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รายงานการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบูรพาสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้มาประชุม
1. นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
2. นายคมสัน สารแสน
3. นายวีระพงษ์ นนทะคุณ
4. นายคำตัน ถิ่นช่วง
5. นายฤทธิเดช ไตรยวงค์
6. นายสุรัตน์ ปุณะตุง
7. นายเสรี วิเศษดี
8. นางสมปอง สุริวาล
9. นางสุรีรัตน์ สิงห์จินดา
10. นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน
11. นางศรวณี อ่อนสำอาง
12. นางยุพิน อาษานอก
13. นางวรรณภา ศรีกำพี้
14. นางไพบูลย์ จันทร์พรม
15. นายเทพพร มูลเหลา
16. นางสาวฉวีวรรณ ฤทธิวงศ์
17. นางดวงใจ กลิ่นหอม
18. นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
19. นางสมสง่า นาคะเสงี่ยม
20. นายคำจันทร์ เพียรประสม
21. นางกาญจนา ปรีจำรัส
22. นางรัศมี รัตนแสนศรี
23. นางอุไรวรรณ สารขันธ์
24. นายจิระเดช กล้าขยัน
25. นายดาบชัย รังคะราช
26. นางบุญเลิศ บุลท์มันน์
27. นางสาวจอมรุ่ง โอภากาศ
28. นางนริสรา โรยรส
29. นายสุวินัย ขอดเมชัย
30. นางวนิดา พิมอุบล
31. นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์
32. นางสาวนิภาพร ศรีครไทย

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำม่วง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยางตลาด
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยเม็ก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกมลาไสย
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.2
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ชำนาญการ
ครูอาสาสมัครฯ
นักวิชาการเงินและบัญชี
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33. นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี
34. นายนนทนันท์ สูนพันโน
35. นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
36. นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
37. นางสาวชลลดา พูลแก้ว
38. นางสาวธัญวรัตน์ กัลยาณมิตร
39. นางสาววชิราภรณ์ มากยิ่ง
40. นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
41. นางสาววัชราพร พรหมราช
42. นายวีรพล แจ่มใส
43. นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต
44. นางสาวสุปราณี เวียงสิมา
45. นางประไพจิตร สัตยบัณฑิต
46. ว่าที่ ร.ต. จักรพงษ์ ภูโปร่ง
47. นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์
48. นางอรุณ พลทองเติม
49. นางอรทัย ชนะกาญจน์
50. นายสาทร พินิจการ
51. นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
52. นางสาววราพร คำโยธา
53. นางสาวมธุชา บุระคำ
54. นางสาวสิริวิภา เสนานันท์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางเทพี ภูคะมา
2. นายประชาคม ภูแล่นคู่
3. นายสมาน กลมกูล
4. นางธัญพร ราชกรม

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการพัสดุ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ครูอาสาสมัครฯ
นักวิชาการศึกษา
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองกุงศรี
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ

ลาป่วย
ไปราชการ
ไปราชการ
ย้าย

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม พร้ อ ม นางสาวนพกนก บุ รุษ นั น ทน์ ผู้ อ ำนวยการ สำนั ก งาน กศน.จังหวั ด
กาฬสินธุ์ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1.1 แนวทางการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ด้ ว ยจั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยสำนั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ งประจำจั งหวั ด
จะประชุมเสวนาฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในกระบวนการ
เลือกตั้ง ภายใต้แผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ กกต.(Vision) การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ
/เพื่อพัฒนา…
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เพื่อพัฒนาเครือข่าย ศส.ปชต. ให้เป็น ศส.ปชต. ที่ได้มาตรฐาน สามารถเป็นต้นแบบการเรียนรู้และขยายผล
ต่อไปได้ และเพื่อให้กรรมการ ศส.ปชต. มีโอกาสพบปะพูดคุย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียน ความสำเร็จ
ปัญหา อุปสรรคและวางแผน “ทิศทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ให้มีความยั่งยืน” เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทำให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมการพัฒนาวิถีประชาธิปไตยให้เติบโตในสังคมไทย ซึ่งจะแจ้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดโครงการและกำหนดการให้ทราบอีกครั้ง
- มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 1.2 เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
โดย นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสิ นธุ์
เข้าร่ว มประชุ มคณะกรมการจั งหวัดและหั ว หน้ าส่ ว นราชการจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ ครั้งที่ 6/2563 เมื่ อวัน ที่
29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
1.2.1 ประชาสัมพัน ธ์การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดกาฬสิ นธุ์ วันที่ 1 – 10
กรกฎาคม 2563 ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2563 มีแผนจิตอาสาวันสำคัญของชาติไทย (ระดับจังหวัด) ในวันที่
12 สิงหาคม 2653 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พั น ปี ห ลวง กิจ กรรมจิ ตอาสาพั ฒ นา ปลู กต้น ไม้/ปลู กป่า ณ ป่ าสงวนแห่ งชาติป่ าดงนามล ตำบล
โคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
- มติที่ประชุม รับทราบ
1.2.2 ประชาสั ม พั น ธ์ เรื่อ ง การประมู ล หมายเลขทะเบี ยนรถเลขสวย หมวดอัก ษร กท
กองเงิน กองทอง ซึ่งจะจั ดขึ้น ในวัน ที่ 29 -30 สิ งหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้ อง
ประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมการประมูลหรือร่วมสัมผัส
บรรยากาศการประมูลได้
1.2.3 วาระงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้
1.2.3.1 วันที่ 6 สิงหาคม 2563 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
กาฬสินธุ์และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 7/2563 ณ
โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1.2.3.2 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม
เฉลิมพระกียรติ 80 พรรษามหาราชา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า)
1.2.3.3 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัด
กาฬสินธุ์และโครงการ “จังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 8/2563 ณ
โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
- มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที่ ส ำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ ด ำเนิ น การประชุ ม ประจำเดื อ น พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น
- มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับกลุ่มร้อยแก่นสาร ประจำปี 2562 และส่งผลการคัดเลือกแจ้งไปยังสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือแล้วนั้น บัดนี้สถาบันพัฒ นาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประกาศผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
เพื่อส่งผลงานเข้าคัดเลือกฯ ในระดับประเทศ จำนวน 2 สาขา ได้แก่
1. สาขาบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัด ประเภทพนักงานราชการดีเด่น คือ
นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
2. สาขานักศึกษา กศน. (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประเภท
ศิษย์เก่าดีเด่น คือ นางเตียงคำ ศรีสังข์ชุม ครู คศ.1 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาห้วยยาง ศิษย์เก่า
กศน.อำเภอห้วยเม็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. มีกำหนดคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี
2562 ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 หากประกาศผลการคัดเลือกแล้วจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง
- มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอำนวยการ
(งานบุคลากร) โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร
1. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค. (2)
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่ง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ราย นางธัญพร ราชกรม ตำแหน่ง
บรรณารักษ์ช ำนาญการพิ เศษ ให้ ย้ายดำรงตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงาน กศน.
จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. สรุปจำนวนผูส้ มัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด
สำนักงาน กศน. พ.ศ. 2563 และกลุ่มการเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครฯ
และดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติการรับสมัครฯ ให้เรียบร้อยภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ซึ่งในการนี้
คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและสรุปจำนวนผู้สมัครฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น
158 ราย จำแนกตามประเภทการรับสมัคร ดังนี้
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
มีผู้สมัคร
จำนวน 4 คน
2. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
มีผู้สมัคร
จำนวน 9 คน
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
มีผู้สมัคร
จำนวน 1 คน
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
มีผู้สมัคร
จำนวน 19 คน
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5. กลุ่มวิชาการประกอบอาชีพ
มีผู้สมัคร
จำนวน 13 คน
6. กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
มีผู้สมัคร
จำนวน 2 คน
7. กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
มีผู้สมัคร
จำนวน 1 คน
8. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคม
มีผู้สมัคร
จำนวน 31 คน
9. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี มีผู้สมัคร
จำนวน 31 คน
10. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้ มีผู้สมัคร
จำนวน 47 คน
11. กลุ่มวิชาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ไม่มีผู้สมัคร
จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการ
สถานศึกษา (กศน.อำเภอ/เขต) สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 เรียงตามเลขประจำตัวสอบ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึก ษาธิการ ประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคัด เลื อ ก
ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา (กศน.อำเภอ/เขต) สังกัดสำนักงาน กศ น.
พ.ศ.2563 เรียงตามเลขประจำตัวสอบทั้งนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 3
ราย ดังนี้
1. นางวนิดา พิมอุบล
2. นางอุไรวรรณ สารขันธ์
3. นางรัศมี รัตนแสนศรี
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
4. ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. สำนั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศขึ้นบัญ ชีผู้ผ่ านการคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ งให้ ด ำรงตำแหน่ งรองผู้ อ ำนวยการสำนั ก งาน กศน.จังหวัด /กรุงเทพมหานคร
สังกัดสำนักงาน กศน. พ.ศ.2563 ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 1 ราย
คือ นายฤทธิเดช ไตรยวงศ์ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
5. การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และการเลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า ง
ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
ด้วยสำนักงาน กศน. จะดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2563)
เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น การเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
ข้าราชการครูและบุ คลากทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึง แจ้งให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
/อื่น…
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อื่นตามมาตรา 38 ค (2) และลูกจ้างประจำ นำส่งแบบประเมินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังงานบุคลากร
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
6. ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากรในสังกัด ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ
ตามที่ สถาบันการศึกษาและพัฒ นาต่อเนื่องสิรินธร ได้ขออนุเคราะห์จัดทำหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี แบบเทียบโอนประสบการณ์ และระดับบัณฑิต (ประกาศนียบัตรบัณฑิต) จากมหาวิทยา,ยราม
คำแหง ได้ตอบรับการร้องขอมาแล้ว จึงขอทราบจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
ว่ามีจำนวนกี่ท่านที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู และมีความประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตวิทยาลัย (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอสำรวจข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
เพื่อประกอบการพิจารณาในการทำหลั กสูตรในครั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตร
ดังกล่าว ขอให้กรอกข้อมูลรายบุคคล ตามรายละเอียดหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว และ
รวบรวมส่งข้อมูลไปยังงานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 – 10 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัด โดยใช้กรอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จึงขอแจ้งให้กลุ่มเป้าหมายในโครงการนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร
การศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 58 คน
เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ตามกำหนดการแจ้งแล้วข้างต้น
- มติที่ประชุม รับทราบ
8. สรุปการส่งรายงาน (กลุ่มงานบุคลากร) ปีงบประมาณ 2563
8.1 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
รายงานการประชุ ม ประจำเดื อ น มิ ถุ น ายน - กรกฎาคม 2563 สถานศึ ก ษาในสั งกั ด
ได้ดำเนินการจัดส่งครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว
8.2 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563
รายงานเดิน ทางไปราชการของผู้ บ ริห ารสถานศึ กษาประจำเดื อน มิ ถุน ายน - กรกฎาคม
2563 สถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการจัดส่งครบทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว
- มติที่ประชุม รับทราบ
9. เรื่องอื่นๆ
9.1 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วยสำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี 2563 ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด โดยให้ดำเนินการ
/ส่งแบบคำร้อง…
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ส่งแบบคำร้องขอย้ายฉบับจริง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
9.2 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ด้วยสำนักงาน กศน. กำหนดให้มีการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี 2563 ของบุคลากร หน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้เกิด
การจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการมอบโล่รางวัล
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มุ่งมั่น และทุ่มเท ต่อไป
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.
ดีเด่น ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด ประจำปี 2563 และส่งผลการคัดเลือก พร้อมผลงานที่จัดทำเป็นรูปเล่ม
ไปยังงานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ สามารถดาว์
โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และแบบประเมินคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี
2563 ได้ที่ sites.google.com/view/korpornfe จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
(งานการเงิน)
1. รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โดย นางดวงใจ กลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี
(ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563)
งานการเงิน ได้ ท ำการสรุป ผลการเบิ ก จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี งบประมาณ 2563
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาเอกสารให้ที่ประชุมได้รับทราบจึงขอความ
ร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการเบิกจ่าย หากมีข้อผิ ดพลาดให้ แจ้งกลุ่ มงาน
การเงินทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โดย นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
งานการเงิ น ได้ จั ด ทำเอกสารรายงานสรุ ป การเบิ ก จ่ า ยค่ า สาธารณู ป โภค ประกอบด้ ว ย
ค่ าประปา ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า โทรศั พ ท์ ส ำนั ก งาน ค่ าอิ น เทอร์ เน็ ต แยกเป็ น ผลผลิ ต ที่ 4 ผู้ รั บ บริก ารการศึ ก ษา
นอกระบบ และผลผลิ ต ที่ 5 ผู้ รั บ บริ ก ารการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย มอบให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ รั บ ทราบ
และขอความร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่ งได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้ แจ้งเจ้าหน้าที่
การเงินเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
/3. รายงาน…
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3. รายงานการส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โดย นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
งานการเงิน ได้จัดทำเอกสารรายงานสรุปการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม
2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายการที่ยังไม่ดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน จำนวนทั้งสิ้น 284 รายการ ซึ่งมอบให้
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ได้ รั บ ทราบและขอความร่ ว มมื อ ให้ กศน.อำเภอทุ ก แห่ ง ได้ ต รวจสอบความถู ก ต้ อ ง
หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
ประธานฯ ได้ ข อให้ กศน.อำเภอได้ ต รวจสอบและติ ด ตามส่ งใบเสร็ จ รั บ เงิน จากร้ านค้ า
ผู้ประกอบการส่งให้งานการเงิน ไม่ควรมีการค้างส่งใบเสร็จรับเงินเป็นระยะเวลานาน
- มติที่ประชุม รับทราบ
(งานพัสดุ)
โดย นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
งานพัสดุ ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
เดือนกรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563) ของ กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง พบว่า เดือน
กรกฎาคม 2563 มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเงินงบประมาณจำนวน 8,759,044 บาท โดย กศน.
อำเภอที่มีการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างจ้าง สูงสุดคือ กศน.อำเภอยางตลาด เป็นจำนวนเงิน 1,088,292 บาท
คิดเป็นร้อยละ 12.42 ส่วน กศน.อำเภอที่มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างต่ำสุด คือ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
เป็นจำนวนเงิน 162,281 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.85
- มติที่ประชุม รับทราบ
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา)
โดยนางสาวสุปราณี เวียงสิมา ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ E-Budget 63 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563)
รายงานข้ อ มู ล การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณในระบบ E-Budget 63 ภาพรวม กศน.อำเภอ
ทั้ ง 18 แห่ งประจำเดื อน กรกฎาคม 2563 ภาพรวมคิ ด เป็ น ร้ อยละ 89.81 (รายละเอี ย ดการเบิ ก จ่า ย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint) โดย กศน.อำเภอที่มีผลการเบิกจ่าย
สูงสุ ดในภาพรวม ได้แก่ กศน.อำเภอกมลาไสย ร้อยละ 97.61 ส่วน กศน.อำเภอที่มีผ ลการเบิกจ่ายต่ำสุ ด
ในภาพรวม ได้แก่ กศน.อำเภอร่องคำ ร้อยละ 82.00
-มติที่ประชุม รับทราบ
2. สรุปการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563
2.1 สรุปการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2563 สถานศึกษาใน
สังกัดที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่ง ได้แก่ กศน.อำเภอฆ้องชัย กศน.อำเภอท่าคันโท กศน.อำเภอสามชัย และ กศน.
อำเภอห้วยผึ้ง
2.2 สรุป การส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 สถานศึกษา
ในสังกัดที่ดำเนินการจัดส่ง แล้ว ได้แก่ กศน.อำเภอกมลาไสย กศน.อำเภอเขาวง กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กศน.อำเภอยางตลาด กศน.อำเภอสหัสขันธ์ กศน.อำเภอหนองกุงศรี และกศน.อำเภอห้วยเม็ก
/ขอขอบคุณ…
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ขอขอบคุณสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการสรุปการส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
เรียบร้อยแล้ว และขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการจัดส่งเร่งส่งเข้ามายังกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นางสาวบานเย็น ภารสำราญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
1. การประเมิ น ระดั บ การรู้ ห นั ง สื อ ของนั ก ศึ ก ษา กศน. (การอ่ า นออกเขี ย นได้ ) ภาคเรี ย นที่ 1
ปีการศึกษา 2563
ตามที่ ส ำนั ก งาน กศน. ได้ ด ำเนิ น การประเมิ น ระดั บ การรู้ ห นั ง สื อ ของนั ก ศึ ก ษา กศน.
(การอ่านออกเขียนได้) ภาคเรียนที่ 1/2563 จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการประเมิน ในระหว่างวันที่
1 ก ร ก ฎ า ค ม 2563 ถึ ง วั น ที่ 15 กั น ย า ย น 2563 ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://203.147.24.85/student63/login.php โด ย ส า ม า ร ถ ด า ว น์ โห ล ด คู่ มื อ ได้ ท า งเว็ บ ไซ ต์
www.nfe.go.th/pattana
-มติที่ประชุม รับทราบ
2. การสำรวจข้อมูลการลงทะเบียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
ด้วยสำนั กงาน กศน. ได้กำหนดแนวทางการตรวจกลั่ น กรองคุ ณ ภาพหนั งสื อเรียน กศน.
ของสำนั ก พิ ม พ์ เอกชน และให้ ส ำนั ก พิ ม พ์ เอกชนส่ ง ตรวจคุ ณ ภาพหนั ง สื อ เรี ย น กศน. เฉพาะรายวิ ช า
ที่สถานศึกษามีแผนจะเปิดลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2/2563 ก่อน
สำนั กงาน กศน.จั งหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้ ส ถานศึกษาทุกแห่ ง ดำเนินการรวบรวมรายชื่อ
รายวิชาที่มีแผนจะเปิ ดลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2563 โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง http://gg.gg/kp1ec
ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. เพื่อนำข้อมูลของสถานศึกษาไปพิจ ารณาตรวจ
กลั่นกรองต่อไป
-มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นางสาวสิริวิภา เสนานันท์ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
1. กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2563 และปฏิทินการปฏิบัติงาน
ด้วยสถาบั น ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
และประกาศผลสอบในวั น ที่ 11 พฤศจิ ก ายน 2563 ทั้ ง ระดั บ ประถมศึ ก ษา มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อซ้ำซ้อนและยืนยันข้อมูลในระบบ N-NET และ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและจำนวนข้อ ของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปี การศึกษา 2563 ได้ที่ www.niets.or.th จึงขอแจ้งให้ ส ถานศึกษาทุกแห่ ง
ทราบโดยทั่วกัน
-มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
/งานการศึกษา...
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งานการศึกษาต่อเนื่อง
โดย นางอรุณ พลทองเติม ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
1. คู่มือการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาและทักษะชีวิตในนักเรียนแบบบูรณาการโดยชุดสื่อสำเร็จรูป
ยุคดิจิตอล โดยสามารถดาวโหลดได้ที่ https://qrgo.page.link/Y96dc
ตามที่ สำนั ก งาน กศน. ได้ จั ด ส่ ง คู่ มื อ การเรี ย นการสอนเรื่ อ งเพศศึ ก ษาและทั ก ษะชี วิ ต
ให้ นั ก เรี ย นแบบบู ร ณาการ โดยชุ ด สื่ อ สำเร็ จ รู ป ยุ ค ดิ จิ ต อล ตามหนั ง สื อ ที่ ศธ0210.03/501 ลงวั น ที่
10 กรกฎาคม 2563
สำนั ก งาน กศน.จั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ จึ ง ขอแจ้ ง QR CODE คู่ มื อ และสื่ อ การเรี ย นการสอน
เพศศึกษา และทักษาะชีวิต แบบดิจิตอล และ URL : https://qrgo.page.link/Y96dc เพื่อแจ้งให้สถานศึกษา
ทุกแห่งทราบและดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
-มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
2. การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 13 – 29 กรกฎาคม 2563)
- สถานศึกษาที่ขอรับการประเมินในครั้งนี้ 11 แห่ง ได้แก่ 1.กศน.อำเภอห้วยเม็ก /2.กศน.
อำเภอท่าคันโท /3.กศน.อำเภอคำม่วง /4.กศน.อำเภอสมเด็จ/5.กศน.อำเภอสหัสขันธ์ / 6.กศน.อำเภอเมือง
กาฬสินธุ์ /7.กศน.อำเภอห้วยผึ้ง /8.กศน.อำเภอนาคู /9.กศน.อำเภอเขาวง /10.กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
/11.กศน.อำเภอยางตลาด
- สถานศึกษาที่ยังไม่ขอรับการประเมินเป็น ศรร. มีทั้งสิ้น 7 แห่ง คือ 1. กศน.อำเภอ
กมลาไสย (ส่งแบบขอรับการประเมินเรียบร้อยแล้ว) 2. กศน.อำเภอฆ้องชัย 3. กศน.อำเภอนามน 4. กศน.
อำเภอหนองกุงศรี 5.กศน.อำเภอสามชัย 6.กศน.อำเภอดอนจาน 7.กศน.อำเภอร่องคำ
ทั้งนี้ กศน.อำเภอร่องคำ ได้ผ่านการประเมินในส่วนของสถานศึกษาแล้ว แต่ส่วนตัวผู้บริหาร
ท่านปัจจุบันยังไม่ผ่านการประเมิน จึงต้องขอรับการประเมินอีกครั้งเฉพาะในส่วนของผู้บริหารสถานศึกษา
-มติที่ประชุม รับทราบ
3. รายงานผลการจัดกิจกรรมจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ผลงานการดำเนินการของสถานศึกษา กศน.
ตามนโยบาย
- สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการผลการดำเนินงาน
GOOD INNOVATION (การจัดการความรู้นวัตกรรมสิ่งใหม่ที่ทันสมัย จัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bran กศน. )
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมคุรุภา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสมใจ และการตอบรับ
จากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี
ประธาน - ขอขอบคุณทีมงาน กศน.อำเภอและสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ร่วมมือกัน
จัดนิทรรศการทุกคน
-มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โดย ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ ภูโปร่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
1. จดหมายข่าวการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
สถิติการส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอ/สำนักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 189 ข่าว ดังนี้
/ตาราง...
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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/“เฉลิมราชกุมารี” /อำเภอ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกมลาไสย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาวง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำม่วง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอฆ้องชัย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนจาน
ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าคันโท
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาคู
ห้องสมุดประชาชนอำเภอนามน
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอยางตลาด
ห้องสมุดประชาชนอำเภอร่องคำ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสมเด็จ
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสหัสขันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัย
ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกุงศรี
ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยเม็ก
รวมทั้งสิ้น

จำนวนข่าว
11
7
10
5
11
18
15
7
6
10
15
5
9
9
8
22
10
11
189

- มติที่ประชุม รับทราบ
2. การออกให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ พร้อมโรงภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ และสื่อ
การเรียนรู้ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ที่
1
2
3
4

วัน/เดือน/ปี
16 กรกฎาคม 63
20 กรกฎาคม 63
28 กรกฎาคม 63
29 กรกฎาคม 63

กิจกรรม
สถานที่
จังหวัดเคลื่อนที่
รร.ชุมชนภูแล่นช้าง ต.ภูแล่นช้าง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ส่งเสริมการอ่าน
รร.หนองโพนสูง ต.ยอดแกง อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
จังหวัดเคลื่อนที่
รร.บ้านนาโกวิทยา ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ส่งเสริมการอ่าน รร.แก้วเสด็จพิทยาคม ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

- มติที่ประชุม รับทราบ
3. รายงานการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ learning resources linkage system
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
สรุปรายงานการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ learning resources linkage
system ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ภาพรวมของห้องสมุดทั้ง 18 แห่ง มีดังนี้
/การสมัคร…
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การสมั ค รสมาชิ ก จำนวน 358 ราย การให้ บ ริก ารยื ม -คื น สื่ อ 617 ครั้ง การลงข้ อ มู ล
กิจกรรม 203 ครั้ง (ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
-มติที่ประชุม รับทราบ
4. ประกาศผลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม
(ระดับจังหวัดและระดับกลุ่มร้อยแก่นสาร)
เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชย กศน.ตำบล ที่มีการดำเนินงานยอดเยี่ยมเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องผ่านเกณฑ์คัดเลือกร้อยละ 95 ขึ้นไป สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ที่ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด ได้แก่
- กศน.ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. จังหวัดกลุ่มร้อยแก่นสาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก
กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินคัดเลือก ดังนี้
ลำดับที่ 1 กศน.ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ลำดับที่ 2 กศน.ตำบลหนองใน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ 3 กศน.ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
และ กศน.ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
-มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
งานภาคีเครือข่าย
โดย นางอรทัย ชนะกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
1. การดำเนินการตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ EP 2”
ด้วยจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้
ดำเนินการตามแผน “ยุทธการฟ้าแดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด EP.2” ภายใต้โครงการ Kalasin
Happiness Model : คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยจะดำเนินการทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามและ
บำบัดรักษาไปพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา
เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกันตามมาตรการกวาดบ้านตัวเองตามแผน “ยุทธการฟ้า
แดดสงยาง ระดมกวาดล้างยาเสพติด EP.2” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึง
ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สังกัดทุกราย โดยประสานงานการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะได้ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอำเภอในพื้นที่ และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบ ภายใน
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
-มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
2. การปรับแผนโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด้ว ยจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ได้กำหนดแผนการออกโครงการหน่ว ยแพทย์เคลื่ อนที่ พอ.สว. และ
โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
และได้แจ้งเลื่อนโครงการฯ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
/จะคลี่คลาย…
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จะคลี่คลาย เนื่องจากระยะเวลาดังกล่าว มีการคลี่คลายไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศมาเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร สำนั กงาน กศน.จั งหวัดกาฬสิ น ธุ์ จึงขอแจ้งการปรับแผนการปฏิบั ติงานโครงการหน่ว ยแพทย์
เคลื่ อนที่ พอ.สว. และโครงการจั งหวัดกาฬสิ นธุ์ บำบัดทุ กข์ บำรุงสุ ข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตามรายละเอี ย ดเอกสารสำเนาให้ ที่ ป ระชุ ม เรีย บร้อ ยแล้ ว จึ งเรีย นมาให้ ท ราบ
โดยทั่วกัน
-มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
3. โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
ด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำทำโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูก
ต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง โดยรณรงค์
และประชาสัมพันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
โดยการปลู กไม้ มี ค่ าอย่ างน้ อ ยคนละ ๑ ต้ น พร้อ มทั้ งลงทะเบี ยนการปลู ก ต้ น ไม้ ในเว็บ ไซต์ ของกรมป่ าไม้
รายละเอียดดังเอกสารสำเนาให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
กลุม่ งานประชาสัมพันธ์
โดย นางอรทัย ชนะกาญจน์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
1. สถิติ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ/ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 426 ข่าว ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

หน่วยงาน/สถานศึกษา
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
กศน.อำเภอเขาวง
กศน.อำเภอคำม่วง
กศน.อำเภอฆ้องชัย
กศน.อำเภอดอนจาน
กศน.อำเภอท่าคันโท
กศน.อำเภอนาคู
กศน.อำเภอกมลาไสย
กศน.อำเภอนามน
กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
กศน.อำเภอยางตลาด
กศน.อำเภอร่องคำ
กศน.อำเภอสมเด็จ

จำนวนการส่งข่าว
21
50
3
2
8
46
13
7
50
35
46
23
12
13

/ตาราง (ต่อ)....
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ที่
15
16
17
18
19

หน่วยงาน/สถานศึกษา
กศน.อำเภอสหัสขันธ์
กศน.อำเภอสามชัย
กศน.อำเภอหนองกุงศรี
กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
กศน.อำเภอห้วยเม็ก

จำนวนการส่งข่าว
3
4
36
4
50

โดยสรุปการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 กศน.อำเภอที่มีการ
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ กศน.อำเภอกมลาไสย กศน.อำเภอกุฉิ นารายณ์ และกศน.อำเภอห้วยเม็ก
จำนวนอำเภอละ 50 หัวข้อข่าว ส่วน กศน.อำเภอที่มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ กศน.อำเภอ
คำม่วง จำนวน 2 หัวข้อข่าว
-มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. ชี้แจงแนวทางการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562
ตามที่ ส ำนั ก งาน กศน. จั ด การประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการประชุ ม การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖
ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รี สอร์ท จังหวัดนครนายกที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
จึงขอชี้แจงแนวทางการประชุมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 รายละเอียดดังเอกสารสำเนาให้ที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน
-มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นางสาวบานเย็น ภารสำราญ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
๕.๑ การขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์
ด้วยสำนักงาน กศน. ขอให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการจัดฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยให้ วางแผนร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัด ที่ได้นำร่องไปแล้ว ได้แก่
เชียงใหม่ นคราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง เลย สุโขทัย และรายงานผลการฝึกอบรม
ไปยังสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ จึ งขอความเห็ น ชอบที่ ป ระชุ ม ในการพิ จารณากำหนด แนวทางการจั ด โครงการฝึ ก อบรม และ
กำหนดการเพื่อจัดฝึกอบรมต่อไป
-มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ
มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ดำเนินการจัดทำโครงการและหลักสูตรการ
ฝึ กอบรมให้ เป็ น ไปตามกระบวนการฝึ ก อบรมลู กเสื อมั คคุ เทศก์ โดยมีม ติก ำหนดให้ จัด ขึ้น ในระหว่างวัน ที่
๑๑ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือหาดสวนแก้ว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และมอบหมายให้
นายคมสัน สารแสน รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายคำตัน ถิ่นช่วง ผู้อำนวยการ กศน.
อำเภอสหัสขันธ์ และนายฤทธิเดช ไตรยวงศ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ นำทีมคณะกรรมการอำนวยการ
/กองลูกเสือ…
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กองลู กเสื อ ร่ วมกับ สำนั กงานการท่ องเที่ ยวและกีฬ าจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ ทั้ งนี้ก ารฝึ กอบรมให้ มี ๒ ระยะ คื อ
การเข้าค่ายฝึกอบรม ณ หน่วยฝึกอบรม และการลงพื้นที่สถานที่ท่องเที่ย วในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อฝึกปฏิบัติจริง
ในการฝึกประสบการณ์เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยมีคณะกรรมการจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
กาฬสินธุ์เป็นผู้ประเมินผลการฝึกปฏิบัติ
งานการศึกษาต่อเนื่อง
โดย นางอรุณ พลทองเติม ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ
5.2 การจัดโครงการมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดจัดโครงการมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธุ์
ขึ้นในเดือนกันยายน ของทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ต่ อ เนื่ อ ง และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ได้ แ สดงออกถึ ง ความรู้ ความสามารถในด้ า นทั ก ษะทางวิ ช าการ
ด้านทักษะทางอาชีพ รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแสดงความสามารถที่เป็นเลิศของนักศึกษาในสังกัด
สถานศึก ษาทั้ ง ๑๘ แห่ ง ดั งนั้ น สำนั กงาน กศน.จังหวัดกาฬสิ น ธุ์ จึงขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณากำหนดการ
จัดกิจกรรม และแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม
-มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบกำหนดให้จัดโครงการมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ขึ้นตามเสนอ โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๓ ให้มีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
การแข่งขัน ทั กษะการตอบคำถามทางวิช าการ การประกวดโครงงาน การประกวดแฟชั่น โชว์ชุ ด รีไซเคิ ล
การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางอาชีพของกลุ่มนักศึกษาวิชาชีพ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันส้มตำลีลา
การจั ดแสดงสื่ อการเรี ยนรู้การจั ดการศึกษาตามอัธยาศัย และนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่ อการเรียนรู้ของ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาและวัฒ นธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ทั้งนี้จึงมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ งานการศึกษาต่อเนื่ อง ดำเนิน การจัดทำปฏิ ทิน การจัดโครงการ เพื่ อแจ้ง กศน.อำเภอทุ กแห่ ง
ทราบต่อไป
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง ได้จัดทำวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
กรกฎาคม 2563 ครบทั้ ง 18 แห่ ง พร้อ มทั้ งจัด ส่ งไฟล์ วีดี ทั ศ น์ แ ละเอกสารการสรุป ผลการดำเนิ น งาน
ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ที่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้
ทราบ ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจัดการเรียนการสอนต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเรียนเป็นแบบออนไลน์ ศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน จึงขอให้ผู้บริหารและครูทุกคนกำกับ
ติดตามนั กศึ กษา เพื่ อให้ ส ามารถเข้ าถึ งการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อ ย่างทั่ ว ถึงด้ ว ย ทั้งนี้ ขอให้
สถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง จั ด ทำแบบนิ เทศติ ด ตามผลการดำเนิ น งานของ กศน.ตำบล เพื่ อ การติ ด ตามงาน
อย่างต่อเนื่องและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น
- มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระ…
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
๗.๑ งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งกำหนดการดำเนินการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
กลางภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ และกำหนดการดำเนินการทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่ง
ได้แจ้งความประสงค์จำนวนข้อสอบเพื่อดำเนินการจัดพิมพ์นั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาทุกแห่ งเข้าร่วมประชุมเพื่ อพิจารณาความถูกต้อง ครบถ้ว นสมบูรณ์ ของเนื้อหา สาระ
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ในระหว่างวันที่๑๓ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อจะได้ดำเนินการ
จัดพิมพ์แบบทดสอบต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒ งานบุคลากร โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
๗.๒.๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการใหม่
จำนวน ๒ ราย ประกอบด้วย
๑. นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
๒. นางสาวศิริวรรณ นันอำไพ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
- มติที่ประชุม รับทราบ
๗.๒.๒ ขอแจ้ งให้ ส ถานศึกษาทุกแห่ งดำเนิ นการส่ งรายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของพนักงานราชการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทุกตำแหน่ง ภายในวันที่ ๑๕
สิ งหาคม ๒๕๖๓ เพื่ อจั ดทำคำสั่ งแต่งตั้งและแจ้งให้ ส ถานศึกษาทุ กแห่ งทราบต่อไป และขอให้ ด ำเนิ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของพนักงานราชการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานทุกตำแหน่ง
ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งผลการประเมินดังกล่าว แจ้งให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ทราบ ภายในวันที่
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและต่อสัญญาจ้างต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.

(นางสาวชลลดา พูลแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสรรเพชญ ศิริเกตุ)
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

