
รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อ าเภอปา่ต้ิว จังหวัดยโสธร 
คร้ังที่ 12/2560 ประจ าเดือนธันวาคม 2560 
วันจันทรท่ี์ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. 

************************** 
ผู้มาประชุม 

1. นางสาวชลภัสสรณ์  บุญอาจ ต าแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ     ประธานการประชุม 
รักษาการฯ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าต้ิว  

2. นางธัญญารัตน์ วรโยธา ต าแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. 
3. นายวิศิษฏ์ วรโยธา  ต าแหน่ง ครู อาสาสมัคร กศน. 
4. นางสาวเพลินจิตร อินทร์ขาว ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
5. นายเด่นชัย อ่ าแพร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
6. นางจิราภรณ์ น้อยเสนา ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
7. นางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
8. นางสาวรัตชา สินธุธนาชัย ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
9.นายอุทัย จันทสิงห์  นักการภารโรง   
10. นางนริศรา ค าแก้ว  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป  เลขานุการการประชุม 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล  ลาอุปสมบท 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น. 
  โดย นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ- 
กศน.อ าเภอป่าต้ิว ประธานท่ีประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   1. เร่ืองจากจังหวัด 
ประธาน   1.1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2561 
   เกิดอุบัติเหตุ 23 ครั้ง อ าเภอท่ีไม่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ อ าเภอไทยเจริญ, อ าเภอกุดชุม
, อ าเภอค้อวังและอ าเภอทรายมูล 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
 

/ประธาน... 
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ประธาน    1.2 การจัดงานวันครู 
   การจัดกิจกรรมวันครู ให้อ าเภอเข้าร่วมกิจกรรมในเขตพื้นท่ีของอ าเภอ 

ที่ประชุม -รับทราบ-   
    
     2 เร่ืองจากส านักงาน กศน. 
ประธาน        2.1  ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาต
ให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี (ต้ังอยู่บริเวณวัดหนองขุนชาติ) เข้า
ร่วมโครงการจัดต้ังห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และโปรดเกล้าฯก าหนดเสด็จพระราชด าเนินไปทรง
เปิดห้องสมุดฯ ระหว่างวันท่ี 8-12 มกราคม 2561 ส่วนจะเป็นวันเวลาใด กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
กรมราชองครักษ์ และผู้เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาจัดท าก าหนดการต่อไป 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ประธาน       2.2 มอบวุฒิบัตรเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
     ตามท่ีส านักงาน กศน.จังหวัดได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรมตามโครงการ
เสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าท่ีด้านพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันท่ี 14 – 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ที เค 
พาเลซ แอนด์คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ นั้น 
   ส านักงาน กศน.ได้ส่งวุฒิบัตรให้กับนางสริญญา จิตศรัณยูกุล และนางสาวมณีฉัตร -
พิลาวุฒิ ขอเชิญบุคคลดังกล่าวรับวุฒิบัตร 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

     3.  เร่ืองจากอ าเภอ 
ประธาน   3.1 การพิจารณาคัดเลือกก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจ าปี 2561 
    ด้วยอ าเภอป่าต้ิวได้พิจารณาคัดเลือก นายสมหมาย มาสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 3 
ต าบลโคกนาโก เข้ารับรางวัลประจ าปี 2560 ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ก าหนดการออกตรวจและประเมินผลงาน
ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม 2561 
 
 

/เพื่อให้การ… 
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   เพื่อให้การด าเนินการตรวจและประเมินผลของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้เข้ารับการประเมิน จึงขอเชิญท่านร่วม
ต้อนรับคณะผู้ตรวจและประเมินฯ จากจังหวัดยโสธร ในวันพฤหัสบดีท่ี 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. 
ณ ศาลาประชาคมบ้านนาดี หมู่ท่ี 3 ต าบลโคกนาโก อ าเภอป่าต้ิว จังหวัดยโสธร 
   มอบนางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจและ นางจิราภรณ์ น้อยเสนา เข้าร่วมดังกล่าว 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 11/2560 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2560 
ที่ประชุม  -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังที่แล้ว 10/2560 
ประธาน      3.1 เรื่อง การจัดหาทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร  
   - ยอดเงินสบทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดยโสธร 
จ านวน 8,951,503.73 บาท เบิกจ่ายงวดท่ี 1 จ านวน 599,543 บาท และงวดท่ี 2 จ านวน 707,600 
บาท คงเหลือ 7,644,360.73 บาท 

- ความคืบหน้าการก่อสร้าง 
1. หล่อคอนกรีตเสารับคานช้ันหลังคาท้ังหมด 
2. หล่อคอนกรีตคานและพื้นช้ันหลังท้ังหมด 
3. ท าการประกอบและติดต้ังโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมท้ังหมด 
4. ท างานมุงกระเบ้ืองหลังคาและส่วนประกอบงานหลังคาท้ังหมด 
5. หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลังช้ัน 1 ท้ังหมด 
6. ท างานเดินท่อโสโครก ท่อน้ าท้ิง ท่อน้ าประปา ท่ออากาศของงานช้ัน 1 ท้ังหมด 
7. เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์ และสายสัญญาต่างๆ ของงานช้ัน 1  

ท้ังหมด 
ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ประธาน       3.2 สรุปการส่งงาน กศน.อ าเภอ 
   ขอความร่วมมือผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ตรวจสอบการส่งงานเป็นประจ าเพื่อไม่ให้
งานล่าช้า 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
/ ระเบียบวาระท่ี 4… 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 

4.1 กลุ่มอ านวยการ งานบริหารทั่วไป/งานบุคลากร 
ประธาน         4.1.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 
สังกัดส านักงาน กศน. 
         ส านักงาน กศน.ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงาน
ราชการ สังกัด ส านักงาน กศน.เพื่อให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้ทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  
         ตามแนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ สังกัดส านักงาน กศน.ข้อ 1 ข้อ 2 
ข้อ 3 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องจะเป็นแนวปฏิบัติส่วนของส านักงาน กศน.จังหวัด ส าหรับข้อ 4 การมอบหมายให้
พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีก าหนดในสัญญา 
    1) พนักงานราชการท่ีจะขอไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีก าหนดในสัญญาจาก
จังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งให้ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง ระหว่างการต่อสัญญาจ้างตามข้อส่ังการของส านักงาน 
กศน.เท่านั้น และต้องรายงานผลให้ส านักงาน กศน.ทราบภายใน 30 วัน 
            2) พนักงานราชการท่ีขอไปปฏิบัติงานระหว่างอ าเภอหนึ่งไปอีกอ าเภอหนึ่ง
ในจังหวัดเดียวกันให้ด าเนินการบริหารจัดการภายใน และต้องรายงานผลการมอบหมายให้พนักงานราชการ
ปฏิบัติงานให้ส านักงาน กศน.ทราบภายใน 30 วัน 
           3) การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน ดังข้อ 4.1 และ 4.2 จะ
กระท าได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาจะไปปฏิบัติงานมีต าแหน่งว่างหรือการสับเปล่ียนบุคคลกัน โดย
ต าแหน่งเลขท่ียังคงอยู่หน่วยงาน/สถานศึกษาเดิม และประการส าคัญต้องเป็นต าแหน่งและกลุ่มงานเดียวกันไม่
มีผลกระทบต่อการต่อสัญญาจ้าง 
           4) ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองกรณีให้
พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยให้พิจารณาจาก
ประโยชน์ของทางราชการ เหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสมด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และไม่
ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นสังกัด แล้วให้เสนอความเห็นพร้อมเหตุผล
ความจ าเป็นไปยัง ส านักงาน กศน.เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป 
           5) การรายงานเกี่ยวกับต าแหน่งว่างของพนักงานราชการ ขอให้ส่วนราชการ
ท่ีได้ด าเนินการเปล่ียนพื้นท่ีปฏิบัติงานและท่ีมีอัตราว่างคงเหลือ ต้องรายงานให้ส านักงาน กศน. ได้รับทราบ
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีมีอัตราว่าง เพื่อส านักงาน กศน.จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตราก าลังใน
ภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

/6) กรณีท่ี… 
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    6) กรณีท่ีมีการเปล่ียนพื้นท่ีปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ขอให้
หน่วยงาน/สถานศึกษามิให้มีการเปล่ียนพื้นท่ีปฏิบัติงานดังข้อ 4.1 และ 4.2 ระหว่างวันท่ี 1 – 30 กันยายน 
ของทุกปีเนื่องจากส านักงาน กศน. ต้องเร่งด าเนินการส ารวจพนักงานราชการท่ีเป็นอัตราท่ีมีผู้ครองต าแหน่งอยู่ 
เพื่อพิจารณาเงินเดือนและเล่ือนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี หากเปล่ียน
พื้นท่ีปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าวจะท าให้การตรวจสอบพื้นฐานข้อมูลในภาพรวมพนักงานราชการเกิดความ
คลาดเคล่ือน และส่งผลต่อการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทน จึงขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ประธาน   4.1.2 โครงการช้างเผือก รุ่นท่ี 10 
         วัดไตรวิทยารวม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ ให้การศึกษาแด่  -
พระภิกษุสามเณรในระดับ มัธยม 1 – 6 ซึ่งเป็นการให้การศึกษาฟรีทุกอย่างแก่นักเรียนท่ีมาเรียน โดยไม่มี  
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่ออนาคตท่ีดีของเยาวชนท่ีมีการเรียนดีแต่ยากไร้ ให้ทุนการศึกษาจนถึ งระดับอุดมศึกษา    
โดยผู้รับทุนการศึกษานี้ต้องบรรพชาเป็นสามเณร รับต้ัง ม.1 และ ม.4 มีเกรดเฉล่ียต้ังแต่ 2.00 ขึ้นไป        
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง30 เมษายน 2561 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

4.2  งานพัสดุ 
ประธาน   4.2.1 งบลงทุนซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอ
ทรายมูล 
   ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จ านวน 138,100 
บาท ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังท่ี 1 ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอทรายมูล จ านวนเงิน 90,000 บาท    
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ประธาน   4.2.1 การด าเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ ระเบียบแสดงผลการเรียนทุกหลักสูตรให้ 
กศน.อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 
    1. กศน.อ าเภอ แจ้งความประสงค์ความต้องการส่ังซื้อแบบพิมพ์ เพื่อให้
จังหวัดด าเนินการส่ังซื้อให้ 

/2. กศน.อ าเภอ… 
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    2. กศน.อ าเภอยืมเงินตามจ านวนท่ีส่ังซื้อ 
    3. กศน.อ าเภอด าเนินจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานการคืน 
เงินยืม 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

4.3 งานการเงินและบัญชี 
ประธาน   4.3.1 รายงานสถานะลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ ปี 2560 ประจ าเดือนธันวาคม 
2560 
    เพื่อเป็นการติดตามการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2561 กรณี
ไปราชการอื่น ภายใน 15 วัน นับจากวันท่ีกลับมาถึง และกรณีปฏิบัติราชการอื่นภายใน 30 วัน นับจากวันท่ี
ได้รับเงิน  
   1. นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ จ านวนเงิน 6,100.- บาท วันครบก าหนด วันท่ี 20 
มกราคม 2561 
   2. นางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์ จ านวนเงิน 8,000.- บาท วันครบก าหนด วันท่ี 25 
มกราคม 2561 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
4.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

ประธาน  1. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
    1.1 งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    1. ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาคนพิการ จ านวน 104 คน 
 

ระดับ ค านวณงบประมาณ ปี 2561 ค่าตอบแทนท้ังปี ส านักงาน 
กศน.สมทบ 
5 เท่า 

จังหวัด
รับผิดชอบ
เอง จ านวน 

งบประมาณ
ต้ังแต่เดือน 
ต.ค. 2560 
ถึง มี.ค. 
2561 

นักศึกษา รายหั ว
ท้ังป ี

งบประมาณ ครู 7 คน งบประมาณ  

รวม 104  220,160 รวม 1,365,000 1,100,800 44,040 660,480 
ประถม 32 1,840 58,880 ค่าตอบแทน

ครู 
1,260,000 - - - 

ม.ต้น 60 2,240 112,000 ค่าพาหนะ 84,000 - - - 
ม.ปลาย 22 2,240 49,280 ค่าวัสดุ 21,000 - - - 
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การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ ให้สถานศึกษาท าหนังสือเรื่อง เบิกมาท่ีส านักงาน  
กศน.จังหวัด จะเป็นผู้ตัดยอด เพราต้องใช้สองงบ คือ งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปกติ และงบอุดหนุน
ค่าจัดการเรียนการสอนคนพิการ และรหัสงบประมาณไม่เหมือนกัน 

1.2 งบรายจ่ายอื่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัด 
กิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  ปี 2561 ดังนี้ 

1. ให้ กศน.อ าเภอแจ้งครู กศน.ต าบลจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
มูลฝอย ให้แก่ผู้น าชุมชน ต าบลละ 20 คนขึ้นไป ท้ังนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นท่ี 
   2. งบประมาณ จัดสรรให้เป็นก้อนเดียว กศน.ต าบลละ 2,000 บาท 
   3. การเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละพื้นท่ี แต่ท้ังนี้ ให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายตามการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนหรือคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
   4. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ให้ครู กศน.ต าบล รายงานผลการจัด
กิจกรรมฯ ตามแบบรายงานท่ีก าหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ โดย กศน.ต าบล รายงานผ่านช่องทาง 
http://goo.gl/foms/he5qLxvEHyFHLbO2 หรือ คิวอาโค้ด 
   5. ให้ กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานภาพรวมให้ส านักงาน กศน.จังหวัด 
   รอบท่ี 1 วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2561 
   รอบท่ี 2 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
   รอบท่ี 3 วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
   6. ให้ กศน.อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมของ กศน.ต าบล ท่ีสามารถ เป็น
ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมฯ ท่ีประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด ส่งให้จังวัด 
   7. งบรายอื่น โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
   งบประมาณ จัดสรรให้แล้ว ต าบลละ 15,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
อบรมประชาชนในพื้นท่ีต าบลละ 10 คน ส าหรับแนวทาง และขั้นตอนการด าเนินงาน รอส านักงาน กศน.
จัดส่งมาให้เมื่อได้รับแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
 
ประธาน   1.3 การขับเคล่ือนจุดเน้นการด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติ 
    การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ส านักงาน กศน.ก าหนดให้
เบิกให้ได้ ดังนี้ 

/งบประมาณรวม… 

http://goo.gl/foms/he5qLxvEHyFHLbO2%20หรือ


-8- 
 

 งบประมาณรวม รายจ่ายประจ า งบลงทุน 
ไตรมาส 1  30.29% 33.00% 21.11% 
ไตรมาส 2 22.00% 22.00% 22.00% 
ไตรมาส 3 22.00 % 22.00 % 22.00% 
ไตรมาส 4  21.71% 21.36% 22.98% 
รวม 96% 98% 88% 

 
ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ประธาน   1.4 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนธันวาคม  
        สรุปผลการเบิกจ่ายประจ าเดือนธันวาคม ณ วันท่ี 29 ธันวาคม 2560 
        อ าเภอป่าต้ิว เบิกจ่ายงบประมาณ ได้ล าดับท่ี 7  

     ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ประธาน   1.5 การยกเลิกอินเทอร์เน็ต Moenet 

ให้กศน.อ าเภอ จัดหาบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในพื้นท่ีเองโดย 
ประหยัด 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

4.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง) 
ประธาน  4.5.1 การประชุมปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับแบบทดสอบวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนท่ี 2/2560 

ส านักงาน กศน.จังหวัด ก าหนดการประชุมปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับแบบทดสอบวิชาเลือก 
เสรี ภาคเรียนท่ี 2/2560 ในวันท่ี 9 – 11 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัด ขอให้ 
กศน.อ าเภอ จัดส่งครู กศน.เข้าร่วมด าเนินการอ าเภอละ 2 ราย โดยเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ 
  มอบนายเด่นชัย อ่ าแพร ครู กศน.ต าบล และนางธิดารัตน์ นิลทะสิงห์ ครู กศน.ต าบล      
เข้าร่วมประชุมการจัดท าต้นฉบับทดสอบฯ ดังกล่าว 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
 
 

/ประธาน… 
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ประธาน  4.5.2 การด าเนินการสอบ N-net ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
 4.5.1 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์    

N-net ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 แล้วต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม 2561 ขอให้ครู กศน.น าข้อมูลแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาผู้เข้าสอบทราบโดยท่ัวกัน 
   4.5.2 ขอให้สถานศึกษาจัดส่งรายช่ือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบ N-net ครั้งท่ี 2 
ปีการศึกษา 2560 เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบระดับสนามสอบ ภายในวันท่ี 20 มกราคม 
2561 
   มอบ นายเด่นชัย อ่ าแพร ครู กศน.ต าบล ผู้รับผิดชอบ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ประธาน  4.5.3 การขับเคล่ือนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดยโสธร 
  ด้วยรัฐบาลได้ด าเนินการโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของประเทศ ขายโครงการข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ (เน็ตประชารัฐ) ใน พ.ศ.2560 มีหมู่บ้านเป้าหมายจ านวน 24,700 หมู่บ้าน 
ซึ่งจังหวัดยโสธรมี 290 หมู่บ้าน ในการด าเนินการขับเคล่ือนให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด โดย
ความร่วมมือระหว่างส านักงาน กศน.จังหวัด สถิติจังหวัด ทีโอที ซึ่งในส่วนส านักงาน กศน.จังหวัด ได้ส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมวิทยากรแกนน า (ครู ก) จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ปฏิบัติหน้าท่ี
เป็นวิทยากรในการอบรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐแก่ประชาชนในพื้นท่ีจ านวน 57 
รุ่นๆละ 20 คน รวมท้ังส้ิน 1,140 คน ตามแผนการอบรมและได้ท าหนังสือแจ้ง กศน.อ าเภอเรียบร้อยแล้ว 
  แผน กศน.อ าเภอป่าต้ิว จัดระหว่างวันท่ี 15-18 มกราคม 2560 โดยมีนายประสิทธิ์ชัย 
ทองปนท์ เป็นวิทยากร 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

4.6 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประธาน  4.6.1 การจัดเวรยามรักษาการณ์สวนพญาแถนให้ครูผู้รักษาเวรยามอยู่เฉพาะวันเสาร์ – 
อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ มีอ าเภอเพิ่มเติม คือ อ าเภอค าเข่ือนแก้วและอ าเภอป่าต้ิว  

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
 

/4.7 กลุ่มส่งเสริมภาคี... 
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4.7 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

-ไม่มี-  
 

4.8 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
ประธาน  4.8.1 มอบหมายศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เพื่อนิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรมใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2561 
  ด้วยส านักงาน กศน.ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ นิเทศกิจกรรมการจัด
การศึกษา กศน.เพื่อขับเคล่ือนให้ตอบสนองต่อนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน.ประจ าปี
งบประมาณ 2561 โดยมอบหมายให้ นางทองพิน ขันอาสา ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น 
เป็นผู้ประสานงานการนิเทศภายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจังหวัดท่ีไม่มีศึกษานิเทศก์ มองรอง
ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด ร่วมเป็นทีมนิเทศกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็นกานิเทศ ตามเอกสารที่แนบ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

ประธาน  4.8.2 การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ยโสธร เกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งท่ี 1 
  ตามท่ีส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ยโสธร เก้มส์ต้าน
ยาเสพติด ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬา อบจ.ยโสธร (สวนพญาแถน) โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา กศน.จากทุกๆอ าเภอ ต้องขอขอบคุณ กศน.อ าเภอทุกแห่ง ท่ี
ร่วมกันด าเนินการจนเสร็จส้ินและบรรลุวัตถุประสงค์  

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ประธาน  4.8.3 การจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ 
  ด้วยส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนวิยากร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ในวันท่ี 24 – 26 มกราคม 2561 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นครูท่ีผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ช้ันความรู้ขั้นสูง (A.T.C) และได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จ านวน 20 คน และนักศึกษาท่ีเป็นลูกเสือวิสามัญ (อายุ 16 – 25 ปี) อ าเภอ
ละ 10 คน 
  - มอบนายเด่นชัย อ่ าแพร ครู กศน.ต าบล และนายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์ ครู กศฯ.ต าบล 
เข้าร่วมอบรมฯดังกล่าว 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
/ประธาน… 
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ประธาน  4.8.4 การด าเนินการอบรมกรรมการ ศส.ปชต. ทดแทน/เพิ่มเติม และคัดเลือกหมู้บานไม่
ขายเสียง   

ตามท่ี ส านักงาน กกต.จังหวัดยโสธร ได้รับงบประมาณจัดสรรเพื่ออบรมคณะกรรมการ  
ศส.ปชต. ทดแทน/เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ 2561 โดยก าหนดให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2561 และให้
คัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงเพิ่มอีกอ าเภอละ 2 แห่ง ภายในวันท่ี 12 มีนาคม 2561 โดยทางส านักงาน กกต.
จังหวัด ได้ประสานไปยังอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 
ประธาน  5.1 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของ กศน.อ าเภอ สรุปผลงานตามเป้าหมายตามแนบ 

ที่ประชุม -รับทราบ- 
 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 

    ลงช่ือ                               ผู้จดรายงานการประชุม 
                           (นางนริศรา ค าแก้ว) 

                นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 

                       ลงช่ือ           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางสาวชลภัสสรณ์ บุญอาจ) 

                                  บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
   รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอป่าต้ิว 

 
 
 
 
 
  
 



 
 
 

 
 


