
 

 

 
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๖/๙๑๐                    กศน.อ าเภอไทยเจริญ หมู่ ๑ ถนนค าเตย-นาค า                                                                              

         ต าบลไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ  
     จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐ 

 

           ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 

เรื่อง   การรายงานผลการด าเนินงานตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  
 

เรียน   ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร 
 

อ้างถึง  หนังสือ  ด่วนที่สุด ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ที่ ศธ  ๐๒๑๐.๖๐/๑๓๘๗  ลงวันที่ ๗  กันยายน ๒๕๕๙  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบรายงานผลการด าเนินงานฯ  จ านวน      ๑         ชุด 
 

 ตามท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แจ้งให้ กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานตามค าสั่ง  
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี  ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
 

  ในการนี้ กศน.อ าเภอไทยเจริญ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งแนบมาพร้อมหนังสือนี้  
 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
                                                                   
                                                                   

          (นายชวนชัย  วิเวก)  
           ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

  
 
 

 
 
งานอ านวยการ 
โทร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ 
โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕                  



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการ 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการ 

 

รายงานครั้งที่    ๔๕     วันที่   ๒๖  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน    กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

ชื่อ – สกุล ผู้รายงาน/ผูป้ระสานงาน  นางสาวนงนุช  ไชยสัจ      ต าแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์  ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕   โทรสาร  ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕  e-mail ………………-………………… 

 
            
 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  
       (๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ  
       (๒) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
       (๓) เปิดท าการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  
       (๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ  
       (๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิดหรือยาเสพ
ติดเข้าไปในสถานที่ของตน  
       ในกรณีท่ีสถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มี
อ านาจ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้
มีการเปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี 
และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิ
ให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี  

-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้าน
นางาม ต าบลส้มผ่อ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัด
ยโสธร โดยการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายการเปิดสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการ  และการห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ แก่ผู้มีอายุต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป   
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจและสามารถปฏิบัติตน
ให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวได้   

 



 

 

 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

        ภายใต้บังคับตามข้อ ๖ กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอ านาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอน ใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้าม
มิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีก  
         ในการสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตามวรรคสอง หากสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการนั้น ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามมิให้ออกใบอนุญาต
ขายสุราให้อีก  
         ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด  
         ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานบริการ หรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อก าหนด การออกใบอนุญาตขายสุรา และการขาย
สุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นด าเนินการทาง
แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว  
        กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนิน 
การตามวรรคหก ให้น ามาตรการที่ก าหนดไว้ในค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใช้บังคับ 

 

  

 
 
 



 

 

 
 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายกับสถานบริการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงสถานบริการ หรือสถานประกอบการดังกล่าว ให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสุข เจ้าพนักงานต ารวจ และเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครอง สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าว ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
เหตุเดือดร้อนร าคาญทางเสียงนั้นให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาสามสิบวัน และในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญนั้น  
        ในกรณีท่ีครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าว ยังไม่ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้
น าความในวรรคสองของข้อ ๔ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม  

-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนางาม ต าบลส้มผ่อ 
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยการประชาสัมพันธ์ 
และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการก่อให้เกิดความเดือด 
ร้อนร าคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถาน
บริการ หรือสถานประกอบการ เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจและ
สามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวได้ 

 

ข้อ ๖ ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา  
        หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นโดยเด็ดขาดและเคร่งครดั รวมทั้งให้มีอ านาจในการสั่งปดิสถานที่ดังกล่าวทันที  
        ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานต ารวจและพนกังานเจ้าหนา้ที่ที่มี
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคสองด้วย  
     

- บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนางาม ต าบลส้มผ่อ 
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  โดยการประชาสัมพันธ์ 
และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายห้ามมิให้มีสถานที่ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา 
หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

 

ผลการด าเนินการ 
 

 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 
 

        ในกรณีท่ีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายกับ สถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา  
สถานที่ดังกล่าวด้วย ให้ผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตหรือ
สั่งปิดสถานประกอบการ และหา้มมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ 
ในสถานที่ดังกล่าวอีก 
 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการ 

 

รายงานครั้งที่    ๔๕    วันที่   ๒๖   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน   กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

ชื่อ – สกุล ผู้รายงาน/ผูป้ระสานงาน   นางสาวนงนุช  ไชยสัจ     ต าแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ  
โทรศัพท์  ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕     โทรสาร  ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕    e-mail ……………-……………… 

 
            

 

ล าดับ 
 

 

มติคณะรัฐมนตรี 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

 

๔ 
 

๑.ส ารวจพ้ืนที่กิจกรรมเชิงบวก (เพ่ือให้เยาวชนท ากิจกรรมเชิง
บวก เช่น ลานกีฬา หรือประกอบกิจกรรมสันทนาการอ่ืนๆ ที่ไม่
กระทบกับชุมชนโดยรอบ) 
๒.ด าเนินการประชาสัมพันธ์และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

 

- อ าเภอไทยเจริญ ทั้ง ๕ ต าบล มีพ้ืนที่กิจกรรมเชิงบวก 
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆของเด็กและ
เยาวชน ในพ้ืนที่ 
-ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๑ 
ธันวาคม  ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนางาม ต าบลส้มผ่อ 
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  หันมาออกก าลังกายและ
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความสนใจ ในทางท่ีสร้างสรรค์    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ล าดับ 
 

 

มติคณะรัฐมนตรี 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

 

๕ 
 

๑.ส ารวจจ านวนเด็ก/เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
๒.จัดท าฐานข้อมูลเพื่อจัดระเบียบสังคม 
๓.จัดให้มีมาตรการหรือแนวทาง ในการดูแลเด็ก/เยาวชนกลุ่มนี้ให้ 
ทั่วถึง 

 

-ส ารวจจ านวนเด็ก/เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
-จัดท าฐานข้อมูล นักศึกษา กศน.ทั้ง ๕ ต าบล 
แยกเป็นระดับ ตามกลุ่มเสี่ยง 
-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรมและจัดกิจกรรมปลูกจิตส านึก 
แก่นักศึกษา กศน.ทั้ง ๕ ต าบล โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก 
อย่างต่อเนื่อง 

 

 

๖ 
 

-น ากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.๒๕๔๖ มาด าเนินการโดยเข้มงวด 
-โดยให้ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ได้แก่ ปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้อ านวยการเขต นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง
อ าเภอหรือผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ด าเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่
เสี่ยงต่อการกระท าผิดตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัด 
 

 

-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันที่ 
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านนางาม ต าบลส้มผ่อ 
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  โดยการประชาสัมพันธ์ 
และให้ความรู้ กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบเกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้มีความรู้ด้าน
กฎหมายคุ้มครองเด็กมากข้ึน และสามารถน ากฎหมาย
คุ้มครองเด็ก ไปใช้ได้อย่างถูกต้องกับเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนที่ของตน 

 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                  ลงชื่อ      นงนุช   ไชยสจั      ผูร้ายงาน 

                                                 (นางสาวนงนุช   ไชยสัจ) 
                                                                                                                                                              ครูผู้สอนคนพิการ 
               ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๐  


