
 
 
 

ที่ ศธ 0210.6003/916                                                    กศน.อ ำเภอค้อวัง  
                                                                                                                ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 35160 

 

                                                                  20 ธันวำคม 2560 
 

เรื่อง   รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ทุกวันอังคำร 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ประเด็นที่ 9 จ ำนวน  1  ชุด 
         2. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล หมวด 3  จ ำนวน  1  ชุด 
         3. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล หมวด 4  จ ำนวน  1  ชุด 
  

   ตำมที่ส ำนักงำน กศน.จังหวัด ให้ กศน.อ ำเภอ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล 
ประเด็นที่ 9 กำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีธรรมำภิบำล และป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต ประพฤติ  
มิชอบในภำครัฐ และประเด็นเกี่ยวกับ หมวด 3 กำรลดควำมเหลื่อมล  ำของสังคมและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ของรัฐ ข้อ 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร และหมวด 4 กำรศึกษำ
และเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม ทุกวันอังคำร ก่อนเวลำ 13.00 น. นั น 

 

บัดนี  กศน.อ ำเภอค้อวัง ได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเสร็จ 
เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสำรรำยงำนที่แนบมำพร้อมนี   
 

         จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

  (นำงสำวียะ พันธุ์ฤทธิ์) 
 ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอค้อวัง 

 
 
กศน.อ ำเภอค้อวัง 
โทร  0-4579-7013 
โทรสำร 0-4579-7013



แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ประเด็นที่ ๙ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติชอบในภาครัฐ 

............................................... 
ส่วนราชการ กศน.อ าเภอค้อวัง ห้วงเวลา วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

๑. กิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ที ่ วัน/เดือน/ปี 

ที่ด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

 
สถานที่ด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมาย

เหตุ จ านวน หน่วย 
1  14 ธ.ค.60 -โครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้ำง

ภูมิคุ้มกัน ต้ำนยำเสพติด 
ณ วัดฟ้ำห่วน 
 ต ำบลฟ้ำห่วน 

48 คน -ผอ.กศน.อ ำเภอค้อวัง  น ำบุคลำกรและ
นักศึกษำ กศน.อ ำเภอค้อวัง จัดโครงกำร
พัฒนำผู้ เรียนค่ำยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
สร้ำงภูมิคุ้มกันต้ำนยำเสพติด  

 

2 15 ธ.ค.60 -ร่วมกิจกรรมโครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลต้ำน
ยำเสพติด กีฬำหน่วยงำนสัมพันธ์อ ำเภอค้อวัง 

ณ สนำมกีฬำ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอค้อวัง 

15 คน -นำงสำวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผอ.กศน.อ ำเภอค้อวัง 
และบุคลำกร ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม
โครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลต้ำนยำเสพติด 
กีฬำหน่วยงำนสัมพันธ์อ ำเภอค้อวัง 

 

3 19 ธ.ค.60 -โครงกำรอบรมประวัติศำสตร์ชำติไทยและ
บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย 
 

 

ห้องประชุม 
กศน.อ ำเภอค้อวัง 

100 คน - นำงสำวียะ พันธุ์ฤทธิ์น ำบุคลำกร กศน.ค้อวัง
จัดโครงกำรอบรมประวัติศำสตร์ชำติไทยและ
บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย โดยได้รับ
เกียรติ์จำกนำยอ ำเภอต้อวังเป็นประธำน 

 

 

   

 ลงชื่อ...............................................ผู้รำยงำน                          ลงชื่อ................................................ผู้รับรอง 
       (นำงสำววรำรัตน์ ศรีหำนำรถ)                            (นำงสำวียะ พันธุ์ฤทธิ์)  

   ครูผู้สอนคนพิกำร                                           ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอค้อวัง

 



 

แผนการรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
ประเด็นเกี่ยวกับ  หมวด 1 การลดความเหลื่อมล  าของสังคมและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ข้อ 3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
โดย  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กศน.อ าเภอค้อวัง ห้วงเวลา วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 

 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

สถานที่ด าเนินการ เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ จ านวน หน่วย 

1  14 ธ.ค.60 -โครงกำรค่ำยคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือสร้ำง
ภูมิคุ้มกัน ต้ำนยำเสพติด 

ณ วัดฟ้ำห่วน 
 ต ำบลฟ้ำห่วน 

48 คน -ผอ.กศน.อ ำเภอค้อวัง  น ำบุคลำกรและ
นักศึกษำ กศน.อ ำเภอค้อวัง จัดโครงกำร
พัฒนำผู้ เรียนค่ำยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือ
สร้ำงภูมิคุ้มกันต้ำนยำเสพติด  

 

2 15 ธ.ค.60 -ร่วมกิจกรรมโครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลต้ำน
ยำเสพติด กีฬำหน่วยงำนสัมพันธ์อ ำเภอค้อวัง 

ณ สนำมกีฬำ 
ที่ว่ำกำรอ ำเภอค้อวัง 

15 คน -นำงสำวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ผอ.กศน.อ ำเภอค้อวัง 
และบุคลำกร ร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรม
โครงกำรแข่งขันกีฬำเทศบำลต้ำนยำเสพติด 
กีฬำหน่วยงำนสัมพันธ์อ ำเภอค้อวัง 

 

3 19 ธ.ค.60 -โครงกำรอบรมประวัติศำสตร์ชำติไทยและ
บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย 
 

 

ห้องประชุม 
กศน.อ ำเภอค้อวัง 

100 คน - นำงสำวียะ พันธุ์ฤทธิ์น ำบุคลำกร กศน.ค้อวัง
จัดโครงกำรอบรมประวัติศำสตร์ชำติไทยและ
บุญคุณของพระมหำกษัตริย์ไทย โดยได้รับ
เกียรติ์จำกนำยอ ำเภอต้อวังเป็นประธำน 

 

 

  
 

 ลงชื่อ..............................................ผู้รำยงำน           ลงชื่อ...........................................................ผู้รับรอง 
       (นำงสำววรำรัตน์ ศรีหำนำรถ)                             (นำงสำวียะ พันธุ์ฤทธิ์)  

   ครูผู้สอนคนพิกำร                                            ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอค้อวัง

เอกสำร  6 



 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
หมวด 4 การศึกษา และเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร 
 ส ำนักงำน  กศน.จังหวัดยโสธร  ขอส่งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล ครั งที่ 75 

ผลกำรปฏิบัติงำนระหว่ำงวันที ่13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี  
 

4.1 จัดกิจกรรมทะนุบ ำรุงศำสนำ/ จัดกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทำงวัฒนธรรม 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. - - 1.เชิงปริมำณ (ครั ง/คน) 

-    คน 
2.เชิงคุณภำพ 
- 
 

 

รูปภำพกิจกรรม (จ ำนวน 2 รูปภำพ) พร้อมค ำบรรยำยภำพ 
 
 

 

4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยำวชนได้แสดงออกอย่ำงสร้ำงสรรค์  
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วิธีกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 

1. 
 
 

- - 1.เชิงปริมำณ (ครั ง/คน) 
-    คน 
2.เชิงคุณภำพ 
-  
 

 

รูปภำพกิจกรรม (จ ำนวน 2 รูปภำพ) พร้อมค ำบรรยำยภำพ 

 
ลงชื่อ............................................ผู้รำยงำนข้อมูล 

                                                 (นำงสำววรำรัตน์ ศรีหำนำรถ) 
                                          ต ำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิกำร 
                                           วันที่ 20 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ  :  ขอควำมร่วมมือรำยงำนทุกสัปดำห์ ทุกวันอังคำร ก่อนเวลำ 13.00 น. และหำกไม่มีโครงกำร/
กิจกรรมรำยงำน โปรดแจ้งรำยงำน ทุกสัปดำห์ 
 

 


