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รายงานการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2564
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้มาประชุม
1. นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์
2. นายคมสัน สารแสน
3. นายคำตัน ถิ่นช่วง
4. นางวชิราภรณ์ สังข์แก้ว
5. นายเสรี วิเศษดี
6. นางสมปอง สุริวาล
7. นางเกศรัตน์ ภูกิ่งเงิน
8. นางเทพี ภูคะมา
9. นางศรวณี อ่อนสำอาง
10. นางยุพิน อาษานอก
11. นายประชาคม ภูแล่นคู่
12. นางวรรณภา ศรีกำพี้
13. นางไพบูลย์ จันทร์พรม
14. นายเทพพร มูลเหลา
15. นายสมาน กลมกูล
16. นายรัตนะ สุนทะศักดิ์
17. นางสาวประเสริฐ ดุลนีย์
18. นางภารดี อารีสนั่น
19. นายสุริยันต์ จุนใจ
20. นางบุญเลิศ บุษท์มันน์
21. นายสรรเพชญ ศิริเกตุ
22. นางดวงใจ กลิ่นหอม
23. นางสาวนวพร อุตรินทร์
24. นางสาวชลลดา พูลแก้ว
25. นายวีรพล แจ่มใส
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวนิภาพร ศรีครไทย
2. นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี
3. นายนนทนันท์ สูนพันโน
4. นายภัทรปกรณ์ เพชรวิชิต

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาวง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยเม็ก
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองกุงศรี
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกมลาไสย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาคู
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำม่วง
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
(แทน) ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยางตลาด
ครู คศ.3
ครู คศ.3
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5. นางสาวธัญวรัตน์ กัลยาณมิตร
นักจัดการงานทั่วไป
6. นางสาวน้ำฝน ภูพานแดง
นักวิชาการพัสดุ
7. นางสาววัชราพร พรหมราช
นักวิชาการพัสดุ
8. นางสาวนิษฐกานต์ ธีรกิตติรัฐสิน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
9. นางประไพจิต สัตยบัณฑิต
นักวิชาการศึกษา
10. ว่าที่ ร.ต. จักรพงษ์ ภูโปร่ง
นักวิชาการศึกษา
11. นางสาวพจนีย์ ศรีสุภักดิ์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
12. นางอรุณ พลทองเติม
ครูอาสาสมัครฯ
13. นางอรทัย ชนะกาญจน์
นักวิชาการศึกษา
14. นายสาทร พินิจการ
เจ้าพนักงานธุรการ
15. นายวีระศักดิ์ ฆารกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
16. นางสาววราพร คำโยธา
นักวิชาการเงินและบัญชี
17. นางสาวมธุชา บุระคำ
นักวิชาการเงินและบัญชี
18. นางสาวสิริวิภา เสนานันท์
นักวิชาการศึกษา
19. นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
นักจัดการงานทั่วไป
20. นางสาวพนัดดา วงวิลาศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
21. นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ
นักจัดการงานทั่วไป
22. นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์
ครูอาสาสมัครฯ
ผู้ไม่มาเข้าร่วมประชุม
1. นางสาวบานเย็น ภารสำราญ
นักจัดการงานทั่วไป
ลาป่วย
เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
เมื่อที่ป ระชุมพร้อม นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1. ประธานฯ กล่าวขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม
ถ่ายแบบแฟชั่นผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ เพื่อจัดทำหนังสือ “วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม” ในวันที่ 26 มิถุนายน
2564 ที่ผ่านมา และขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดที่สนใจ สามารถสั่งซื้อ หนั งสื อ
“วิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม” ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. ตามที่ท่านเลขาธิการ กศน. ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการขับเคลื่อน
ภารกิจ ภายใต้แคมเปญ “กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด -19” ของสำนักงาน กศน. ในเดือนพฤษภาคม มิถุน ายน 2564 เพื่อช่ว ยบรรเทาความเดื อ ดร้ อนของบุ คลากร กศน. นักศึกษา และประชาชนในช่ ว ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวเป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ นักศึกษา
และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการตาม
ภารกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนให้กว้างขึ้น
- มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 1.2 เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ตามที ่ ส ำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ ์ ได้ ด ำเนิ น การประชุ ม ประจำเดื อ น มิ ถ ุ น ายน 2564
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น
- มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
กลุ่มอำนวยการ
(งานบุคลากร) โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบุคลากร
1. ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
ด้วยสำนักงาน กศน. มีความประสงค์จะให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ยื่นคำร้องขอย้าย ประจำปี 2564 ได้ตามเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนด
สำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จึ ง ขอแจ้ ง ให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทราบโดยทั ่ ว กั น
หากมีผู้ประสงค์ขอย้าย ขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ผู้มีความประสงค์ขอย้ายให้ยื่นคำร้องขอย้าย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม
2564 โดยใช้แบบคำร้องขอย้าย ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และต้องผ่านความเห็นชอบของที่ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้น หากข้ามสายการบังคับบัญชาจะไม่รับพิจารณา ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์ขอย้ายต้องอยู่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานหรือสถานศึกษาปัจจุบันไม่น้อยกว่า 12 เดือน โดยให้นับถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
2. คำร้องขอย้ายให้ระบุหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษาตามตำแหน่งที่ว่าง หรือตำแหน่ง
ที่คาดว่าจะว่าง และผู้มีความประสงค์ขอย้ายต้องการย้ายไป โดยให้ระบุหน่วยงานการศึกษาหรือสถานศึกษา
ได้ไม่เกิน 3 แห่งเท่านั้น
3. ให้จัดทำเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้ายโดยจัดทำเป็นรูปเล่ม
จำนวน 1 เล่มตามแบบฟอร์มที่ ก.ค.ศ กำหนด
4. ให้สถานศึกษารวบรวมคำร้องขอย้ายและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแบบคำร้อง
ขอย้ายและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งแบบคำร้องขอย้ายฉบับจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนา จำนวน
1 ชุ ด รวม 2 ชุ ด และแบบสรุ ป ข้ อ มู ล การย้ า ยและแต่ ง ตั ้ ง ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
ส่ง มายังสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. หากพ้น
ระยะเวลาตามที่กำหนดจะถือว่าท่านไม่มีความประสงค์ขอย้ายในครั้งนี้
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. แจ้งบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ตามที่สำนักงาน กศน. มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ที่มีความประสงค์ขอย้าย ประจำปี 2564 ยื่นคำร้องขอย้าย
ในระหว่ า งวั น ที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอี ย ด หนั ง สื อ สำนั ก งาน กศน. ด่ ว นที ่ สุ ด
ที่ ศธ 0210.7118/3641 ลงวั นที่ 29 มิถุนายน 2564 นั้น ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
จึงขอแจ้งบัญชีรายละเอียดตำแหน่งว่าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ตามรายละเอียดแจ้งที่ประชุม
- มติที่ประชุม รับทราบ
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3. องค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงาน กศน.
ด้ ว ย ก.ค.ศ. ได้ ก ำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธ ี ก ารย้ า ยผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้สำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย
ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. ตามรายละเอียดหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
เพื่อให้การดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน
ในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงาน กศน. ตามรายละเอียดแจ้งที่ประชุม
- มติที่ประชุม รับทราบ
4. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้ ว ยสำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ จะดำเนิ น การรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื ่ อ เลือ กสรรเป็น
พนักงานราชการทั่ว ไป จำนวน 3 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติและประสงค์
จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง เว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
- มติที่ประชุม รับทราบ
(งานบริหารทั่วไป) โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารทั่วไป
1. การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.
ด้วยสำนักงาน กศน. จะดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการ
ในชั้นเรียนและการปฏิบัติที่ดี 2) หลักสูตรการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. มืออาชีพ เพื่อทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะอบรมในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 โดยผู้เข้ารับ
การอบรมจะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่บรรจุ และได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งหลักสูตรที่จะดำเนินการอบรมฯ สามารถนำผลที่ผ่านการพัฒนาไปใช้
เป็น คุณสมบัติเพื่อขอมีและเลื่ อนวิทยฐานะได้ ทุกวิ ทยฐานะ ตามรายละเอียดหนังสือสำนั กงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวั น ที ่ 5 กรกฎาคม 2560 เพื ่ อ เป็ น การเตรี ยมความพร้ อ มในการดำเนิน การ
จัดฝึกอบรม สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความอนุเ คราะห์แ จ้ง ให้ ข้ าราชการครู ที่ส นใจและ
มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด สามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านทาง https://forms.gle/Boocj3uQxgd
2PiJ58 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
- มติที่ประชุม รับทราบ
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2. เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564
ด้วยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดจะนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวาย ณ วัดเจียงอีศรีมงคล
วราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ ก ำหนดนำผ้ า พระกฐิ น พระราชทานไปถวาย ณ วั ด พระแท่ น ดงรั ง วรวิ ห าร
ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาคทรัพย์
โดยเสด็จ พระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 โดยสามารถนำส่งเงินได้ที่
งานบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อรวบรวมนำส่ง
ต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. สรุปการส่งรายงาน (กลุ่มงานบุคลากร) ประจำเดือน มิถุนายน 2564
3.1 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564
3.2 รายงานการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2564
รายละเอี ย ดสรุ ป การส่ ง รายงาน (กลุ ่ ม งานบุ ค ลากร) มิ ถ ุ น ายน 2564 งานบุ ค ลากร
ได้สำเนาเอกสารแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทราบแล้ว และขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการ
จัดส่งรายงานตามแบบสรุป ให้ดำเนินการจัดส่งไปยังงานบุคลากรภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน เพื่อรวบรวม
ข้อมูลต่อไปด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบ
(งานการเงิน)
โดย นางดวงใจ กลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)
1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งานการเงินได้ทำการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
โดยเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.98 และจัดส่งสำเนาเอกสารให้ที่ประชุมได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว จึงขอความ
ร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการเบิกจ่าย หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกลุ่มงาน
การเงินทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งานการเงิ น ได้ จ ั ด ทำเอกสารรายงานสรุ ป การเบิ ก จ่า ยค่ าสาธารณู ปโภค ประกอบด้ ว ย
ค่าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ส ำนักงาน ค่าอินเทอร์เน็ต แยกเป็นผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ และผลผลิ ต ที ่ 5 ผู ้ ร ั บ บริ ก ารการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย มอบให้ ผ ู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุม ได้ ร ั บ ทราบ
และขอความร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่
การเงินเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
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3. รายงานการส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
งานการเงินได้จัดทำเอกสารรายงานสรุปการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม
2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายการที่ยังไม่ดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน จำนวนทั้งสิ้น 164 รายการ ซึ่งมอบให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และขอความร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
ข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
ประธานฯ ได้ขอให้ กศน.อำเภอได้ต รวจสอบและติด ตามส่ งใบเสร็ จรั บเงินจากร้ า นค้ า
ผู้ประกอบการส่งให้งานการเงิน ไม่ควรมีการค้างส่งใบเสร็จรับเงินเป็นระยะเวลานาน
- มติที่ประชุม รับทราบ
(งานพัสดุ)
โดย นางอุทัยวรรณ บัวพันธ์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2564)
1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
งานพัสดุ ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เดือนมิถุนายน 2564 ของ กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง พบว่า มีการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นเงินงบประมาณ
จำนวน 7,535,313 บาท จึงขอความร่วมมือให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง ได้ตรวจสอบเอกสารสรุปการดำเนินงาน
จัดซื้อ/จัดจ้าง หากมีข้อผิดพลาดขอให้แจ้งงานพัสดุทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
กลุม่ ยุทธศาสตร์และการพัฒนา
โดย นางสาวนวพร อุตรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
1. สรุปรายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-Budget ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของ กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง โดยร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณเรียงจากมากไปหาน้อย
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2564)
รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-Budget ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ภาพรวม กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่งประจำเดือน มิถุนายน 2564 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 95.92
(รายละเอีย ดการเบิ กจ่า ยงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
ด้วยสำนักงาน กศน. แจ้งว่าจะไม่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพิ่มเติม ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้ส ถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่ว กัน ทั้งนี้
หากสถานศึกษาใดมีภาระกิจในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งขอขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) มายังสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ ภายในวันที่
6 กรกฎาคม 2564 เพื่อรวบรวมจัดส่งคำขอให้สำนักงาน กศน. ทราบและพิจารณาต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
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งานขอมูลสารสนเทศและรายงาน
โดย นายวีรพล แจ่มใส ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การจัดทำคลังภาพกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้ ว ยสำนั ก งาน กศน.จั ง หวั ด กาฬสิ น ธุ์ โดยกลุ ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ แ ละการพั ฒ นา งานข้ อ มู ล
สารสนเทศและรายงาน ได้ดำเนินการจัดทำคลังภาพกิจกรรมของสถานศึกษาในสังกัด ในช่วงปีงบประมาณ
2563 – 2564 เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง ทราบ
โดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษาใน
ระบบ DMIS
รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสถานศึกษา
ในระบบ DMIS ของ กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง (รายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1-2 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 งานขอมูลสารสนเทศและรายงาน ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรม
นำเสนอ Powerpoint)
- มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. เชิญชวนเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2564
ด้วย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จะดำเนินการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
เพื่อชีว ิตและสังคม และโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ เพื่อส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้โ ครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษา กศน. และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ
ลำดับที่ 1 จะได้เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับ นักศึกษา กศน. ระดับประเทศต่อไป
ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบและ
เชิญชวนนำทีมนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ด้ า นการใช้ แ ละอนุ ร ั ก ษ์ พ ลั ง งานไฟฟ้ า เพื ่ อ ชี ว ิ ต และสั ง คม และโครงงานวิ ท ยาศาสตร์
ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ร้อยเอ็ดและ
วัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด หากสถานศึกษาใดมีความสนใจ สามารถเข้าร่วมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ดังกล่าว โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวดไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา
ร้อยเอ็ด ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในสังกัด
/และในกำกับ...
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และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัด สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศ
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การเปิด
ภาคเรียนดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเคร่งครัดต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. แนวปฏิบ ัติการเก็บ เงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่าธรรมเนียมอื่น
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งสำนักงาน กศน.
พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบัน
จึงมอบหมายให้ สำนักงาน กศน.จังหวัด แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ และขอให้
สถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ในกรณีที่ได้มีการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้ว ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ในส่วนที่ไม่ได้
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019
2. ในกรณี ท ี ่ ม ี ค วามจำเป็ น ต้ อ งเรี ย กเก็ บ เงิ น บำรุ ง การศึ ก ษาค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาจพิจารณา
ผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามความเหมาะสม
เป็นกรณีไป
3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรี ยนนักศึกษาได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์ดังกล่าว ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
4. การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564
ระยะที่ 1 (เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2564)
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล
ได้จัดทำแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 ระยะที่ 1 โดยขอให้
สำนักงาน กศน. ได้เร่งรัด กำกับ ติดตาม สถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลดังกล่าว
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ covid.moe.go.th รวมทั้งแจ้งหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดให้ความร่ว มมือ
สนับ สนุนและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัด
/สำนักงาน...
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สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้ส ถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนิ นการ
กรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการติดตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ภาคเรี ย นที่ 1 /2564 ระยะที่ 1 ผ่ า นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ covid.moe.go.th พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ สนับสนุน และอำนวยความสะดวก ในการลงพื้นที่
ตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการภาค
และศึกษาธิการจังหวัดต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
5. ข้อเสนอแนะแนวทางการเปิดโรงเรียนอย่างปลอดภัย คำแนะนำสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด้ว ยสำนักงานปลั ด กระทรวงศึก ษาธิ ก าร แจ้งว่า เพื่อให้ การเปิ ดเรีย นของสถานศึ ก ษา
ในช่ ว งสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด เห็นสมควรให้องค์กรหลัก ที่มีสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับรับทราบ
ข้อเสนอแนะแนวทางการเปิดโรงเรีย นอย่างปลอดภัย คำแนะนำสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการ
ดาวน์โหลดคำแนะนำสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gg.gg/v6mbs
- มติที่ประชุม รับทราบ
6. มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่สำนักงาน กศน. ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและ
ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องคงไว้ ซึ่งมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมจำกัดการแพร่ระบาด
ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร รวมทั ้ ง การปรั บ ลดเวลาและวั น ทำงาน
ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกจังหวัด
เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว
เป็นเหตุทำให้รัฐบาลต้องขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก
จนถึงวัน ที่ 31 กรกฎาคม 2564 อีกทั้ง ต่อมานายกรัฐ มนตรี ได้กำหนดมาตรการเร่ งด่ว นเพื่ อสกั ด กั้ น
การระบาดในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ เพื่อการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วน ในพื้นที่สถานการณ์
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรการที ่ ร ั ฐ บาลและนายกรั ฐ มนตรี ก ำหนดข้ า ง ต้ น
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยการปรั บ ลดเวลา และวั น ทำงานของบุ ค ลากรในสั ง กั ด และในกำกั บ ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ดังนั้น สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 อย่างเคร่งครัดด้วย
- มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
/งานนิเทศ...
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งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
1. แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตามที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการบรรณาธิการและจัดทำ
แนวข้อสอบพร้อมเฉลยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 คณะทำงานฝ่ายบรรณาธิการได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหาอั กขระ และรูป แบบการจัดหน้า กระดาษให้ม ีความถูก ต้ องตามหลักวิช าการ และตรวจสอบ
ความถูกต้องของเฉลยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีแนวข้อสอบรายวิช าบังคับ และรายวิช าเลื อกบังคับ พร้อมทั้ง
แนวข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (n-net) เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) รวมทั้งเป็น
การพัฒนาระบบการเรียนรู้และสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ให้สามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนให้มีพัฒนาการในทางที่ดียิ่งขึ้นนั้น
เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัด ทราบและหากสถานศึกษาแห่งใดประสงค์ใช้แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ย นของนัก ศึ ก ษา กศน. หลักสูตรการศึ ก ษานอกระบบระดับ การศึก ษาขั้น พื ้ น ฐาน
พ.ศ 2551 ขอให้แจ้งมายัง สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทราบและจัดส่งแนวข้อสอบดังกล่าวต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตามที่ สำนักงาน กศน. กำหนดให้สถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดำเนินการรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา เพื่อยกระดับการศึกษาให้แก่
ประชาชนที่มีความรู้และประสบการณ์จากการประกอบอาชีพ ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายนและตุล าคม
ของทุกปี และสํานักงาน กศน. ได้ขอให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานข้อมูลจำนวนผู้เข้า รับ
การประเมิน เทีย บระดับ การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 และผู้ผ ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
ภาคเรียนที่ 2/2563 นั้น
เพื่อให้การดำเนิน งานเป็น ไปด้ว ยความเรี ยบร้ อย จึงขอให้ส ถานศึกษาในสั งกั ดทุ ก แห่ ง
ดำเนินการแจ้งจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 และผู้ผ่านการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
3. การสั่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 ในระหว่าง
วั น ที ่ 7 - 10 สิ ง หาคม 2564 และขอให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ทุ ก แห่ ง ดำเนิ น การสั ่ ง แบบทดสอบ
กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ในรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย พร้อมแยกสนามสอบ และจัดทำตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2564 มายังสำนักงาน กศน.
/จังหวัดกาฬสินธุ์...
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จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 18 แห่ง ดำเนินการจัดส่งข้อสอบข้อมูลการสั่งแบบทดสอบ
กลางภาคเรี ย นที ่ 1/2564 และจั ด ทำตารางสอบกลางภาคเรี ย นที ่ 1/2564 ในรู ป แบบไฟล์ excel
ส่งมาภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
กลางภาคเรียนต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
งานการศึกษาต่อเนื่อง
โดย นางอรุณ พลทองเติม ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เจ้าหน้าที่งานการศึกษา
ต่อเนื่อง
1. สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนาความรู้สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนาความรู้สู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
ด้วย สำนักงาน กศน. กำหนดดำเนินโครงการเพิ่มทักษะการพัฒนาความรู้สู่ระบบเศรษฐกิจ
พอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด สำนักงาน กศน. มีความรู้
ทัศนคติ ทักษะ ความเข้าใจ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ลงสู่การปฏิบัติ
แบบเป็นขั้นเป็นตอน โดยเริ่มต้นศึกษาการพัฒนาพื้ นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินในรูปแบบ “โคก หนอง นา
โมเดล” ซึ่งเป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ และสามารถออกแบบพัฒนาพื้นที่เชิงภูมิสังคมตามหลักการพัฒนา
ภูมิสังคมอย่างยั่งยืน เกิดเครือข่ายการขับเคลื่อนในรูปแบบจิตอาสา ณ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงขอสำรวจรายชื่อผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษ าผู้อำนวยการกลุ่ม /ศูนย์ส่วนกลาง/
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยขอให้กรอกแบบฟอร์มผ่าน google
forms ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ด้วย สำนักงาน กศน. ขอให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง ดำเนินการตามกฎกระทรวง
ว่าด้ว ยการกำหนดประเภทของสถานศึกษา และดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งได้จัดส่ง
คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรม
และดำเนินการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ โดยให้ สำนักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง ประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ให้กับครูและ
บุคลากรในสังกัด ลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเรียนจบจะได้รับวุฒิบัตร
และขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ให้ครู กศน. และบุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนเรียนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
- มติที่ประชุม รับทราบ
/กลุ่มส่งเสริม...

12
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
1. จดหมายข่าวการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สถิติการส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอ ทั้ง
๑๘ แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 1,408 หัวข้อ
(ทั้งนี้รายละเอียดสถิติการส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอ
ทั้ง ๑๘ แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานผลการดำเนิ น งานในระบบเชื ่ อ มโยงแหล่ ง การเรี ย นรู ้ learning resources linkage
system ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปรายงานการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ learning resources linkage
system ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ภาพรวมของห้องสมุดประชาชนอำเภอทั้ง 18 แห่ง มีดังนี้
การสมัครสมาชิก จำนวน 363 ราย การให้บริการยืม -คืน สื่อ 857 ครั้ง การลงข้อ มูล
กิจกรรม 1,310 ครั้ง (ทั้งนี้ร ายละเอียดการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริม
การศึกษาตามอัธยาศัย ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
-มติที่ประชุม รับทราบ
3. แผนการออกให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
ลำดับที่ วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
สถานที่
1 17 มิ.ย. 2564 จังหวัดเคลื่อนที่
ร.ร.หนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ อ.หนองกุงศรี
2 18 มิ.ย. 2564 ส่งเสริมการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โพน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์
3 25 มิ.ย. 2564 ห้องสมุดอำเภอเคลื่อนที่ โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคาร อ.นามน
- มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและ
กิจการพิเศษ
1. แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี
2564
ตามมติ ก ารประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ เมื ่ อ เดื อ นมิ ถ ุ น ายน 2530
ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยยึดถือปฏิบัติและยืนยัน
เจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคี
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2530
จนถึงปัจจุบัน
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีแนวโน้ม
การแพร่ ร ะบาดอย่างต่อเนื่อง และปริมาณการติดเชื้อไวรัส ฯ ของประชาชนยังเพิ่มมากขึ้น และในทาง
สาธารณสุข กำหนดให้ต้องมีการเว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ซึ่งอาจจะทำให้การจัดกิจกรรม
/ในการแสดง...
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ในการแสดงพลังของประชาชนในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 ทำได้ยาก ส่งผลให้
เป็นอุปสรรคในการจัดกิจกรรม
สำนักงาน ป.ป.ส. จึงเห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนในพื้นที่ ทั้งในส่วนกลาง
และส่ว นภูมิภ าค แต่ย ังคงดำเนิน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส ร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิ ด
การสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงกำหนดให้ในส่วนภูมิภาค
ดำเนินการดังนี้
1. งดการจัดกิจกรรมมีการรวมกลุ่มคนในพื้นที่
2. ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน เนื่องใน
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น
- การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด
- การผลิตสื่อรณรงค์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
- การจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเรื่องในวันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก
- การปฏิบัติการให้พื้นที่เป้าหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพื่อเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ดำเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
โดยคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขอเชิญต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร ประจำปี 2564
ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER
ONE ขอเชิญต่ออายุสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร ปี 2564 ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
มีสมาชิกนิตยสาร จำนวน 300 ราย ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิตขอให้ดำเนินการต่ออายุเข้ามาก่อนเดือนกรกฎาคม
2564 เพื่อเตรียมเป็นข้อมูลในการให้คะแนนบริหารจัดการในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER
ONE ปี 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึง ขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง สมัครและต่ออายุ
สมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE แบบถาวร ปี 2564 และจัดส่ง แบบตอบรับมายังสำนักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 เพื่อดำเนินการรวบรวมนำส่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ต่อไป
- มติที่ประชุม รับทราบ
3. ขอความอนุเคราะห์ เรื่อง โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์
ด้ว ยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประชาสัมพันธ์โ ปรแกรมพัฒ นาสมรรถนะ
ครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ เพื่อให้ครูบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักศึกษา หรืออื่นๆ เข้าไป
เรียนรู้หลักสูตรจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา โดยผู้ที่เข้าเรียนครบ 8 หน่วยการเรียนรู้ จะได้รับวุฒิบัตร เพื่อเป็น
ส่วน1ในการพัฒนาตนเองหรือวิชาชีพ
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบและสมัครเรียนได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ cse-elearning.ops.moe.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
/กลุ่มงานประชาสัมพันธ์...
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กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โดย นายสรรเพชญ ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
1. สถิติ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 รวมทั้งสิ้น 1,335 หัวข้อข่าว (ทั้งนี้รายละเอียดสถิติ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2564 กลุ่มงาน
ประชาสัมพันธ์ ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint)
- มติที่ประชุม รับทราบ
2. ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ด้วยกรมอนามัย ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season 3
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ เหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความต่อเนื่อง
และประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่ว มมือสถานศึ กษาในสัง กั ดทุก แห่ ง ร่ว ม
ขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์ โครงการก้าวท้าใจ Season 3 กับบุคลากรในหน่วยงาน และกลุ่มนักศึกษาใน
สังกัด โดยสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง ID Line : @THNVR หรือทาง http://activefam.anamai.
moph.go.th/KTJSS3
- มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แคมเปญ “ กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด-19 “ ของสำนักงาน
กศน. (โดยงานการศึกษาต่อเนื่อง)
ตามที่สำนักงาน กศน. มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินการตาม
ภารกิจต่างๆ และได้รับผลตอบรับที่ดีจากสังคมและพี่น้องประชาชนอย่างมากมายหลายโครงการ ดังนั้น ในครั้ง
นี้ จึงขอความร่วมมือและเน้นย้ำ ในเดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน 2564 ขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจ
ภายใต้แคมเปญ “กศน. ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควิด-19”
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เห็นควรขับเคลื่อนภารกิจภายใต้แคมเปญ “กศน.ห่วงใย
ร่วมต้านภัยโควิด-19 “ ของสำนักงาน กศน. จึงขอมติที่ประชุมพิจารณากิจกรรมในการขับเคลื่อนตามภารกิจ
ดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
1. ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง ดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทำเจล
แอลกอฮอล์ และการทำน้ ำ ยาล้ า งทำความสะอาดต่ า งๆ แจกจ่ า ยให้ น ั ก ศึ ก ษาและประชาชนในพื ้ น ที่
และรายงานผลการดำเนินงานมาที่สำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน
2. กิจกรรมล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควิด-19 ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ปลูกผักเพื่อเพาะเมล็ด เช่น
ฟ้าทลายโจร ขมิ้นชัน และกระชาย หรือสมุนไพรอัดเม็ด เพื่อแจกจ่ายไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด
3. สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำหลักสูตร 9 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร”
จำนวน 10 ชั่วโมง
2) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “ขมิ้นชัน”
จำนวน 10 ชั่วโมง
3) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “กระชาย”
จำนวน 10 ชั่วโมง
4) หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพร “ขิง”
จำนวน 10 ชั่วโมง
5) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” จำนวน 10 ชั่วโมง
6) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “ขมิ้นชัน”
จำนวน 10 ชั่วโมง
/7) หลักสูตร...
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7) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “กระชาย”
จำนวน 10 ชั่วโมง
8) หลักสูตรการแปรรูปพืชสมุนไพร “ขิง”
จำนวน 10 ชัว่ โมง
9) หลักสูตรการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน “ กศน.ห่วงใย ร่วมปลูกพืชสมุนไพร
ต้านภัยโควิด-19”จำนวน 6 ชั่วโมง (กิจกรรมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนตามหลักปัญาของเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน)
4. ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง จัดให้มีแปลงสาธิตการปลูกผัก สู้ภัยโควิด-19 และการปลูกพืช
สมุนไพรต้านภัย โควิด -19 โดยสามารถจะทำได้ห ลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การจะทำเป็นแปลงสาธิ ต
การปลูกในกระถางยางรถยนต์ การปลูกในปูนซีเมนต์ หรือการทำเป็นสวนหย่อมพืชผักสมุนไพรต้ านภัย
โควิด-19 ฯลฯ โดยจัดให้มีแปลงสาธิตดังกล่าว ไว้ที่ กศน.อำเภอ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ และ กศน.ตำบล
5. ให้ กศน.อำเภอทุกแห่ง จัดทำแผนงาน/โครงการตามกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบแผนงาน/โครงการจากสำนักงาน กศน.จังหวัดต่อไป
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
5.2 การลงพื้นที่การตรวจราชการ กรณีพิเศษ เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 (โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา)
ตามที่สำนักงาน กศน. แจ้งแผนการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 เพื่อตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่
เขตตรวจราชการที่ 12 ณ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่ 21 – 28 และ
30 มิถุนายน 2564 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพัฒนะ พัฒนทวีดล)
ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกำหนดการลงพื้นที่รับการตรวจราชการ ในวันที่
24 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) โครงการ
ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 12
ของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ขึ้น เพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) โครงการตรวจติดตามประเมินผลฯ
รูปแบบการเสนอผลการจัดการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการ
ศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาตัวอย่าง 1 แห่ง ในการรายงาน
การจัดการเรียนการสอนจริง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคเรียนที่ 1/2564
- มติ ท ี ่ ป ระชุ ม ที ่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ห็ น ชอบ (ร่ า ง) โครงการตรวจติ ดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ในพื้นที่ตรวจราชการที่ 12 ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยแบ่งการรับผิดชอบนำผลงานทางวิชาการมานำเสนอ ดังนี้
1. กศน.อำเภอหนองกุงศรี นำเสนอผลงานเรื่อง กลุ่มสนใจการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
2. กศน.อำเภอยางตลาด และ กศน.อำเภอสมเด็จ นำเสนอผลงานเรื่อง การศึกษาตาม
อัธยาศัย (Digital Library)
3. กศน.อำเภอท่าคันโท และ กศน.อำเภอห้วยเม็ก นำเสนอผลงานเรื่อง กลุ่มสนใจหลักสูตร
การแปรรูปพืชสมุนไพร
/4. กศน.อำเภอ...
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4. กศน.อำเภอเขาวง นำเสนอผลงานเรื่อง การจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า การทำเจล
แอลกอฮอล์ และการทำน้ำยาล้างทำความสะอาดต่างๆ
5. กศน.อำเภอสหัสขันธ์ นำเสนอผลงานเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้านการศึกษา (ศรร.)
5.3 (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบรรณาธิการ การจัดทำแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
และ (ร่าง) กำหนดการตรวจบรรณาธิการ (โดยงานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการจัดทำชุดเอกสารติวเข้มเติมเต็มความรู้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (รายวิช าบังคับและเลือกบังคับ)
พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) เพื่อเตรียม
ความพร้ อ มในการจั ด การเรี ย นรู ้ ใ นสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) รวมทั้งเป็น การพัฒ นาระบบการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ส ามารถนำไปจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประ สิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานการจัดทำชุดเอกสารติวเข้มเติมเต็มความรู้ หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม สำนักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มส่งเสริม การศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมิ นผล
การศึกษา จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการบรรณาธิการ การจัดทำแนว
ข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และ (ร่าง) กำหนดการตรวจบรรณาธิการ ตามรายละเอียดเอกสารที่กลุ่มส่งเสริม
การศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา สำเนาแจ้งที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
- มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
บรรณาธิการ การจัดทำแนวข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเห็นควรเพิ่มกลุ่มเป้าหมายข้าราชการครูที่จะเข้าร่วม
ตรวจบรรณาธิการ ระดับละ 1 คน รวมเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมตรวจบรรณาธิการ ระดับละ 9 คน
ประธาน - มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผล
การศึกษา ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมให้แล้วเสร็จ และแจ้งโครงการบรรณาธิการ การจัดทำแนว
ข้อสอบ พร้อมเฉลย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พร้อมกำหนดการตรวจบรรณาธิการ ให้สถานศึกษาทุกแห่งและกลุ่มเป้าหมาย
ทราบต่อไป
5.4 (ร่าง) กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(โดยงานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา)
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ งานนิเทศติดตาม
การวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในระหว่างวันที่ 7 – 10
สิงหาคม 2564 เพื่อขอมติที่ประชุมพิจารณา (ทั้งนี้ รายละเอียด (ร่าง) กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 งานนิเทศติดตามการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ได้สำเนาเสนอที่ประชุมแล้ว)
- มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ
/ระเบียบวาระที่...
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง ได้จัดทำวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน
มิถุน ายน 2564 ครบทั้ง 18 แห่ง พร้อมทั้งจัดส่งไฟล์ว ีด ีทั ศน์ และเอกสารการสรุ ปผลการดำเนิ น งาน
ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
7.1 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ขอขอบคุณสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และ กศน.
อำเภอทั้ง 17 แห่ง ที่ให้การสนับสนุนสมทบผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในการก่อสร้าง กศน.ตำบลเชียงเครือ อำเภอ
เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะดำเนินการบริหารจัดการเงินสมทบในการก่อสร้างกศน.ตำบลเชียงเครือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
เลิกประชุมเวลา ๑6.3๐ น.

(นางสาวชลลดา พูลแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(นายสรรเพชญ ศิริเกตุ)
ครู คศ.3
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายคมสัน สารแสน)
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม

