าบล ให้จัดการอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 
เนื องจากยุคนี้เป็นยุค Digital ซึ งทุกคนต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพื อสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้เป็น
อย่างดี 

2. แนะน าให้ครู กศน.ต าบล ได้พัฒนาพื้นที ใน กศน.ต าบล ให้มีความสวยงาม สะอาด  
เหมาะกับการจัดกิจกรรม รวมทั้งจัดการปลูกผักสวนครัวเพื อเป็นแหล่งอาหารให้กับนักศึกษา ชาวบ้านใน
ชุมชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 

3. แจ้งให้ครู กศน.ต าบลให้จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เกี ยวกับข้อมูลชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ น 
แหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ โดยท าเป็นท าเนียบไว้ใน กศน.ต าบล เพื อจะได้เป็นการแนะน าให้กับผู้ที สนใจได้ไป
ศึกษา 

/ปัญหา... 
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  ปัญหาอุปสรรค 

1. ในช่วงการจัดกิจกรรมนี้เป็นช่วงฤดูฝน ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบางคนไม่สะดวกในการ 
เข้าร่วมกิจกรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรก ากับ ติดตามและดูแล การปฏิบัติงานของครู กศน.ต าบลให้ 

เป็นไปตามบทบาทหน้าที  และภารกิจที ส านักงาน กศน.ก าหนด 
2. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาด้านอาคาร สถานที  ทั้งในตัว กศน.อ าเภอ กศน.ต าบลให้มี 

ความสะอาดสวยงาม เป็นที น่าเข้าใช้บริการ 
ที่ประชุม - รับทราบ- 

 10. การเสนอค่าเป้าหมายในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ประธาน : ตามที ส านักงาน กศน.จังหวัด ได้แจ้งแนวทางการด าเนินกาประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามมาตรฐาน กศน.ปี 2562 ไปแล้วนั้น เพื อให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ขอให้
สถานศึกษาทุกแห่งได้ด าเนินกาประกาศใช้มาตรฐาน กศน.ปี 2562 และตั้งค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน 
เพื อให้ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดได้อนุมัติ ก่อนที จะมีการท ารายงาน SAR ปี 2563 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที  30 มิถุนายน 2563 

ที่ประชุม - มอบนายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์- 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
      ครูเด่นชัย :  ส่งแบบจัดตั้งกลุ่มนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ประจ าภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2563 ให้ส่งภายในวันที  30 มิถุนายน 2563                                                                                                                                                                                                         

ที่ประชุม - รับทราบ- 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 

ลงชื อ                    ผู้จดรายงานการประชุม       ลงชื อ                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นางนริศรา ค าแก้ว)                         (นายกิตติชัย บุษราคัม) 
    นักจัดการงานทั วไป             ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าติ้ว 
                           


