
 
รายงานการประชุม 
ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมเล็ก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางณัฐชยาน์  เอื้อมอุ่นรักษ์   ผอ.กศน.อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
๒. ส.อ.หญิงวิภา สนกันยา   ครู อาสาฯ 
๓. นายสมศักดิ์  บุญไชย    ครู กศน.ต าบล 
๔. นางสาวจิตราวดี  นิลาล้น    ครู กศน.ต าบล 
๕. นางสาวยุวดี  คนฉลาด                      ครู กศน.ต าบล 
๖. นายแสงอรุณ เทพบุพงษ์         ครู กศน.ต าบล 
๗. นางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง   ครู กศน.ต าบล 
๘. นายชัยรัตน์ นาสว่าง    คร ูกศน.ต าบล 
๙. นายสกล  บุญพา    ครู ศรช. 
๑๐. นายสุรพงษ์ โสสะสุนทร                    ครู ศรช. 
๑๑. นายเฉลิมพล ทาปลัด    ครู ศรช. 
๑๒. นายกฤษฎา คงช่วย               ครู ศรช. 
๑๓. นายอภิชาติ บรรเทาทุกข์    ครู ศรช. 
๑๔. นางพนิดา สมบูรณ์               ครู ศรช.             
๑๕. นางสาวธีราภรณ์ พรหมแสงใส  ครู ศรช. 
๑๖. นางสาวดุษฎี สารภี                        ครูผู้สอนคนพิการ 
๑๗. นายประวิท อินทะวงศ์                     นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๘. นางสาวอรวรรณ ศาลา   บรรณารักษ ์ 

๑. น าเสนอสรุปข่าวเด่น ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  
 ๒. สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย 
 ๓. พิธีก่อนเริ่มประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบท่ีประชุม 
 ๑.๑) การด าเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ส านักงาน กศน.จังหวัด
อุดรธานี จึงขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือผ่านทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร https://www.doae.go.th  
 ๑.๒) การจัดฝึกอาชีพโครงการเพ่ิมศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ส านักงาน 
กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงขอแจ้งสถานศึกษาในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบพร้อมทั้งปฏิบัติตาม
อย่างเคร่งครัดต่อไป  

https://www.doae.go.th/


 ๑.๓) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรแจ้งเกณฑ์
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) 
 ๑.๔) ประชาสัมพันธ์โครงการจิตส านึกรักเมืองไทย ประจ าปี ๒๕๖๑ สนง.กศน.จังหวัดอุดรธานี ขอ
ความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านทางสื่อต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือชิงทุนการศึกษาพร้อมประกาศนียบัตร 
 ๑.๕) ขอเชิญชวนซื้อดอกมะลิเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ เชิญชวนท่านและบุคลากร
ร่วมจัดซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิดังกล่าวตามใบสั่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๑.๖) เรียนเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอพิบูลย์รักษ์ ขอเรียนเชิญร่วมประกอบกิจกรรม พิธีท าบุญตัก
บาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เวลา
ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น. และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ หอประชุมอ าเภอพิบูลย์รักษ์ 
 ๑.๗) ส านักงาน ก.ค.ศ. จึงขอเรียนเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความเห็นต่อ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.... โดยสามารถดูรายละเอียดของ
ร่างพระราชบัญญัติได้ทาง www.otepc.go.th และ www.lawamendment.go.th  
 ๑.๘) นางสาวผกากรอง ศรีนาเรือง (ครู กศน.ต าบลบ้านแดง) ร่วมประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่ อง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมัญจาภิ
รักษ์ (ชั้น ๒) ที่ว่าการอ าเภอพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  - อ าเภอพิบูลย์รักษ์ได้ด าเนินการและเตรียมการกิจกรรมก่อนวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ แจ้งส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ  สโมสร ชมรม 
และกลุ่มพลังต่างๆ ด าเนินการประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยธงชาติร่วมกับธงอักษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ตั้งอาคารและบริเวณอาคารบ้านเรือน 
  - จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรโดยประดิษฐานพระพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว โต๊ะหมู่บูชา และสมุดลงนามถวายพระพรส าหรับผู้มาติดต่อราชการได้ลงนามถวายพระพร ตั้งแต่
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
  - เชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง และสมาชิกในหน่วยงานรวมทั้งประชาชนทั่ว ไปแต่งกายด้วย
เสื้อผ้าไทยสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 
  - กิจกรรมในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เชิญชวนร่วมพิธีท าบุญตักบาตร พิธีเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดป่าสามัคคีสันติธรรม และหอประชุมที่ว่าการอ าเภอพิบูลย์รักษ ์
 
ระเบียบวารที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของ กศน.ต าบลและกลุ่มงาน 
กศน.อ าเภอพิบูลย์รักษ์ 

ไม่มี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง 

 

http://www.otepc.go.th/
http://www.lawamendment.go.th/


ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องระเบียบ ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ และอ่ืนๆที่ควรทราบ 
 ๔.๑ ส านักงานกศน.จังหวัดอุดรธานี แจ้ง กศน.อ าเภอในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบ
และถือปฏิบัติการตีความนิยามค าว่า “ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔ โดยรายละเอียดหนังสือดังกล่าวสามารถ 
Download ได้จาก www. ของส านักงาน ที่ www.nfe.go.th/ข่าวสาร/ข้าวแจ้งเวียน 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเพ่ือพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องเพื่อทราบ (น าเสนอจาก กศน.ต าบล)  
 ๖.๑ สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน 
 กศน.ต าบลบ้านแดง วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
ตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยมนชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของคนในชุมชน จัดโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer วันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑ จัดโครงการเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รุ่นที่ ๑ Digital Literacy  จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
 กศน.ต าบลดอนกลอย วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กิจกรรมการประเมิน ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับต าบล 
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการรณรงค์และป้องกันลูกน้ ายุงลาย วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัด
โครงการเรียนรู้การจัดการขยะในชุมชน วันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
รุ่นที่ ๑ Digital Literacy วันที่ ๒๑-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการแปร
รูปจากเนื้อสัตว์ 
 กศน.ต าบลนาทราย วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุกระดับการศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ จัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน วันที่ ๑๓-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัด
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการเรียนรู้การ
จัดการขยะในชุมชน วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการจัดการศึกษาเพ่ือกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ วันที่ ๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล รุ่นที่ ๑ Digital Literacy วันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร
การนวดเพื่อสุขภาพ  
 กลุ่มอ านวยการและบริหารงานทั่วไป 
 - งานบุคลากร  
  ไม่มี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง 
งานการเงิน บัญชี วัสดุ อาคารสถานที่ 
- แนวทางการด าเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส ๓-๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ส านักงาน กศ 
จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายแนวทางการด าเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส ๓-๔ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

http://www.nfe.go.th/ข่าวสาร/ข้าวแจ้ง


- ขอส่งสรุปผลการประชุมติดตามการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ไตรมาส ๑-๒ และชี้แจงการ
ด าเนินงาน  

ไตรมาส ๓-๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มาเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดน าไปเป็นกรอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ร้อยละผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สนง.กศน.จังหวัด
อุดรธานี ให้ 

สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการติดตามและแก้ปัญหานักศึกษา กศน.ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จะต้องมีนักศึกษากศน.เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาก
ว่าร้อยละ ๖๐ ทุกสนามสอบ 

- ก าหนดการส่งข้อมูลรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ก าหนดการ 

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ใน
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้สถานศึกษาน ารายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบ N-NET ครั้งที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่กลุ่มงานศึกษาพ้ืนฐาน 

- แจ้งก าหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ให้กศน.ต าบลรายงานผล
การด าเนินงานวัดผลและประเมินผลกลางภาคให้ทราบภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ในรายวิชาที่ได้จัดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทุกระดับ 

- ชี้แจงการลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ๑  ปี
การศึกษา  

๒๕๖๑ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี จึงขอให้กศน.อ าเภอพิบูลย์รักษ์คืนเงินงบประมาณท่ีจัดสรรหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พุทธศักราช ๒๕๕๖ ตามจ านวน 

กลุ่มการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและภาคีเครือข่าย 
 งานห้องสมุด 

- แนวทางการด าเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยไตรมาศ ๓-๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ส านักงาน กศน. 

จังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายแนวทางการด าเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยไตรมาศ ๓-๔ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  
๑.พัฒนาบ้านหนังสือชุมชน กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนอ าเภอ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
ให้เป็นดอกไม้บาน หอมทั่วถิ่น ให้ผึ้งมาตอม ๒. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ “แม่ลูกผูกพัน อ่านทุกวันบันทึกทุก
คืน” ครู ๑/๕ ครอบครัว บรรณารักษ์ ๑/๕ ครอบครัว เริ่มบันทึกตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑-๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ รวม ๖๗ วัน น าส่งสมุดบันทึกมายัง ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๑  
 
  



ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน  ๆ 
ไม่มี 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรอง 

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
       ธีราภรณ์ พรหมแสงใส             วิภา สนกันยา 

(นางสาวธีราภรณ์ พรหมแสงใส)     (สิบเอกหญิงวิภา สนกันยา) 
    ผู้บันทึกการประชุม/ผู้พิมพ์         ผู้ตรวจทาน 
 
 
 

         ณัฐชยาน์ เอ้ือมอุ่นรักษ์ 
(นางณัฐชยาน์ เอ้ือมอุ่นรักษ์) 

ผู้ตรวจการประชุม 
 

  
 


