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รายงานการประชุม 
ติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564 

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 
ครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที ่วันที่  5 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมบูรพาสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นางสาวนพกนก  บุรุษนันทน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายคมสัน  สารแสน    รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
3. นายคำตัน  ถิ่นช่วง   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสหัสขันธ์  
4. นางวชิราภรณ์  สังข์แก้ว   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสมเด็จ 
5. นายเสรี  วิเศษดี    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาวง 
6. นางสมปอง  สุริวาล   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอฆ้องชัย 
7. นางสุรีรัตน์  สิงห์จินดา   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยางตลาด 
8. นางเกศรัตน์  ภูกิ่งเงิน   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยเม็ก 
9. นางเทพี  ภูคะมา    ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองกุงศรี 
10. นางศรวณี  อ่อนสำอาง   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าคันโท 
11. นางยุพิน  อาษานอก   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร่องคำ 
12. นายประชาคม  ภูแล่นคู่   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนามน 
13. นางวรรณภา  ศรีกำพ้ี   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
14. นางไพบูลย์  จันทร์พรม   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ 
15. นายเทพพร  มูลเหลา   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกมลาไสย   
16. นายสมาน   กลมกูล   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามชัย 
17. นายรัตนะ  สุนทะศักดิ์   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาคู 
18. นางสาวประเสริฐ  ดุลนีย์   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง 
19. นางภารดี  อารีสนั่น   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอดอนจาน 
20. นายสุริยันต์  จุนใจ   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคำม่วง 
21. นางสาวฉวีวรรณ  ฤทธิวงศ์  ครู คศ.3 
22. นางดวงใจ  กลิ่นหอม   ครู คศ.3 
23. นายสรรเพชญ  ศิริเกตุ   ครู คศ.3 
24. นายจิระเดช  กล้าขยัน   ครู คศ.2 
25. นายคำจันทร์  เพียรประสม  ครู คศ.1 
26. นางกาญจนา  ปรีจำรัส   ครู คศ.1 
27. นายดาบชัย  รังคะราช                ครู คศ.1 
28. นางสาวจอมรุ่ง  โอภากาศ   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
29. นางนริสรา  โรยรส   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
30. นายสุวินัย  ขอดเมชัย   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
31. นางบุญเลิศ  บุลท์มันน์                         เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน 
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32. นางสาวนวพร  อุตรินทร์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
33. นางศุภนันท์  นนทะบุตร     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอกมลาไสย 
34. นางพานธิวา  ผิวอุบล     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ 
35. นางสาวสวาท  พลกล้า     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเขาวง 
36. นางสาวอิชยา  กล้าขยัน    ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอคำม่วง 
37. นายไพบูลย์  ทาหาวงษ์     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอฆ้องชัย 
38. นางสาวทัศนีย์  วงค์ยา     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอดอนจาน 
39. นางสาวรัตนาพร  ชาชัย    ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอท่าคันโท 
40. นางกัญจนรัตน์  เรืองจรัส     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาคู 
41. นางสาวกุมาริกา  เครือวรรณ์   ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนามน 
42. นางสาววราภรณ์  เถินมงคล    ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
43. นายเอกพล  กมลแสน     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอร่องคำ 
44. นางสาวรัตติกร  จิตไพศาล    ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสมเด็จ 
45. นางสาวภคอร  ภูเซซัง    ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสหัสขันธ์ 
46. นายอนุวัตร  เอกสันต์     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสามชัย 
47. นางสาวรัตนารมย์  ภูแป้ง     ครูผู้ช่วย อำเภอหนองกุงศรี 
48. นางอังครัตน์  ตรีกูล     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอห้วยผึ้ง 
49. นางสาวสุภาวดี มาตรา     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอห้วยเม็ก 
50. นางสาวนิภาพร  ศรีครไทย  นักวิชาการเงินและบัญชี 
51. นางสาวชนิสรภัทร์ แก้วลี   นักวิชาการเงินและบัญชี 
52. นายนนทนันท์  สูนพันโน   นักจัดการงานทั่วไป 
53. นางสาวชลลดา  พูลแก้ว   นักจัดการงานทั่วไป 
54. นางสาวธัญวรัตน์  กัลยาณมิตร  นักจัดการงานทั่วไป 
55. นางสาววชิราภรณ์  มากยิ่ง   นักวิชาการพัสดุ 
56. นางสาวน้ำฝน  ภูพานแดง   นักวิชาการพัสดุ 
57. นางสาววัชราพร  พรหมราช  นักวิชาการพัสดุ             
58. นายวีรพล  แจ่มใส   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
59. นายภัทรปกรณ์  เพชรวิชิต  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
60. นางสาวสุปราณี  เวียงสิมา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
61. นางประไพจิต  สัตยบัณฑิต  นักวิชาการศึกษา 
62. ว่าที่ ร.ต. จักรพงษ์  ภูโปร่ง  นักวิชาการศึกษา 
63. นางสาวพจนีย์  ศรีสุภักดิ์   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
64. นางอรุณ  พลทองเติม   ครูอาสาสมัครฯ    
65. นางอรทัย  ชนะกาญจน์   นักวิชาการศึกษา    
66. นายสาทร  พินิจการ   เจ้าพนักงานธุรการ   
67. นายวีระศักดิ์  ฆารกุล   เจ้าพนักงานธุรการ 
68. นางสาววราพร  คำโยธา   นักวิชาการเงินและบัญชี 
69. นางสาวมธุชา  บุระคำ   นักวิชาการเงินและบัญชี 
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70. นางสาวพนัดดา  วงวิลาศ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
71. นางสาวณัฐสุดา นาชัยเลิศ   นักจัดการงานทั่วไป 
72. นางอุทัยวรรณ  บัวพันธ์   ครูอาสาสมัครฯ 
73. นางสาวอัจฉราลักษณ์  เจริญจิตต์  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวสิริวิภา  เสนานันท์  นักวิชาการศึกษา  ไปราชการ 
2. นางสาวบานเย็น  ภารสำราญ  นักจัดการงานทั่วไป ไปราชการ 

 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น.  
  เมื ่อที ่ประชุมพร้อม นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ผู ้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
 
พิธีก่อนการประชุม  
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 
   1. นางศรวณี  อ่อนสำอาง     ชั้นตรา ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย  ประจำปี 2554 
   2. นางจันทร์หอม  โสภาพร   ชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ประจำปี 2557 
   3. นางบานเย็น  ภารสำราญ  ชั้นตรา เบญจมาภรณ์ช้างเผือก ประจำปี 2557 
  โดยกลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
 วาระท่ี 1.1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
  1. ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ทุกคน ที่ให้
ความร่วมมือและช่วยกันแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ผ่านมา  
ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  และขอมอบหมายงานพัสดุ ดำเนินการศึกษาระเบียบ 
งานพัสดุเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าสำเนาเอกสารให้ทางสถานศึกษาทุกแห่งด้วย 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  2. สรุปรายงานการประชุมผู้บริหารออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564  
  ตามที ่เลขาธิการ กศน. ให้มีการประชุมออนไลน์ผู ้บริหาร กศน.จังหวัด พ.ศ. 2564 
เพื่อต้องการสื่อสารและขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงาน กศน. ในส่วนภูมิภาค และผู้บริหารกลุ่มศูนย์สถาบัน
ส่วนกลางเข้าร่วมประชุมออนไลน์ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 กลุ่มเลขานุกรมได้จัดทำสรุปรายงานการประชุม
ผู้บริหารออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งสรุปรายงานการประชุมดักล่าว
ให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
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 วาระท่ี 1.2  เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
  โดย นางสาวนพกนก บุรุษนันทน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
ประธานที่ประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์ ครั ้งที่ 
3/2564 วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
กาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  1) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณทุกส่วนราชการและทุกอำเภอที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ในการจัดงานมหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕64 
ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และอาสาสมัคร 
ต่าง ๆ ที่ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทำให้มีเงินงบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปใช้ใน 
กิจการสาธารณประโยชน์ เพราะภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์มีจำนวนมาก เช่น การช่วยเหลือ 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ เป็นต้น 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  2) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัด
กาฬสินธุ์ ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางไปเยี่ยมเพ่ือน
ที่กรุงเทพมหานคร จึงทำให้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ
แหล่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร คือ ตลาด
บางแค ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการนำตัวบุคคลดังกล่าวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์เรียบร้อย
แล้ว จึงขอแจ้งที่ประชุมให้ทราบเพื่อจะได้แจ้งบุคคลอื่นๆ และประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ว่าไม่ต้องตื่น
ตระหนกในเรื่องนี ้ 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3) ยุทธศาสตร์เชิงท่องเที่ยว ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่จะเดินทางมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ถ้าอากาศร้อนนักท่องเที่ยวจะต้องไปหาแหล่งท่องเที่ยวที่มีน้ำ จึงอยากให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
ให้การสนับสนุนในเชิงยุทธศาสตร์ เมื่อเช้าได้แจ้งนายอำเภอไปแล้วว่าให้ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ในการที่จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัด
การจราจร การควบคุมราคาอาหาร การตรวจสอบว่าอาหารปลอดภัยหรือไม่  ความปลอดภัยทางน้ำ เป็นต้น 
และในอนาคตอยากเห็นว่าอาคารผันน้ำ “เขื่อนลำปาว” จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ผู้คนมาเที่ยว
แล้วเกิดความประทับใจ อยากให้ทำงานเชิงยุทธศาสตร์ตรงอาคารผันน้ำควรจะมีที่จอดรถทัวร์ขนาดใหญ่และ 
มีห้องนำ้สะอาดได้มาตรฐานคล้าย ปตท. ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานอีกแห่งหนึ่ง 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4) การขับเคลื ่อนการปลูกกัญชา-กัญชงให้เป็นรูปธรรม ซึ ่งก่อนหน้านี้  ได้มีการประชุม
คณะทำงานว่าจะต้องเพ่ิมวัตถุประสงค์ข้อสุดท้าย คือ ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรวิสาหกิจชุมชน ซึ่งนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ได้แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว และได้รับการ
อนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประมาณ 3 - 4 แห่ง จะดำเนินการต่อ โดยอยากให้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ช่วยเรื่องวิชาการในการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ
ให้เชื่อมโยงการตลาดให้ได้ซึ่งจะทำให้คนกาฬสินธุ์มีรายได้จากการปลูกกัญชา-กัญชงที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เป็นทางเลือกที่จะทำให้มีรายได้ในอนาคต ให้เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการ 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 ตามที ่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน  มีนาคม 2564                       
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมบูรพา สำนักงาน 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น 
 

 -  มติที่ประชุม รับทราบและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
กลุ่มอำนวยการ   
(งานบุคลากร) โดย นายสรรเพชญ  ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร 
  1. รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 
  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล 
เข้ารับราชการของสำนักงาน กศน. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด
เอกสารประกาศรับสมัครได้ที ่ www.nfe.go.th สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์ 
ให้สถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

         2. รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาราชการทั่วไป 
  ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 
เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามรายละเอียดประกาศแจ้งให้ทราบแล้วนั้น  
จึงขอแจ้งให้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้บุคลากรและประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติและ
ประสงค์จะเข้ารับการรับสมัครสรรหา สามารถรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตามประกาศแจ้งในเว็บไซต์
สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

         3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ 1 
(1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 
  ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติติงานของพนักงาน
ราชการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ครั้งที่ 1 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารพนักงานราชการและ 
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เช่น  
การเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง การเลิกจ้าง เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประเมินเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้  
 

/1. แจ้งแบบประเมิน... 
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  1. แจ้งแบบประเมินผลการปฏิบัติติงานให้พนักงานราชการและจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน
ทุกคนได้รับทราบ เพื่อศึกษาแบบประเมินและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามที่สถานศึกษา
กำหนด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติติงานพนักงานราชการ 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยปฏิบัติติหน้าที ่ด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม โปร่งใส ดำเนินการ 
ตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด  
  2. รวบรวมแบบประเมินผลการปฏิบัติติงานทุกตำแหน่ง และแบบสรุปคะแนนประเมิน 
ส่งไปยังงานบุคลากร เพ่ือรวบรวมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
  ทั้งนี้ ในส่วนของจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ขอให้รวบรวมจัดส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 
2564 และตำแหน่งพนักงานราชการ ขอให้รวบรวมส่งภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 
 - มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการรวบรวมจะส่งผลการปฏิบัติติงานของ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นวันที่ 23 เมษายน 2564 
 

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
  ตามที่สำนักงาน กศน. กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปี 
2564 ซึ่งมีรายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การให้คะแนน น้ำหนักร้อยละ และแจ้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ โดยให้นำผลการดำเนินการปฏิบัติติงานของพนักงาน
ราชการทั่วไป มาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้างนั้น 
  สำนักงาน กศน. มองเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 
จนถึงปัจจุบัน ประสบภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 รอบท่ี 2 ทำให้รัฐบาลได้มีการกำหนด
มาตรการต่างๆ เพ่ือควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ครูอาสาสมัครฯ จึงกำหนดตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ ซึ ่งกำหนดรายละเอียดในเกณฑ์การประเมินที ่เก ี ่ยวข้องในการเปิดภาคเร ียน  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามระเบียบ ซึ่งได้แจ้งไปแล้วนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้
สำหรับตำแหน่งอื ่นๆ ให้ประเมินตามที่กำหนดไว้เดิม โดยให้ใช้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานราชการ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5. การดำเนินงานด้านการให้ความรู้ การประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย เกิดผลเป็นรูปธรรม 
  ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอประชาสัมพันธ์การประกวด
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน concept “เร็ว เมา หมวก” 
โดยเปิดให้นักศึกษาประชาชนทั่วไปสามารถส่งผลางนได้ สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และรางวัลได้ที่
เว็บไซต์ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรและประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

/6. รับสมัคร... 
 

 



7 
 
 6. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน 
  ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา
เอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 6 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 
5 - 8 เมษายน 2564 จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน  ซึ่งผู้ที่สนใจ
ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ตามวันเวลาดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด 
ได้ตามประกาศแจ้งในเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 7. การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 
  ด้วยสำนักงาน กศน. แจ้งเรื่อง การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเก้าให้กระทรวงศึกษาธิการนำผ้าพระกฐิน
พระราชทานไปถวาย ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี   
ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร
และบุคลากรในสังกัด ร่วมอนุโมทนาและบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 และรวบรวมเงินบริจาคเงินส่งที่กลุ่มงานบุคลากร 
ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบโดยทั่วกัน  
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 8. สรุปการส่งรายงาน (กลุ่มงานบุคลากร) ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 
  6.1 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  6.2 รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  (รายละเอียดสรุปการส่งรายงาน ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2564 กลุ ่มงานบุคลากร 
ได้สำเนาเอกสารแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทราบแล้ว และขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการ
จัดส่งรายงานตามแบบสรุป ให้ดำเนินการจัดส่งไปยังงานบุคลากรภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลต่อไป 

- มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

(งานการเงิน)  
 1. รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม 2564 
 โดย นางดวงใจ  กลิ่นหอม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการเงิน 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 
 งานการเงินได้ทำการสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน 
มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาเอกสารให้ที่ประชุมได้รับทราบ จึงขอความร่วมมือให้ กศน.
อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการเบิกจ่าย หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งกลุ่มงานการเงินทราบ เพ่ือ
ดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/2. รายงาน... 
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 2. รายงานการส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564 
 โดย นางสาวพจนีย์  ศรีสุภักดิ์  ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
  งานการเงินได้จัดทำเอกสารรายงานสรุปการจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ประจำเดือน มีนาคม 
2564 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายการที่ยังไม่ดำเนินการส่งใบเสร็จรับเงิน จำนวนทั้งสิ้น 270 รายการ ซึ่งมอบให้
ผู ้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและขอความร่วมมือให้  กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากมี
ข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
  ประธานฯ ได้ขอให้ กศน.อำเภอได้ตรวจสอบและติดตามส่งใบเสร็จรับเงินจากร้านค้ า
ผู้ประกอบการส่งให้งานการเงิน ไม่ควรมีการค้างส่งใบเสร็จรับเงินเป็นระยะเวลานาน 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

(งานพัสดุ)  
 โดย นางอุทัยวรรณ  บัวพันธ์  ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครฯ  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 
 1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564  
             งานพัสดุ ได้จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และจัดส่งสำเนาเอกสารให้ที่ประชุมได้รับทราบ จึงขอความร่วมมือ
ให้ กศน.อำเภอทุกแห่งได้ตรวจสอบเอกสารสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้ง  
กลุ่มงานพัสดุทราบ เพ่ือดำเนินการแก้ไขต่อไป 
          - มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
     โดยนางสาวนวพร  อุตรินทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

 1. สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-Budget ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ กศน.
อำเภอทั้ง 18 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) 
  รายงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในระบบ E-Budget 64 ภาพรวม กศน.อำเภอ 
ทั ้ง 18 แห่งประจำเดือน มีนาคม 2564 ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 97.00 (รายละเอียดการเบิกจ่าย
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้
รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint) โดย กศน.อำเภอที่มีผลการเบิกจ่าย
สูงสุดในภาพรวม ได้แก่ กศน.อำเภอห้วยเม็ก ร้อยละ 98.69 ส่วน กศน.อำเภอที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำสุดใน
ภาพรวม ได้แก่ กศน.อำเภอสามชัย ร้อยละ 84.08 
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 2. การดำเนินการโครงการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 
  ตามที่สำนักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศูนย์ดิจิ ทัล
ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แต่ละ
ตำบล ตำบลละ 400 บาท จึงขอชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ โดยขอให้ดำเนินการอบรมประชาชน
โดยใช้หลักสูตร Digital Literacy ที่เน้นการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและ
หลักสูตรการค้าออนไลน์ หลักสูตรการอบรมมีระยะเวลา 2 วัน ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายคือ 

/ประชาชน... 
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ประชาชน ไม่น้อยกว่าตำบลละ 25 คน เช่น กลุ่มท่ีผ่านการอบรมศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มผู้ตกงานท่ีได้รับผลกระทบ
จาก โควิด-19 เป็นต้น ระยะเวลาในการดำเนินงานระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2564 โดยจะมีการออก
นิเทศติดตามการอบรมของครู ค จากสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนกลางเป็นระยะ ทั้งนี้เมื่อ
ดำเนินการอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการอบรมในระบบ DMIS ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2564  
 - มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 3. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงาน กศน. 
    ด้วยสำนักงาน กศน. จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้สะหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2564 เพื่อขอให้คำรับรองว่าจะมุ่งม่ันปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละ
ตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จึงขอแจ้งคำรับรองดังกล่าวให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ได้สำเนาเอกสารให้ที่ประชุมได้รับทราบ
เรียบร้อยแล้ว 

ประธาน - เห็นควรจัดประชุมเพ่ือหารือการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อศึกษาแนวทางตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน กศน. กำหนด 
 - มติที่ประชุม รับทราบและเห็นชอบให้จัดการประชุมในวันที่ 23 เมษายน 2564 กลุ่มเป้าหมายคือ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

 4. การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แจ้งงานในสังกัดอื่นที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการครอบครองสมุนไพร
ควบคุมและการศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม เพื่อการค้า
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542  
เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้สถานศึกษา
ทุกแห่ง ที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว (กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาได้สำเนาแจ้งที่ประชุมแล้ว) ทั้งนี้
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ท่ี กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้านไทย   
 - มติที่ประชุม รับทราบ 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โดย นายสรรเพชญ  ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

 1. ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบปลายภาคเรียนที่ 
2/2563 

ตามที่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2564 นั้น 

เพ่ือให้การดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง
ดำเนินการดังต่อไปนี้                                                                                    /1. มอบหมายให้... 
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   1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการจะทำข้อสอบเข้าร่วมประชุม
ปฏิบัติเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบในวันที่  7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
ณ หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
   2. ขอให้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที ่ใช้ในการประชุมปฏิบัติการตรวจสอบกระดาษคำตอบ 
มาพร้อมด้วย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ดินสอดำขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบ ปากกา เป็นต้น 
   3. ให้นำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบมา 
ในวันประชุมด้วย  
 - มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 2. การตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
     1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่ 10 – 12 เมษายน 2564 
     2) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน 2564 

ด้วยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้สำนักงาน กศน.จังหวัด รายงานข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น 
   ในการน ี ้สถาบ ัน กศน.ภาคตะว ันออกเฉ ียงเหน ือ  ได ้กำหนดตารางการตรวจสอบ
กระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ ์ปลายภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 5 กลุ ่มและตรวจ
กระดาษคำตอบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เสร็จก่อน เพื ่อให้สถาบันศึกษารายงานข้อมูลนักศึกษา 
จบหลักสูตรภายในเวลาที ่กำหนด จึงขอให้สถานศึกษามอบหมายบุคลากรในสังกัดนำกระดาษคำตอบ 
ไปตรวจสอบตามตารางการตรวจกระดาษคำตอบ ซึ่งกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบได้สำเนากำหนดการ
ดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว 
 -มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3. แจ้งกำหนดการตรวจไขว้ข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอแจ้งกำหนดการตรวจไขว้ข้อมูลผลเฉลี่ย  GPAX 
สำหรับนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประจำภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
   1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  
ณ หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มเติม 
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมบูรพา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  
   ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้ 
  1. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่งานไอที  หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจสอบไขว้ข้อมูลผลการเรียน
เฉลี่ย GPAX ประจำภาคเรียนปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด 
   2. ขอให้ผู ้เข้าร่วมปฏิบัติการตรวจไขว้ข้อมูลผลการเฉลี ่ย GPAX ได้จัดเตรียมอุปกรณ์
ดังต่อไปนี้มาพร้อมด้วย 
    - คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูลโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51 พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
   - เอกสารหลักฐานของนักศึกษาที่จบหลักสูตรทุกระดับการศึกษามาให้ครบถ้วน 

/จึงเรียนมา... 
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  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการตรวจไขว้ข้อมูลผลการเฉลี่ย GPAX
ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวต่อไป 
 -มติที่ประชุม รับทราบ 
 

          4. การรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 
  ด้วยสำนักงาน กศน. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐานกำหนดให้  
มีการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ผ่านระบบของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยให้สถานศึกษาจัดส่งข้อมูลภายในวันที ่ 21 เมษายน 2564 และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะส่งข้อมูลดังกล่าว ให้สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศ
ไทยต่อไป  
  ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการ
ดังนี้ 
  1. จัดส่งข้อมูล (GPAX) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ทุกระดับการศึกษา ในรูปแบบไฟล์จากระบบโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51 ภายในวันที่ 30 
เมษายน 2564 
  2. จัดส่งข้อมูล (GPAX) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบไฟล์จากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51 ภายในวันที่ 19 
เมษายน 25643  
  3. จัดส่งเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบงานข้อมูลของ
สถานศึกษา จำนวน 1 คน ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564 เพื่อจะได้
ดำเนินการกรอกข้อมูลการลงทะเบียนเข้าระบบของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป  
         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาต่อไป
ด้วย 
 - มติที่ประชุม รับทราบ  
 

          5. แนวทางการแก้ไขปัญหาจากการใช้งานระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2/2563 
ไม่ได้ 
  ด้วยสำนักงาน กศน. ได้มีนโยบายให้สามารถใช้ระบบทะเบียนนักศึกษาออนไลน์ โดยให้เริ่มใช้
งานและบันทึกนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2563 ซึ่งระบบดังกล่าวได้ทำการฝากไว้ที่พ้ืนที่ Server ของ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ ่งขณะนี้พบว่าพื ้นที ่ Server ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความชำรุดเสียหาย ไม่สามารถกู้คืนข้อมูล
ทั้งหมดออกมาใช้งานได ้นั้น 
  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากรณีลงทะเบียนออนไลน์และไม่สามารถพิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบของ  
ผู ้ลงทะเบียนแต่ละระดับในภาคเรียนที่  2/2563 นี ้ได้ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์  จึงขอแจ้งให้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการตามแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้ 
  1. ให้แต่ละสถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและบันทึกข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา  
จากใบสมัครของนักศึกษาใหม่ในแต่ละระดับในภาคเรียนที่  2/2563 ลงในโปรแกรมงาน ITW51 ให้ครบ 
ทุกราย 
 

/2. ลงทะเบียน... 
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  2. ลงทะเบียนตามแผนการเรียนแต่ละสถานศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  3. จัดห้องสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ตามระบบ ITW51  
  4. พิมพ์รายชื่อผู้เข้าสอบในแต่ละระดับทุกห้องสอบให้ครบถ้วนและตรวจสอบว่ามีนักศึกษา
ตกหล่นหรือไม ่ 
  5. กรณีมีนักศึกษาตกหล่นไม่มีชื ่อเข้าสอบ ให้แต่ละสถานศึกษาเตรียมแบบคำร้องทั่วไป 
เพื่อรองรับสถานการณ์กรณีรายชื่อนักศึกษาตกหล่นในการสอบปลายภาค เพื่อการขออนุญาตให้เข้าสอบและ
รอการตรวจสอบความถูกต้องเมื่อระบบสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 -มติที่ประชุม รับทราบ 
  
งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 โดย นายสรรเพชร ศิริเกตุ  ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
 1. สรุปจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบ ของการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 7 มีนาคม 2564 ซึ่งมีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 
2,270 คน  
  - ภาคเช้า เข้าสอบ 2,030 คน คิดเป็นร้อยละ 89.42 ขาดสอบทั้งหมด 240 คน  
  - ภาคบ่าย เข้าสอบ 2,021 คน คิดเป็นร้อยละ 89.03 ขาดสอบทั้งหมด 249 คน 
  การเปรียบเทียบสถิติเข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กับครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 พบว่าสถิติการเข้าสอบ N-NET ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 เพ่ิมข้ึน 3.46% ซึ่งร้อยละผู้เข้าสอบ
สูงที่สุด เมื่อเทียบกับ 3 เทอมย้อนหลัง งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่ง
ทราบโดยทั่วกัน 
 -มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 2. สรุปผลการนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
(N-NET) ครั้งที ่2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ตามที่สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการนิเทศติดตามการจัดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ จึงขอสรุปผลการนิเทศติดตาม ดังนี้  
  1. ด้านสถานที่ มีความเหมาะสมมาก 
  2. ด้านการจัดห้องสอบ เป็นห้องเรียนทุกห้องสอบ 
  3. ด้านแบบทดสอบ มีความชัดเจนครบถ้วน 
  4. การดำเนินการสอบ การแต่งกายของคณะกรรมการกำกับห้องสอบเหมาะสม จำนวนของ
กรรมการคุมสอบต่อห้อง จำนวน 2 คน มีการดำเนินการสอบตามตารางสอบตามท่ี สทศ. กำหนด 
  5. ด้านนักศึกษา การแต่งกายของนักศึกษาเรียบร้อย พกบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตร
ประจำตัวประชาชนครบทุกคน 
  6. ด้านมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจุดคัดกรองทุก
สนามสอบ มีการสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ของห้องสอบ  

/ข้อเสนอแนะ... 
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  ข้อเสนอแนะ  
  1. นักศึกษาบางรายอยู่ต่างจังหวัด ลางานมาสอบไม่ได ้
  2. อาคารสอบอยู่ตึกทางด้านหลังโรงเรียน จึงทำให้นักศึกษาหาห้องสอบไม่เจอ 
  3. มีผู้เข้าสอบที่มาจากพื้นที่เสี่ยง เช่น จังหวัดสมุทรสาครเข้าสอบ สนามสอบได้จัดทำห้อง
พิเศษไว้รองรับ โดยเว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 อย่างเคร่งครัด งานนิเทศการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน 
 -มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

งานการศึกษาต่อเนื่อง 
 โดย นางอรุณ  พลทองเติม ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  

1. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน กศน. 

 ตามที่สำนักงาน กศน. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แผนงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  ให้แก่
สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ นั้น 

 ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
สำนักงาน กศน. จึงกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 1. เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนทั่วไป 
 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการศึกษาด้านอาชีพ  และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 กลุ ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนทั่วไป โดยให้เบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมของประชาชน 
ของสถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ในกรณีที่กลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอ ให้สำนักงาน 
กศน.จังหวัด สามารถบริหารจัดการจำนวนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่  หรือในกรณีที่
สถานศึกษาในสังกัด ไม่ประสงค์จะจัดการอบรม เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ไม่มีหรือเกิดจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 หรืออาจด้วยสาเหตุอื ่นๆ  ให้จัดทำหนังสือคืนเงิน
งบประมาณไปยังสำนักงาน กศน.จังหวัด เพื่อจะได้บริหารจัดการเงินงบประมาณและจำนวนกลุ่มเป้าหมาย
ภายในจังหวัดต่อไป จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน 

-มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   
 
 

/กลุ่มส่งเสริม... 
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กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 โดย ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์  ภูโปร่ง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  
 1. การออกให้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้  ประจำเดือน มีนาคม 
2564 
   

ลำดับที ่ วัน/เดือน/ปี สถานที่ 
1 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านส้มป่อย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 
2 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 
3 8 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาจำปา อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 
4 10 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลดงมูล และ กศน.ตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
5 12 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลโนนนาจาน อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 
6 16 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนาขาม อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
7 17 มีนาคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 
8 18 มีนาคม 2564 จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนยางอุ้มวิทยาคาร อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 
9 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านนาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 

10 22 มีนาคม 2564 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 
11 23 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลนามะเขือ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ 
12 27 มีนาคม 2564 โรงเรียนเซนต์ยอเซฟ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 
13 29 มีนาคม 2564 ศพด.เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

   

- มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 2. แผนการออกให้บริการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่แห่งการเรียนรู้ ประจำเดือน เมษายน 2564 
     

ลำดับ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที่ 
1 22 เมษายน 2564 จังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา อ.กมลาไสย  
2 23 เมษายน 2564 ส่งเสริมการเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนสะอาด อ.ห้วยเม็ก 

   

- มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3. จดหมายข่าวการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2564 
  สถิติการส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอ ทั้ง 
๑๘ แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 343 หัวข้อ ดังนี้ 
 

ที ่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/“เฉลิมราชกุมารี” /อำเภอ  จำนวนข่าว 
1 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกมลาไสย 13 
2 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกุฉินารายณ์  15 
3 ห้องสมุดประชาชนอำเภอเขาวง 12 
4 ห้องสมุดประชาชนอำเภอคำม่วง 11 
5 ห้องสมุดประชาชนอำเภอฆ้องชัย 10 
6 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอนจาน 40 
7 ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าคันโท 20 
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8 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาคู 16 
9 ห้องสมุดประชาชนอำเภอนามน 6 
10 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 30 
11 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอยางตลาด 64 
12 ห้องสมุดประชาชนอำเภอร่องคำ 23 
13 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสมเด็จ 17 
14 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสหัสขันธ์ 10 
15 ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชัย 7 
16 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองกุงศรี 12 
17 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยผึ้ง 9 
18 ห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยเม็ก 28 
รวมทั้งสิ้น 343 

 

- มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4. รายงานผลการดำเนินงานในระบบเชื ่อมโยงแหล่งการเรียนรู ้ learning resources linkage 
system ประจำเดือน มีนาคม 2564 
  สรุปรายงานการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ learning resources linkage 
system ประจำเดือน มีนาคม 2564 ภาพรวมของห้องสมุดประชาชนอำเภอทั้ง 18 แห่ง มีดังนี้ 
  การสมัครสมาชิก จำนวน 247 ราย การให้บริการยืม-คืน สื่อ 542 ครั้ง การลงข้อมูล
กิจกรรม 288 ครั้ง (ทั้งนี้รายละเอียดการดำเนินงานในระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย ได้รายงานให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ผ่านโปรแกรมนำเสนอ Powerpoint) 
 -มตทิี่ประชุม รับทราบ 

 

5. การดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล  
 ด้วยสำนักงาน กศน. ได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบลทุก

แห่ง ระหว ่างว ันที่  8 - 9 เมษายน 2564 ณ กศน.ตำบลทุกแห่ง เพื ่อเป ็นไปตามแนวทางนโยบาย 
“กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมของหน่วยงานหรือสถานศึกษา ให้มี
ความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย สร้างความน่าสนใจ ให้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ ในการนี้เพื่อให้การดำเนิน
กิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบลทุกแห่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล รวมทั ้งเชิญชวนนักศึกษา 
ประชาชน ชุมชน และเครือข่ายร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2564 ทั้งภายใน
และบริเวณโดยรอบ กศน.ตำบลทุกแห่งในจังหวัดทั้งนี้ ขอให้รายงานผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสารไม่เกิน
2 หน้ากระดาษ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 -มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป 
 

/กลุ่มส่งเสริมภาคี... 
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กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  
 โดย นางอรทัย  ชนะกาญจน์  ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 

1. การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด 
 ด้วยสำนักงาน กศน. ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย กำหนดจัดอบรมหลักสูตร

วิทยากรยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 8 - 11 มิถุนายน 2564 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื ่อให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจกิจกรรมอาสา 
ยุวกาชาด พร้อมทั้งใช้เป็นแนวทางทางบริหารการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนรและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้กับนักศึกษา กศน. ในสถานศึกษา 

 ในการนี้สำนักงาน กศน. ขอเชิญชวนผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด 
ทุกแห่ง/กทม. ที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี และสามารถเข้ารับการอบรมได้ครบตามหลักสูตร (4 วัน 3คืน) ที่มีความ
ประสงค์เข้ารับอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จัดส่งใบสมัครเข้ารับ 
การอบรม ไปยังกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางไปรษณีย์
อิเล็คทรอนิกส์ wort_opd@hotmail.com ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ทั้งนี้ สำนักงาน กศน. รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการอบรมประกอบด้วย ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางขอให้เบิกจากต้นสังกัด ซึ่งสำนักงาน กศน. จะแจ้งรายชื่อผู้รับการอบรมให้ทราบต่อไป 

-มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น เพ่ือรับประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 
 ตามที ่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ประชาสัมพันธ์ เรื ่อง 

การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564 โดยขอความร่วมมือ
คัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น จำนวน 1 ท่าน ดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณา รวบรวมเอกสารและ
จัดส่งให้ส่งภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน 

-มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ 
 โดย นางอรทัย  ชนะกาญจน์  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
 1. สถิติ การส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ /กศน.อำเภอ ทั้ง 18 อำเภอ  
ประจำเดือน มีนาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 1,103 ข่าว ดังนี้  
 

ที ่ หน่วยงาน/สถานศึกษา จำนวนการส่งข่าว 
1 สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 42 
2 กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ 56 
3 กศน.อำเภอเขาวง 42 
4 กศน.อำเภอคำม่วง 24 
5 กศน.อำเภอฆ้องชัย 39 
6 กศน.อำเภอดอนจาน 132 
7 กศน.อำเภอท่าคันโท 12 
8 กศน.อำเภอนาคู 27 
9 กศน.อำเภอกมลาไสย 23 
10 กศน.อำเภอนามน 26 
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11 กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 170 
12 กศน.อำเภอยางตลาด 129 
13 กศน.อำเภอร่องคำ 11 

14 กศน.อำเภอสมเด็จ 66 

15 กศน.อำเภอสหัสขันธ์ 63 

16 กศน.อำเภอสามชัย 23 

17 กศน.อำเภอหนองกุงศรี 33 

18 กศน.อำเภอห้วยผึ้ง 42 

19 กศน.อำเภอห้วยเม็ก 143 
รวม 1,103 

 

  โดยสรุปการนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 กศน.อำเภอที่มี 
ข่าวประชาสัมพันธ์มากที่สุด คือ กศน.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 170 หัวข้อข่าว ส่วน กศน.อำเภอที่มีการ
ส่งข่าวประชาสัมพันธ์น้อยที่สุด คือ กศน.อำเภอร่องคำ จำนวน 11 หัวข้อข่าว 

-มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

2. การประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกร 
  ด้วย กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) 
เนื่องจากโรงงานที่ได้รับซื้อผลผลิตลดปริมาณการรับซื้อเพราะส่งออกไม่ได้ตามปกติ ทำให้มีผลผลิตส่วนเกิน  
ไม่สามารถจำหน่ายได้ ประกอบกับปีนี้สภาพอากาศเอื้อต่อการผลิตทำให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น  ซึ่งยังมีผลผลิต
คงเหลือรอการระบายอีกจำนวน 9,000 ตัน จึงส่งผลให้เกษตรกรประสบปัญหาราคาข้าวโพดหวานตกต่ำ 
โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย ในการแก้ปัญหาราคาสินค้าข้าวโพดหวานจากจังหวัดนครราชสีมา  
โดยการเชื่อมโยงตลาดและประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจากเกษตรกรให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ในการนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จึงขอให้ส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อผลผลิตข้าวโพดหวานจังหวัด
นครราชสีมา ทั้งนี้หากมีผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เบอร์โทร 044-252 
126,044-244826 หรือ นางน้ำเงิน ยศสูงเนิน เบอร์โทรศัพท์ 093-3280893 จึงขอแจ้งให้สถานศึกษา
ทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน 

-มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 
  ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย จะดำเนินการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ตามท่ีได้รับรองจากสำนักงาน กศน. จำนวน ๑ หลักสูตร การวิจัย
พัฒนาการเรียนการสอนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐาน จำนวนชั่วโมงอบรม ๑๘ 
ชั่วโมง กำหนดการพัฒนาระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำผล 
ที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติเพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 
/ในการนี้... 
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  ในการนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารหลักสูตรต่างๆ โดยข้าราชการที่มีความสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเงื ่อนไขและข้อมูล 
การรับสมัครได้ที่ http://gg.gg/ot๓rn โดยระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔  
จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งทราบโดยทั่วกัน 

-มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 งานนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสรรเพชร ศิริเกตุ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
 5.2 ร่างกำหนดการดำเนินการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕63 หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
  สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยกลุ ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ งานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา (ร่าง) กำหนดการดำเนินการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ดังนี้ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
12 เมษายน 2564 สั่งแบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ ระดับ ม.ปลาย 

สถานศึกษา 

17 เมษายน 2564 รับ - ส่ง แบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ 
ระดับ ม.ปลาย 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 

18 เมษายน 2564 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ ม.ปลาย 

สถานศึกษา 

19 เมษายน 2564 ตรวจไขว้ GPA ระดับ ม.ปลาย สถานศึกษา 

19 เมษายน 2564 สั่งแบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ ระดับประถม 
และ ม.ต้น 

สถานศึกษา 

26 เมษายน 2564 รับ - ส่ง แบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ 
ระดับประถม และ ม.ต้น 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 

27 เมษายน 2564 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับประถม และ ม.ต้น 

สถานศึกษา 

30 เมษายน 2564 ตรวจไขว้ GPA ระดับประถม และ ม.ต้น สถานศึกษา 
 
 

 -มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติปรับเปลี่ยนระยะเวลากำหนดการ ดังนี้ 
 

ระยะเวลา กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
12 เมษายน 2564 สั่งแบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ ระดับ ม.ปลาย 

สถานศึกษา 

17 เมษายน 2564 รับ - ส่ง แบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ 
ระดับ ม.ปลาย 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 

18 เมษายน 2564 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับ ม.ปลาย 

สถานศึกษา 
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ระยะเวลา กิจกรรม ผู้ปฏิบัติ 
19 เมษายน 2564 ตรวจไขว้ GPA ระดับ ม.ปลาย สถานศึกษา 

12 เมษายน 2564 สั่งแบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ ระดับประถม 
และ ม.ต้น 

สถานศึกษา 

17 เมษายน 2564 รับ - ส่ง แบบทดสอบซ่อม ภาคเรียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2563 รายวิชาบังคับ/เลือกบังคับ 
ระดับประถม และ ม.ต้น 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษานอกระบบ 

29 เมษายน 2564 สอบซ่อมภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 

ระดับประถม และ ม.ต้น 

สถานศึกษา 

30 เมษายน 2564 ตรวจไขว้ GPA ระดับประถม และ ม.ต้น สถานศึกษา 
 
   

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องรายงานผลการดำเนินงาน กศน.อำเภอ ประจำเดือน มีนาคม 2564 
 กศน.อำเภอทั้ง 18 แห่ง ได้จัดทำวีดีทัศน์เพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน ประจำเดือน 

มีนาคม 2564 ครบทั ้ง 18 แห่ง พร้อมทั ้งจัดส่งไฟล์ว ีดีทัศน์และเอกสารการสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  

-  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ   
 1. ประธานที่ประชุม - ซักซ้อมแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ขณะนี้มีนักศึกษา 
ที่มีการลงทะเบียนใช้งานรูปแบบการเรียนผ่านระบบออนไลน์จำนวน 70% และมีUsername 100% เพ่ือ
เป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนในการเข้าสู่ระบบการเรียนอย่างทั่วถึง  จึงขอฝากสถานศึกษาทุกแห่งนิเทศ
ติดตามด้วย เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการจัดการเรียนการสอน 

-  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 2. ประธานที่ประชุม – สัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคณะมาศึกษาดูงาน 
จำนวน 2 คณะ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับ กศน.ตำบล 5ดี พรีเมี่ยม ห้องสมุดประชาชน digital library ศรร. และการ
บริหารจัดการสำนักงานโดย PMQA 4.0 จึงขอขอบคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทุกคนที่ให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาหน่วยงานจนเป็นแบบอย่างให้สามารถศึกษาดูงานจากจังหวัดต่างๆ 

-  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 3. ผอ.เทพี – ขอขอบคุณ กศน.อำเภอทุกแห่งที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการประเมิน ศรร. ของ 
กศน.อำเภอหนองกุงศรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา 

-  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4. อ.สรรเพชญ – การประเมินการเตรียมความพร้อมของครูผู้ช่วย ขณะนี้สำนักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ อยู่ระหว่างรอคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับหนังสือสั่งการ คำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน และรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการประเมินครั้งนี้ หากได้รับหนังสือสั่งการดังกล่าวแล้ว 
งานบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งและจัดการประชุมชี้แจงให้ผู้บริหาร
คณะกรรมการ และครูผู้ช่วย ทราบต่อไป 

-  มติที่ประชุม รับทราบ                /5. ผอ.ยุพิณ... 
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 5. ผอ.ยุพิณ – ขอขอบคุณผู้บริการสถานศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและคำแนะนำ
ในการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของตนเอง ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปอย่างเรียบร้อย
ตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
 -  มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา   ๑6.3๐   น. 
 
 

 
  (นางสาวชลลดา  พูลแก้ว)     (นายสรรเพชญ ศิริเกตุ) 
     นักจัดการงานทั่วไป               ครู คศ.3 
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม           ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 

 
 
 
                          (นายคมสัน  สารแสน) 
                                     รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
                                                 ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 
 
 


