
บันทึกสาระสาํคัญจากการชม ETV สายใย กศน. 

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555  เวลา 13.00 น. 

  

ท่าน เลขาธิการ กศน. (นายประเสริฐ  บุญเรือง) 

          มอบนโยบาย  - แนวทางการดําเนนิงานศนูย์ฝกึอาชีพเพื่อชมุชน 

เรื่องที่ 1  การดําเนนิงานศูนย์ฝึกอาชีพเพือ่ชุมชน  จัดกิจกรรมอาชีพเพื่อการมีงานทํา ให้มีรายได้
ตามที่จัดสรรเงินให ้ 

• การจัดงบประมาณแบ่งเป็น 3 รอบ รอบแรกลง กศน.ตําบล ๆ ละ 20,000 บาททุกตําบล 
รอบที่สองเป็นเขต ๆ ละ 500,000 บาท รอบท่ีสามจัดใหจ้ังหวัด โดยจังหวัดที่มีอําเภอ 1-8 
อําเภอ ให้ 1 ลา้น  จังหวัดที่มีต้ังแต่ 9-18 อําเภอให้ 1.5 ลา้น 19 อําเภอขึ้นไป 2 ล้าน 

• ให้เสนอโครงการข้ึนมาโดยคํานึงถึงอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ของ
จังหวัดและอําเภอรับผิดชอบ เสนอผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด 

• ระยะเวลาดําเนินการ ขณะนีไ้ด้จัดสรรงบประมาณให้ทุกจงัหวัดแล้ว  ขอให้ใช้หลักเกณฑ์ใน
การเบิกจ่ายเดิมไปก่อน สําหรับเกณฑ์ใหม่อยู่ระหว่างเสนอ ครม.อนุมัติ ซึง่ไม่ต้องรอเกณฑ์
ใหม่ เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบาย 

• ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  

สําหรบัเกณฑ์การเบิกจ่ายใหม่ที่อยู่ระหว่างเสนอ ครม.และรออยู่นัน้ คือ  

 ผู้เรียนจะได้รับ 160บาท/คน 
 วิทยากรได้ค่าตอบแทนไม่เกินช่ัวโมงละ 1,200 บาท 
 ค่าวัสดุไม่เกิน 2,000บาท/คน 
 ไปศึกษาดูงานเพ่ือเปิดโลกอาชีพไม่เกิน 1,000บาท/คน 
 ทุนเพ่ือนําไปประกอบอาชีพจริง คนละ 5,000 บาท (ซึ่งอยู่ระหว่างขอมติ 

ครม.) 

การเบิกจ่ายตามเกณฑ์เดิม เป็นดังนี ้ 

 ไปศึกษาดูงาน เปิดโลกอาชีพ  คนละ 120 บาท ตามระเบียบเก่า 
 ค่าที่พักเหมาจ่าย 500บาท/คน 
 ค่าพาหนะจ้างเหมารถเบิกจ่ายตามจริง 
 ไปศึกษาดูงานไม่ควรเกินรอบละ 5 วัน 



 ค่าวิทยากรไม่เกิน 200บาท/คน/ช่ัวโมง แต่ถ้าจําเป็นต้องเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาสอนให้เบิกคา่ตอบแทนได้ครั้งละไม่เกิน 1,500
บาท/ 3 ช่ัวโมง  

 ค่าสาธารณูปโภค ค่านํ้า ค่าไฟ  ให้เบิกจ่ายตามจริง 
 สําหรบัวัสดุฝกึให้ใช้เกณฑ์ 2,000 บาท/คน เปน็เกณฑ์

ใหม่ที่ขอไป แต่ระหว่างที่รอ สํานักงบประมาณให้เปน็
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ ดังนั้น จึงให้ใชเ้กณฑ์ 
2,000 บาท/คนได ้

 การใช้จ่ายเงินให้คํานึงถึงประโยชนส์ูงสุด 

เรื่องที่ 2  กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ี

• ขณะนี้ได้จํานวน 6,147,240 คน ยังรับอยู่จนถึง 31 มีนาคม 2555 
• กําหนดส่งข้อมูลให้ทะเบียนราษฎร์วันที่ 4 เมษายน 2555  
• แกไข ปรับปรุงข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 
• จะปิดประกาศรายช่ือต้ังแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 
• วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2555 ให้ผู้ที่รายช่ือไม่มี/ตกหล่น แจ้งเพ่ิมรายช่ือได้ตามหลักฐานที่มี

อยู่ 
• วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ประกาศรายช่ือสมาชิกอย่างเป็นทางการ 
• หลังจากส่งรายช่ือให้นายอําเภอทั่วประเทศแล้ว ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องจะไปดําเนินการเวที

ชาวบ้านหรือเวทีประชาคมเพ่ือเลือกตัวแทนในระดับหมู่บ้าน/ตําบล/อําเภอ และเสนอจังหวัด 
เพ่ือแต่งต้ังต่อไป 

เรื่องที่ 3  ระเบียบการแต่งกายของพนักงานราชการ 

• เป็นระเบียบของสํานักงาน กศน. กําหนดไว้สําหรับพนักงานราชการในสังกัดสํานักงาน กศน.
เอง  

o ให้เปลี่ยนจากเข็มขัดสีดําเป็นเข็มขัดสีกากีเหมือนข้าราชการ 
o พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานต้ังแต่ 1 – 9 ปี ให้ติดอินธนูที่ไหล่ได้ 3 ขีด  แต่ถ้า 9 ปี

ไปแล้วให้ติด 4 ขีด  
o เป็นมติที่ประชุมออกมาแล้ว  
o ป้ายช่ือจะสามารถทราบเองว่าตําแหน่งครู (คศ.) หรือ ครู กศน.ตําบล ฯลฯ 

          นอกจากนี้ท่านได้ตอบคําถามเก่ียวกับ  

• พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต ที่จะช่วยให้การขับเคลื่อนภารกิจของ กศน.ทําได้ทั่วถึงทุก
เรื่อง  ทั้งนํ้าท่วม  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งอาจจะมีกลุ่มอาชีพสตรี เป็นต้น  โดย 
การศึกษานอกโรงเรียนมีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับประชาชนต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตาย ในทุก
รูปแบบอย่างทั่วถึง 



• การบรรจุครูผูช่้วย ขณะนี้มีผูเ้กษียณอายุ/เออรี่กว่า 30 คน โดยเรียกบรรจุไปแล้ว 139 อัตรา 
กําลังดําเนินการอีก 40 อัตราและจะเรียกเพ่ิมจากจํานวนผู้เกษียณฯ อีก 30 อัตรา 

• กําหนดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการซึง่เป็น
หน่วยงานทางการศึกษา เลือกประธานจากกรรมการ เป็นคําสั่งแต่งต้ังระดับจังหวัด กําหนด
เป็นวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ประชุมช้ีแจงเรื่องน้ี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ครู กศน.
ตําบล  ผอ.กศน.อําเภอ/จังหวัด ผอ.ศูนย์ฝึกฯ ผอ.จากส่วนกลาง ประมาณ 10,700 คน ใส่ชุด
สีกรมท่า กศน.  ครั้งน้ีจะได้ช้ีแจงเรื่องเรียน ม.6 กศน. จบภายใน 8 เดือน ด้วย 

• นักศึกษาสายสามัญที่เคยเรียนกับ กศน. กําหนดให้มีการแข่งขันออกแบบ  เม็ดกระดุม  เข็ม
ขัด และเข็มกลัดติดอก  เป็นแบบของนักศึกษา กศน.เอง  ให้รางวัลผู้ชนะรางวัลละ 1 หมื่น
บาท 

• การปรับเงินเดือน 15,000 บาท พนักงานราชการได้ทุกคน รวมท้ังครู กศน.ตําบลและครู 
ศรช.  สําหรับเจ้าหน้าที่หรือบรรณารักษ์หอ้งสมุดที่จ้างเฉพาะกิจขณะน้ีกําลังหาวิธี
ช่วย  สําหรับขา้ราชการคนที่ยังไม่ถึงก็ได้ปรับด้วย และถ้าได้ก็คงจะได้รับย้อนหลัง หาก
งบประมาณออกมาจะเร่งรัดให้ 

• บุคลากร 38 ค (2) มีว่างอยู่ 100 ตําแหน่ง อยู่ระหว่างการแก้ไขเกณฑ์ใหม่จึงชลอการสอบไป
ก่อน สําหรับ ผอ.กศน.จังหวัดและรอง ผอ.กศน.จังหวัด จะเปิดสอบในวันที่ 20 น้ี  โดยการ
สอบจะสรรหาบุคคลที่มคีวามซื่อสัตย์มาเป็นคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือให้เกิดความ
โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง ยุติธรรม ให้กับทกุคน ตามนโยบายของท่าน รมต. 

 


