
   รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 6/2563 ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องสมุดประชาชนอ 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 14.00 น. 
 โดย นายกิตติชัย บุษราคัม ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าติ้ว ประธานที ประชุมและได้ด าเนินการ
ประชุมตามวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
เรื่องจากส านักงาน กศน.จังหวัด 
ประธาน  1. พิธีการรับใบประกาศนียบัตรก ากับเครื องราชอิสราภรณ์ ประจ าปี 2555 และ 2560 
แยกตามประเภท ดังนี้ 
  1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชั้น ทช.ปี 2557 (1 ราย) 
        ชั้น ท.ม. ปี 2557 (1 ราย) 
  1.2 ลูกจ้างประจ า    ชั้น จ.ม. ปี 2554 (1 ราย) 
        ชั้น จ.ม. ปี 2557 (1 ราย) 
        ชั้น บ.ช. ปี 2557 (2 ราย) 
  1.3 พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูอาสาฯ  ชั้น จ.ม. ปี 2560 (12 ราย) 
  1.4 พนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ชั้น บ.ช. ปี 2560 (80 ราย) 

/1.5 พนักงาน... 
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  1.5 พนักงานราชการ ที ปฏิบัติงานในส านักงาน กศน.จังหวัด 
        ชั้น บ.ช. ปี 2560 (8 ราย) 

1.6 พนักงานราชการที ลาออกไปรับการบรรจุหน่วยงานอื น ชั้น บ.ช. (15ราย) 
 
2. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด ก ากับให้ กศน.อ าเภอและ กศน.ต าบลดูแลเรื องความสะอาด 

การจัดการขยะมูลฝอย 
3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ การสร้างคลังอาหาร การปลูกผักสวนครัว ให้ กศน.อ าเภอและ กศน.ต าบล 

ด าเนินการอย่างต่อเนื อง เป็นรูปธรรม ใน concept “กินได้ และสวยงาม” 
4. ให้ กศน.ต าบลด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐาน กศน.ต าบล 
5. กศน.ต าบลต้องมีการจัดกิจกรรม หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะกิจกรรมการพบกลุ่มเรียนรู้ 
6. ผู้อ านวยส านักงาน กศน.จังหวัด ฝากให้น านโนยบาย ท่าน รมช.ศธ. (ดร.กนกวัลย์ วิลาวรรณ) 

น ามาสู่การปฏิบัติ เช่น การน าประชากรนอกระบบการศึกษา เข้าสู่ระบบการศึกษา ครู กศน.ต าบลควรมีการ
ส ารวจข้อมูลนี้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 7. วันที  28 กรกฎาคม 2563 ให้อ าเภอเข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 อย่างพร้อม
เพรียงกัน 
 8. กศน.ต าบลน้ าค าสร้าง กศน.อ าเภอกุดชุม เป็นตัวแทนจังหวัดยโสธร เข้ารับประเมินคัดเลือก กศน.
ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี ยม ซึ งศูนย์ภาคฯ จะเข้ามาประเมินในวันที  16 กรกฎาคม 2563 
 9. การรับสมัครแข่งขันเพื อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงาน กศน.พ.ศ.2563 ขอให้ทุกครเตรียมความพร้อมในการสอบ
ครั้งนี ้

ที่ประชุม - รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 5/2563 เมื่อที่ 11 มิถุนายน 2563 
ที่ประชุม     - รับรอง- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
ประธาน  1. เรื องการน าส่งจ านวนข้อมูลหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที  1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบสารสนเทศนักศึกษาออนไลน์ นักศึกษา
ทั้งหมด แยกเป็นระดับชั้นดังนี้  
  ระดับประถมศึกษา จ านวน 353 ราย 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 3,083 ราย 

/ระดับ... 
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  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 4,550 ราย 
  รวมทั้งนักศึกษาทั้งสิ้น 7,986 ราย 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  2. การด าเนินโครงการพัฒนาครู กศน.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ จ านวน 3 รุ่น นั้น วิทยากรโดย นายบรรลุ ทองเข็ม ครูช านาญการพิเศษ สังกัด 
กศน.อ าเภอเมืองยโสธร ผลการอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการห้องเรียน
ออนไลน์ได้ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  3. สรุปการส่งงาน กศน.อ าเภอ ก าชับให้บุคลากรที รับผิดชอบงานให้รายงานกิจกรรมส่ง
จังหวัดภายในเวลาที ก าหนด 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  4. วางแผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ 
  4.1 วันที  20 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการตรวจสุขภาพ ณ กศน.ต าบลทั้ง 5 แห่ง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์  
  4.2 วันที  21 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมจัดท าแผนปฏิบัติการ FAN for baby Model ณ 
อบต.กระจาย  
  4.3 วันที  22 กรกฎาคม 2563 จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจ าภาคเรียนที  
1/2563 ณ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอป่าติ้ว 
  4.4 วันที  23 กรกฎาคม 2563 ประชุมถอดบทเรียนนักขายมือทองของชุมชน ครั้งที  1 
  4.5 วันที  25 กรกฎาคม 2563 จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ สถานที วัดภูสูง อ.เลิงนกทา 
จ.ยโสธร ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจิราภรณ์ น้อยเสนา 
  4.6 วันที  30 กรกฎาคม 2563 ประชุมถอดบทเรียนนักขายมือทองของชุมชน ครั้งที  2 
  4.7 วันที  31 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรม google classroom ณ ศูนย์เทศบาล
ต าบลป่าติ้ว ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตชา สินธุธนาชยั 

ที่ประชุม - รับทราบ-    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
ประธาน  1. การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีค าสั งให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนี้ 

- นางสาวสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอค้อวัง เลื อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที  8 มีนาคม 2563 

- นางพวงพะยอม ศรีกุล ต าแหน่งครู กศน.อ าเภอมหาชนะชัย เลื อนเป็นวิทยฐานะครู  
ช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที  12 กุมภาพันธ์ 2563  

ที่ประชุม - รับทราบ- 
/ประธาน... 
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ประธาน  2. ขอความร่วมมือขับเคลื อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ... 
  ด้วยส านักงาน กศน.ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง สร้าง
ความเข้าใจและขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในพ้ืนที ของตน เพื อ
ขับเคลื อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ...ซึ งมีสาระส าคัญของการด าเนินการที เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
(ดังเอกสารแนบ) การด าเนินการตามข้อที  2 การขับเคลื อนต่อไป 
  ข้อ 2.1 การขับเคลื อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ... 
  2.1.1 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ศึกษาข้อมูลเพื อสร้างความเข้าใจและเป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การประสาน และขอรับการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ... จากสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทุกพ้ืนที  เพื อขับเคลื อนร่างกฎหมายให้ผ่านการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื อประกาศให้เป็นกฎหมายต่อไป 
  2.1.2 ให้ส านักงาน กศน.สร้างการรับรู้เกี ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ... 
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสาธารณชนในพ้ืนที  

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  3. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุน ดังนี้ 
  3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที  1/2563 ได้ส ารองจัดสรรให้ไปก่อนแล้ว จ านวน 
50% และงบประมาณส่วนที เหลือ ส านักงาน กศน.ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพิ มเติม จึงให้รอไปก่อน 
  3.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที  1/2563 ได้ส ารองจัดสรรงบประมาณให้
จ านวน 50% และงบประมาณที เหลือ ส านักงาน กศน.ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพิ มเติม จึงให้รอไป
ก่อน 
  3.3 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที  1/2563 ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว ร้อยละ 60 ตาม
ข้อมูลนักศึกษาที ลงทะเบียน ภาคเรียนที  1/2563 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  4. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือน กรกฎาคม 63  
  กศน.อ าเภอป่าติ้ว ได้ด าเนินการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 78.99% 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  5. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้ง
ที  1 ปีการศึกษา 2563 
  ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้แจ้งก าหนดการทดสอบการประเมนคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที  1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที  
11 ตุลาคม 2563 เพื อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
  1. ตรวจสอบข้อมูลผู้คาดว่าจะจบและผู้ที จะต้องเข้าสอบ N-NET ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
  2. ส่งข้อมูลรายชื อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th ในระหว่างวันที  3-18  
 

/กรกฏาคม ... 



-5- 
กรกฎาคม 2563 โดยขอให้ด าเนินการตามระยะเวลาที ก าหนดมิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้ 

  3. แจ้งประชาสัมพันธ์วัน เวลา สอบให้นักศึกษา กศน.และผู้มีส่วนเกี ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื อง และทั วถึง 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  6. ส านักงาน กศน.จังหวัด ได้มอบสื อส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอ เพื อใช้ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ให้ห้องสมุดประชาชนฯ 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  7. การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน กศน.
ปี 2562 
  ส านักงาน กศน.ได้ก าหนดจัดกาประชุมแนวทางการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 
ในระหว่างวันที  14 – 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีนายกิตติ
ชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อ าเภอป่าติ้ว นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผอ.กศน.อ าเภอค้อวัง และนายไกรวุฒิ ทองศรี 
นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  8. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ 
  ตามที กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และกระทรวงการท่องเที ยว และ
กีฬา โดบกรมการท่องเที ยว ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื อด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือ
มัคคุเทศก์ ในท้องถิ นและชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน เมื อวันที  3 
กรกฎาคม 2563 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งยกเว้น ที น าร่องไปแล้ว 8 จังหวัด ด าเนินการจัดการ
อบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ งส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ก าหนดการจัดฝึกอบรมใน
วันที  18-21 สิงหาคม ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือวิสามัญ 
จาก สพป.สพม,อาชีวะ,โรงเรียนเอกชน และ กศน.จ านวน 60 คน โดยรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
ประธาน  9. โครงการอบรมผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุต าบลโคกนาโก ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที  7 สิงหาคม 2563 มอบนางสาวเพลินจิตร อินทร์ขาว ด าเนินการ 

ที่ประชุม - รับทราบ- 
 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น. 
 
 
 

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


