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เรื่อง   สรุปรายงานการประชุมประจ าเดือนบุคลากร กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประชุมประจ าเดือน     จ านวน  ๑  ชุด 
  

        ตามท่ี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทยเจริญ ได้ด าเนินการ
ประชุมประจ าเดือนบุคลากร ครั้งที่ ๑ /๒๕๖1 วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖1 ณ ห้องประชุม กศน.
อ าเภอไทยเจริญ นั้น 

      บัดนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทยเจริญ ได้จัดท าสรุป
รายงานการประชุมประจ าเดือนเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
 

      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 

 
           (นายชวนชัย  วิเวก) 

         ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
 
 
 
 
งานธุรการ 
กลุ่มงานอ านวยการ  
โทร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ 
โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ 
 
 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.3๐ น. 
             เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชวนชัย วิเวก ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไทยเจริญ ประธาน        
ในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑. เรื่องจากที่ประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

             เรื่องท่ี ๑.๑ เรื่องจากจังหวัด 
       1.1.1 เรื่องสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 อ าเภอไทยเจริญ ไม่
เกิดอุบัติเหตุ ในภาพรวม จังหวัดยโสธร อยู่ล าดับที่ 66 ในการเสียชีวิต มีการเสียชีวิต จ านวน 2 ราย 
   1.1.2 เรื่อง การจัดงานวันครู  ให้บุคลากรไปร่วมงาน ในพ้ืนที่ของตนเอง แต่งกายผ้า
ไทย 
ที่ประชุม   รับทราบ 
   

  เรื่องท่ี ๑.๒  เรื่องจากส านักงาน กศน. 

1.2.1 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

                           -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  พระราชทาน           
พระราชานุญาตให้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมโครงการ
จัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”และโปรดเกล้าฯก าหนดเสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิด
ห้องสมุดฯระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 ส่วนจะเป็นวันใด กองพระราชพิธี ส านักราชวัง กรงราช
องครักษ์และผู้เกี่ยวข้องจะร่วมกันพิจารณาจัดท าก าหนดการต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 

   1.2.2 เรื่อง มอบวุฒิบัตรเจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

    - ตามที่ส านักงาน กศน.จังหวัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมตาม
โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม ที 
เค พาเลช แอนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพฯ นั้น  บัดนี้ ส านักงาน กศน.ได้ส่งวุฒิบัตรให้กับนางสริญญา         
จิตศรัณยูกุล และนางสาวมณีฉัตร พิลาวุฒิ ขอเชิญบุคลากรดังกล่าวรับวุฒิ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

           เรื่องท่ี ๑.๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว11/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

- ไม่มี- 

  เรื่องท่ี 1.4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 9/2560 
                  ๑.4.๑ เรื่อง การจัดหาทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดยโสธร 
   - ยอดสบทบทุนก่อสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”จังหวัดยโสธร 
จ านวน 8,951,503.73 บาท เบิกจ่ายงวดที่ 1 จ านวน 599,543 บาท และงวดที่ 2 จ านวน 
707,600 บาท คงเหลือ 7,644,360.73 บาท 

 

/- ความคบืหน้า... 



   - ความคืบหน้าการก่อสร้าง 

    1.หล่อคอนกรีตเสารับคานชั้นหลังคา ทั้งหมด 
    2. หล่อคอนกรีตคานและพ้ืนชั้นหลังคาทั้งหมด 
    3.ท าการประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิม 
ทั้งหมด 
    4. ท างานมุงกระเบื้องหลังคาและส่วนประกอบงานหลังคาทั้งหมด 
    5. หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลังชั้น 1 ทั้งหมด 
    6. ท างานเดินท่อโสโครก ท่อน้ าทิ้ง ท่อน้ าประปา ท่ออากาศของานชั้น 
1 ทั้งหมด 
    7.เดินท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้า ระบบโทรทัศน์ และสายสัญญานต่างๆ
ของงานชั้น 1 ทั้งหมด 
ที่ประชุม   รับทราบ  
        ๑.4.2 เรื่อง สรุปการส่งงาน กศน.อ าเภอ (ตามเอกสารแนบ) 
   - ขอความร่วมมือผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ตรวจสอบการส่งงานเป็นประจ าเพ่ือ
ไม่ให้งานล่าช้า 

ที่ประชุม  รับทราบ 

    เรื่องที่ ๑.5 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

            ๑.5.๑. กลุ่มอ านวยการ งานบริหารทั่วไป/งานบุคลากร 
        ๑. เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงาน กศน. 
   - ส านักงาน กศน.ได้ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงาน
ราชการ สังกัดส านักงาน กศน.เพ่ือให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน ซ่ึง
เป็นไปตามระเบียบส านักนายยกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 (รายละเอียดดังแนบ) 
   ตามแนวปฏิบัติของระบบพนักงาราชการ สังกัดส านักงาน กศน.ข้อ1/ข้อ2/ข้อ3
ในส่วนที่เกี่ยวข้องจะเป็นแนวปฏิบัติส่วนของส านักงาน กศน.จังหวัด ส าหรับข้อ4 การมอบหมายให้
พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ก าหนดในสัญญา 
    1 พนักงานราชการที่จะขอไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ก าหนดในสัญญาจากจังหวัด
หนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งให้ด าเนินการปีละ1 ครั้ง ระหว่างการต่อสัญยาจ้างตามข้อสั่งการของส านักงาน กศน.
เท่านั้นและต้องรายงานผลให้ส านักงาน กศน.ทราบภายใน 30 วัน 
    2 พนักงานราชการที่ขอไปปฏิบัติงานระหว่างอ าเภอหนึ่งไปอีกอ าเภอหนึ่งใน
จังหวัดเดียวกันให้ด าเนินการบริหารจัดการภายใน และต้องรายงานผลการมอบหมายให้พนักงานราชการไป
ปฏิบัติงานให้ส านักงาน กศน.ทราบภายใน 30 วัน 
    3 การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงาน ดังข้อ 4.1และ4.2 จะกระท า
ได้ก็ต่อเมื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาเดิม และประการส าคัญต้องเป็นต าแหน่งและกลุ่มงานเดียวกันโดยไม่มี
ผลกระทบต่อสัญญาจ้าง 
    4 ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองกรณีให้
พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ก าหนดในสัญญาจ้าง จ านวน ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยพิจารณาจาก

/ประโยชน์ของทางราชการ... 



ประโยชน์ของทางราชการ เหตุผล ความจ าเป็น ความเหมาะสมด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และไม่
ส่งผลกระทบใดๆต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษาต้นสังกัด แล้วให้เสนอความเห็นชอบพร้อม
เหตุผลความจ าเป็นไปยังส านักงาน กศน.เพ่ือน าเสนอผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป 
    5 การรายงานเกี่ยวกับต าแหน่งว่างของพนักงานราชการ ขอให้ส่วนราชการที่ได้
ด าเนินการเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานและท่ีมีอัตราว่างคงเหลือ ต้องรายงานให้ส านักงาน กศน.ได้รับทราบ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีอัตราว่าง เพื่อส านักงาน กศน.จะได้เป็นข้อมูลในการบริหารอัตราก าลังใน
ภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
    6 กรณีมีการเปลี่ยนพ้ืนที่ปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ขอให้หน่วยงาน/
สถานศึกษามิให้มีการเปลี่ยนพ้ืนที่ดังข้อ 4.1และ4.2 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน ของทุกปีเนื่องจาก
ส านักงาน กศน.ต้องเร่งด าเนินการส ารวจพนักงานราชการที่เป็นอัตราที่มีผู้ครองต าแหน่งอยู่ เพื่อพิจารณา
เงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี หากมีการเปลี่ยนพ้ืนที่ใน
ช่วงเวลาดังกล่าวจะท าให้การตรวจสอบพื้นฐานข้อมูลในภาพรวมพนักงานราชการเกิดความคลาดเคลื่อน 
และส่งผลต่อการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน จึงขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งเครัด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
  1.5.2 เรื่อง โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 10    
   ด้วย วัดไตรวิทยาราม เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมของสงฆ์ ให้การศึกษาแด่
พระภิกษุสามเณรในระดับ มัธยมศึกษา 1-6 ซึ่งเป็นการศึกษาฟรีทุกอย่างแก่นักเรียนที่มาเรียน โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ืออนาคตที่ดีของเยาวชนที่มีการเรียนดีแต่ยากไร้ ให้ทุนการศึกษาไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
โดยผู้รับทุนการศึกษานี้ต้องบรรพชาเป็นสามเณร รับตั้งแต่ ม.1 และ ม.4 มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561 
ที่ประชุม  รับทราบ 
  1.5.3 เรื่องงบลงทุนซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอ
ทรายมูล  
  - ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบลงทุน ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จ านวน 138,100 
บาทปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ หลังที่ 1 ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  - ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอทรายมูล จ านวน 90,000 บาท ได้
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 
  1.5.4 เรื่อง การด าเนินการจัดซื้อแบบพิมพ์ ระเบียนแสดงผลการเรียนทุกหลักสูตรให้ 
กศน.อ าเภอด าเนินการดังนี้ 
   1. กศน.อ าเภอ แจ้งความประสงค์ความต้องการสั่งซื้อแบบพิมพ์ เพ่ือให้จังหวัด
ด าเนินการ 
   2. กศน.อ าเภอยืมเงินตามจ านวนที่สั่งซื้อ 
   3. กศน.อ าเภอด าเนินจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานการคืนเงินยืม 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

/งานการเงินและบัญชี... 



                 ๑.5.๒ งานการเงินและบัญชี 

                   ๑. รายงานเงินยืมลูกหนี้งบประมาณ ประจ าเดือน ธันวาคม 2560  
   -เพ่ือเป็นการติดตามการส่งใช้เงินยืมงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 กรณีไปราชการอ่ืน ภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง และกรณีปฏิบัติราชการอ่ืนภายใน 30 
วันนับจากวันที่ได้รับเงิน (ตามเอกสารแนบ) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ    
                     ๑.5.3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
               ๑. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
         1.1 งบอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ส าหรับนักศึกษาพิการ จ านวน 104 
คน 

ระดับ ค านวณงบประมาณ ปี2561 ค่าตอบแทนทั้งปี ส านักงาน 
กศน.สมทบ  

5 เท่า 

จังหวัด
รับผิดชอบ

เอง 

งบประมาณ
ตั้งแต่เดือน 
ต.ค.2560-
มี.ค.2561 

 นศ. รายหัวทั้ง
ปี 

งบประมาณ ครู 7 
คน 

งบประมาณ 

รวม 104  220,1650 รวม 1,365,000 1,100,800 44,040 660,480 
ประถม 32 1,840 58,880 ค่าตอบ

แทนครู 
1,260,000 - - - 

ม.ต้น 60 2,240 112,000 ค่า
พาหนะ 

84,000 - - - 

ม.ปลาย 22 2,240 49,280 ค่าวัสดุ 21,000 - - - 
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ ให้สถานศึกษาท าหนังสือเรื่องเบิกมาส านักงาน 
กศน.จังหวัดจะเป็นผู้ตัดยอด เพราะต้องใช้สองงบประมาณ คืองบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนปกติและ
งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนคนพิการ และรหัสงบประมาณไม่เหมือนกัน 
    1.1.2 งบรายจ่ายอื่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย แนวทางการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
    - ให้ กศน.อ าเภอ แจ้งครู กศน.ต าบลจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ให้แก่ผู้น าชุมชน ต าบลละ 20 คนข้ึนไป ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรมขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละพ้ืนที่ 
    - งบประมาณ จัดสรรให้เป็นก้อนเดียว กศน.ต าบลละ 2,000 บาท 
    -การเบิกจ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดกิจกรรมของแต่ละพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายตามการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหรือคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
    - เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมแล้วเสร็จ ให้ครู กศน.ต าบล รายงานผลการ
จัดกิจกรรมฯตามแบบรายงานให้ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ โดย กศน.ต าบล รายงานผ่านช่องทาง 
http//goo.gl/foms/he5qLxvEHy9FHlbO2 หรือคิวอาโค้ด 

/ให้ กศน.อ าเภอ... 



    - ให้ กศน.อ าเภอ พิจารณาคัดเลือกกิจกรรมของ กศน.ต าบลที่สามารถ
เป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมฯที่ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด ส่งจังหวัด 
    1.1.3 งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ Smart Farmer  
    งบประมาณจัดสรรให้แล้ว ต าบลละ 15,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดอบรมประชาชนในพ้ืนที่ต าบลละ 10 คน ส าหรับแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน รอ
ส านักงาน กศน.จัดส่งมาให้เมื่อได้รับแล้วจะแจ้งต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   
   2. เรื่อง การขับเคลื่อนจุดเน้นการด าเนินงานน าไปสู่การปฏิบัติ 

- งบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ให้เบิกให้ได้ ดังนี้ 

ไตรมาส งบประมาณรวม รายจ่ายประจ า งบลงทุน 
ไตรมาสที่ 1 30.29 % 33.00 % 21.11 % 
ไตรมาสที่ 2 20.00 % 22.00 % 22.00 % 
ไตรมาสที่ 3 22.00 % 22.00 % 22.00 % 
ไตรมาสที่ 4 21.71 % 21.36 % 22.98 % 
รวม 96 % 98 % 88 % 

 
ที่ประชุม  รับทราบ  
     3. เรื่อง สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนธันวาคม 
    - สรุปผลการเบิกจ่ายประจ าเดือนพฤศจิกายน ณ วันที่ 29 ธันวาคม
2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
     4. เรื่อง การยกเลิกอินเทอร์เน็ต  Moenet  
                                 - ให้ กศน.อ าเภอ จัดหารบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากผู้ใช้บริการในพ้ืนที่
เองโดยประหยัด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
     1.5.4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ(การศึกษาข้ันพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง)  
               ๑.เรื่อง การประชุมปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับแบบทดสอบวิชาเลือกเสรี 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 
    -ส านักงาน กศน.จังหวัด ก าหนดการประชุมปฏิบัติการจัดท าต้นฉบับ
แบบทดสอบวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงาน 
กศน.จังหวัด อ าเภอจัดส่งครู กศน.เข้าร่วมด าเนินการอ าเภอละ ๒ คน โยเบิกค่าใช้จ่ายจากโครงการ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
        ๒. เรื่อง การด าเนินการสอบ N-net ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    -สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
สอบ N-net ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แล้วตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ ขอให้ครู กศน.น าข้อมูลแจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าสอบโดยทั่วกัน 

/ ขอให้สถานศึกษา… 



    -ขอให้สถานศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบ N-net ครั้ง
ที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสอบระดับสนามสอบ ภายในวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๑ 
          

ที่ประชุม  รับทราบ  
   ๓. เรื่อง การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐจังหวัดยโสธร 
   ด้วยรัฐบาลได้ด าเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใน พ.ศ.๒๕๖๐ มีหมู่บ้านเป้าหมายจ านวน ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน
ซึ่งจังหวัดยโสมี ๒๙๐ หมู่บ้าน ในการด าเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐก าหนด โดยความ
ร่วมมือระหว่าง ส านักงาน กศน.จังหวัด สถิติจังหวัด ทีโอที ซึ่งในส่วนส านักงาน กศน.จังหวัด ได้ส่งบุคลากร
เข้ารับการอบรมสร้างการรับรู้และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่จ านวน ๕๗
รุ่นๆละ๒๐ คนรวมทั้งสิ้น ๑,๑๔๐ คนดังเอกสารแนบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
        ๑.5.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
              -ไม่มี- 

      ๑.5.6 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

     -ไม่มี- 

                 ๑.5.7 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 1. เรื่อง มอบหมายศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพ่ือนิเทศ ติดตาม ผลการ

จัดกิจกรรมในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
    - ด้วยส านักงาน กศน.ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

นิเทศกิจกรรมการจัดการศึกษา กศน.เพื่อขับเคลื่อนให้ตอบสนองต่อนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของ
ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมอบหมายให้ นางทองพิน  ขันอาสา ศึกษานิเทศก์ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานการนิเทศภายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
จังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์ มอบรองผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด ร่วมเป็นทีมนิเทศกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น
การนิเทศ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

                1.5.8. เรื่อง การจัดการแข่งขันกีฬา กศน.ยโสธร เกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ 
    - ตามท่ีส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา 
กศน.ยโสธร เกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๐ ณ สนามกีฬา อบจ.ยโสธร โดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารด าเนินการจนเสร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีผลการแข่งขัน ตามเอกสาร
แนบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

/ 1.5.9 เรื่อง การจัดโครงการ… 



                1.5.9 เรื่อง การจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ 

    -ด้วยส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธรได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรม
ทบทวนวิทยากรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม 
๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง 
(A.T.C.)และได้รับเครื่องแบบวูดแบดจ์ ๒ ท่อน จ านวน ๒๐ คนและนักศึกษาที่เป็นลูกเสือวิสามัญ                  
(อายุ ๑๖-๒๕ ปี )อ าเภอละ๑๐ คนรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นหนังสือต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

          1.5.10 เรื่อง การด าเนินการอบรมกรรมการ ศส.ปชต.ทดแทน/เพิ่มเติมและ
คัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายสียง 

   - ตามท่ี ส านักงาน กกต.จังหวัดยโสธร ได้รับเงินงบประมาณจัดสรรเพื่ออบรม
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ทดแทน/เพิ่มเติม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยก าหนดให้แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๑ และให้คัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงเพ่ิมอีกอ าเภอละ ๒ แห่ง ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดย
ทางส านักงาน กกกต.จังหวัด ได้ประสานไปยัง กศน.อ าเภอเรียบร้อย 
ที่ประชุม  รับทราบ 

  ๑.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของ กศน.อ าเภอ 
             1.6.1 กศน.อ าเภอเมืองยโสธร 
   1.6.2.กศน.อ าเภอเลิงนกทา 
   1.6.3 กศน.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
   1.6.4 กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 
   1.6.5 กศน.อ าเภอค้อวัง 
   1.6.6 กศน.อ าเภอทรายมูล 
   1.6.7 กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
   1.6.8 กศน.อ าเภอกุดชุม 
   1.6.9 กศน.อ าเภอป่าติ้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ  

1.7 เรื่องอ่ืนๆ 

  -ไม่มี- 

  ๒.เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
   2.1 ขอขอบคุณ  

 - ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยในการจัดสถานที่และอ านวย
ความสะดวกในการจัดงานแห่ดาวและวันสมโภชพระคริสตสมภพ(คริสต์มาส) ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
บ้านซ่งแย้ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/ ๒.2 เรื่องการออกหน่วย… 



               ๒.2 เรื่องการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ในวันที่ 
๙ มกราคม 256๑ ณ โรงเรียนบ้านโชคชัยพร ต าบลน้ าค า อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  

ที่ประชุม  รับทราบ 

      2.3 เรื่องงานนมัสการรอยพระพุทธบาทภูกอย (วัดไทยเจริญ) ประจ าปี ๒๕๖๑ 

   อ าเภอไทยเจริญร่วมกับวัดไทยเจริญ ได้ก าหนดจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท
ภูกอย ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือสืบสานประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน ซึ่งในวันขึ้น ๗ ค่ า และ ๘ 
ค่ า เดือน ๓ ของทุกปี ในปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

      2.4 เรื่อง การจัดงานประเพณีบุญคูณลาน สืบสานวัฒนธรรมอ าเภอไทยเจริญ ประจ าปี 
๒๕๖๑ ในวันที่ 30-31 มกราคม ๒๕๖๑  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
            ๓.๑ งานธุรการ/บุคคล 
      - ให้พนักงานราชการ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ สังกัด
ส านักงาน กศน.เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.2 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1 มอบครูประภาพร นัยจิตร และครูวันเพ็ญ ธุระหาย เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดท า
ต้นฉบับแบบทดสอบวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ในวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม
ส านักงาน กศน.จังหวัด  
  2 ให้ครู ทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและติดตามนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ เขา้สอบ  
N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๑ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.3 งานแผน 
  - ส านักงาน กศน.จังหวัดได้จัดสรรงบประมาณ ประจ าปี2561 งบรายจ่ายอื่น โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดกิจกรรม มอบครูปรียา ไม่โศก จัดท า
โครงการและศึกษารายละเอียด 

  - งบรายจ่ายอื่นๆ โครงการ Smart Farmer จังหวัดได้จัดสรรให้แล้ว ต าบลละ 15,200 
บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมประชาชนในพื้นท่ีต าบลละ 10 คน ส าหรับแนวทางและข้ันตอนการ
ด าเนินงาน ให้ครูนิสากร พันธ์พิพัฒน์ ศึกษารายละเอียด ก าหนดแผนจัดกิจกรรม 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 
/3.4 งานการศึกษาตามอัธยาศัย... 



๓.๔ งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

- มอบบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจัดเตรียมกิจกรรม ในการเข้าร่วมโครงการจังหวัด
เคลื่อนที่ เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ในวันที่ ๙ มกราคม 256๑ ณ โรงเรียนบ้านโชคชัยพร 
ต าบลน้ าค า 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

๓.5  งานภาคีเครือข่าย 

- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ในวันที่ ๙ มกราคม 256๑    
ณ โรงเรียนบ้านโชคชัยพร ต าบลน้ าค า มอบ นางลัคนา เดชบุญ นางปรียา  ไม่โศก น.ส.ปวีนัด  เมืองโคตร 
และน.ส.กนกพรพรรณ  แถวนาชุม น ากิจกรรมเข้าร่วม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ   

 - เน้นย้ าเรื่องอยู่เวร-ยามในวันหยุดราชการและหยุดเสาร์-อาทิตย์ให้มาปฏิบัติหน้าที่และเซ็นบันทึก
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน และเวรกลางคืนให้เปิดไฟด้านหน้าและหลังอาคารด้วย 
 - เน้นย้ าเรื่องการส่งงานส านักงาน กศน.จังหวัด ให้ผู้รับผิดชอบงานได้ด าเนินการรายงานผลให้แล้ว
เสร็จตามเวลาที่ก าหนด และให้ผู้รับผิดชอบจัดท าปฏิทินการส่งงานไว้เพ่ือป้องกันลืมและส่งทันตามที่
ก าหนด 
ที่ประชุม  รับทราบ     
 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.     

          

     ลงชื่อ      ผู้รายงานการประชุม 

นางสาวปวีนัด  เมืองโคตร                         
             นักจัดการงานทั่วไป 


