
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอป่าติ้ว 

 
โครงสร้างงาน/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่ ผลการด าเนินงาน 

1. งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
1.1 รว่มรับนโยบายแนวทางการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและ
ติดตามภารกิจ กศน./สช. ภายใต้
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

21 มิถุนายน 
2563 

ส านักงาน กศน.จังหวัด
ยโสธร 

นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอป่าติ้วพร้อมด้วยคณะครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับ
นโยบายแนวทางการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนและติดตาม
ภารกิจ กศน./สช. ภายใต้สถานการณ์
โรคระบาดโควิด-19 ของรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.
กนกวรรณ วิลาวัลย์) 

1.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 

25-27 มิถุนายน 
2563 

ส านักงาน กศน.จังหวัด
ยโสธร 

นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอป่าติ้วพร้อมด้วยคณะครู 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบ
ออนไลน์ 

2. งานต่อเนื่อง    
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน กิจกรรมขยะแปลงร่าง 

2 มิถุนายน 2563 กศน.ต าบลทั้ง 5 แห่ง กศน.อ าเภอป่าติ้ว จัดโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน มี
กลุ่มเปา้หมายจ านวน 65 คน 

3. งานอัธยาศัย    
3.1 โครงการการพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ FAN for baby Model 
ครั้งที่ 2 

9 มิถุนายน 2563 ห้องประชุม รพ.สต.นิคม 
ต าบลกระจาย อ าเภอ

ป่าติ้ว 

นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.
อ าเภอป่าติ้ว พร้อมบุคลากร กศน.จัด
ประชุมโครงการการพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ FAN for 
baby Model ครั้งที่ 2 

3.2 เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา
สติปัญญา จิตใจ และครอบครัว เด็ก
ปฐมวัย 

17-18 มิถุนายน 
2563  

ห้องประชุม 1ชั้น 4 
ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดยโสธร 

นางธัญญารัตน์ วรโยธา ครู
อาสาสมัคร กศน.และนายวิศิษฏ์ วร
โยธา ครูอาสาสมัคร กศน. เข้าร่วม
ประชุมโครงการพัฒนาสติปัญญา 
จิตใจ และครอบครัว เด็กปฐมวัย 



3.3 อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 26 มิถุนายน 
2563 

หมู่ 11 บ้านใหม่สามัคคี
ธรรม ต.โคกนาโก อ.ป่า

ติ้ว. จ.ยโสธร 

นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการพร้อมบุคลากร 
เข้าร่วมอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยได้น า
หนังสือ สื่อ บริการประชาชนในพื้นท่ี 
พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

4. งานนโยบาย    
4.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ 

8-10 , 15 – 17 
มิถุนายน 2563 

กศน.อ าเภอป่าติ้ว กศน.อ าเภอป่าติ้ว จัดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ มีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 34 
คน 

4.2 โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย
เศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชน หลักสูตร 
Digital E-commerce 

19-20 มิถุนายน 
2563  

กศน.ต าบลทั้ง 5 แห่ง กศน.อ าเภอป่าติ้ว จัดโครงการอบรม
พัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่
ชุมชน หลักสูตร Digital E-
commerce 

5. งานอ่ืนๆ    
5.1 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัย
มงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 

3 มิถุนายน 2563 หอประชุมอ าเภอป่าติ้ว  คณะบุคลากร เข้าร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 
2563 

5.2 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 
กิจกรรม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 

3 มิถุนายน 2563 หอประชุมอ าเภอป่าติ้ว  นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 
กิจกรรม มอบเครื่องอุปโภคบริโภค 

5.3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
สถานพยาบาล เนื่องในวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา
อานันทมหิดล 

9 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลป่าติ้ว  คณะบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาสถานพยาบาล เนื่องในวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

5.4 เข้าร่วมโครงการรวมพลังสตรีอาสา
พัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็ต
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี 

9 มิถุนายน 2563 วัดป่านิคมพัฒนาราม ต.
กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.

ยโสธร 

นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจ 
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วย
บุคลากร เข้าร่วมโครงการรวมพลัง
สตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็ตพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

5.5 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาท าความ
สะอาดสถานที่ราชการ 

29 มิถุนายน 
2563 

ที่ว่าการอ าเภอป่าติ้ว คณะบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิต
อาสาท าความสะอาดสถานที่ราชการ 



 

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


