
 

 

 
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๙/๐๕๗                กศน.อ ำเภอทรำยมูล 
        ถ.เทศบำล๓  ต.ทรำยมูล อ.ทรำยมูล 

จ.ยโสธร  ๓๕๑๗๐ 
 

                                      ๑๕ มกรำคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง  รำยงำนตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฯ     
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฯ         จ ำนวน  ๑ ชุด 
          

               ตำมท่ี  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร  ให้ กศน.อ ำเภอทุกแห่งในสังกัด  รำยงำนผลกำร ด ำเนินงำนตำม
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฯ   ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

              บัดนี้  กศน.อ ำเภอทรำยมูล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รำยละเอียดตำมแบบรำยงำนที่ส่งแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

                จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
  
 

 

                                                                  (นำงมำลี  พิญญศักดิ์)         
                                                    ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอทรำยมูล 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
กลุ่มงำนภำคีเครือข่ำยและกิจกำรพิเศษ  
โทร ๐ ๔๕๗๘ ๗๑๖๓ 
โทรสำร  ๐ ๔๕๗๘ ๗๑๖๓ 
 
 
 

             



 

 

 

 

                       บันทึกข้อควำม 

ส่วนราชการ  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอทรำยมูล 
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๕/๐๖๕                     วันที่ ๑๕ มกรำคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง    รำยงำนตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฯ     

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอทรำยมูล 

ตำมท่ี  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร  ให้ กศน.อ ำเภอทุกแห่งในสังกัด  รำยงำนผลกำร ด ำเนินงำนตำม
ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฯ   ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้  กศน.อ ำเภอทรำยมูล ได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติฯ  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รำยละเอียดตำมแบบรำยงำนที่ส่งแนบมำพร้อมหนังสือนี้ 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำ 

            - ลงนำม ในหนังสือน ำส่ง 
 

 
  
 

(นำยธัชนนท์  ทองบ่อ) 
                                                             คร ูกศน.ต ำบล 
 
     
 
 
 
   
 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการ 
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการ 

 

รายงานครั้งที่ …………….. วันที่ ……๑๕…… เดือน ……มกราคม……. พ.ศ. ………๒๕๖๑…… 
หน่วยงาน ……………………กศน.อ าเภอทรายมูล………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ – สกุล ผู้รายงาน/ผูป้ระสานงาน ……………นายธัชนนท์   ทองบ่อ……………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ……………..…ครู กศน.ต าบล…………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………๐-๔๕๗๘-๗๑๖๓…… โทรสาร ………๐-๔๕๗๘-๗๑๖๓…… e-mail ………………-…………………………………. 

 
            
 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ข้อ ๔ ห้ำมมิให้ผู้ประกอบกิจกำรสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดที่เปิด
ให้บริกำรในลักษณะที่คล้ำยกับสถำนบริกำร กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ดังต่อไปนี้  
       (๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอำยุต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์เข้ำไปใช้
บริกำร  
       (๒) ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอำยุต่ ำกว่ำยี่สิบปีบริบูรณ์  
       (๓) เปิดท ำกำรเกินกว่ำเวลำตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติ  
       (๔) ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ำก ำหนดเวลำตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติ  
       (๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีกำรพกพำอำวุธ วัตถุระเบิดหรือยำเสพ
ติดเข้ำไปในสถำนที่ของตน  
       ในกรณีท่ีสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดกระท ำกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้
ผู้มีอ ำนำจ ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องมีอ ำนำจเพิกถอนใบอนุญำต หรือสั่งปิดและ
ห้ำมมิให้มีกำรเปิดสถำนบริกำร หรือสถำนประกอบกำรในสถำนที่ดังกล่ำวอีกเป็น
เวลำห้ำปี และหำกอยู่ในระหว่ำงกำรขอต่ออำยุใบอนุญำต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออำยุ
ใบอนุญำต และมิให้ออกใบอนุญำตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลำห้ำปี  

 
-กศน.อ ำเภอทรำยมูล ไม่มีสถำนบริกำรหรือ
สถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถำนศึกษำ 
 

 



 

 

 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

        ภำยใต้บังคับตำมข้อ ๖ กรณีเป็นสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่
ในบริเวณใกล้เคียง สถำนศึกษำหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ ให้ผู้มี
อ ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอน ใบอนุญำต หรือสั่งปิดสถำนประกอบกำร 
และห้ำมมิให้มีกำรเปิดสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำร ในสถำนที่ดังกล่ำวอีก  
         ในกำรสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตำมวรรคสอง หำกสถำนบริกำรหรือสถำน
ประกอบกำรนั้น ได้รับใบอนุญำตขำยสุรำ ให้ถือว่ำเป็นควำมผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สุรำ และให้เจ้ำพนักงำนสรรพสำมิต เพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำด้วย แต่ถ้ำเป็น
สถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สถำนศึกษำหรือ
หอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ ให้เพิกถอนใบอนุญำตขำยสุรำ และห้ำมมิให้
ออกใบอนุญำตขำยสุรำให้อีก  
         ค ำสั่งเพิกถอนใบอนุญำตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออำยุใบอนุญำตให้เป็นที่สุด  
         ในกรณีท่ีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีกำรออกใบอนุญำตประกอบ
กิจกำรสถำนบริกำร หรือใบอนุญำตขำยสุรำที่ไม่เป็นไปตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำร
ออกใบอนุญำตสถำนบริกำร หรือข้อก ำหนด กำรออกใบอนุญำตขำยสุรำ และกำร
ขำยสุรำ ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีอ ำนำจสั่งบรรจุของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้นั้น
ด ำเนินกำรทำงแพ่ง ทำงอำญำ และทำงปกครองกับเจ้ำหน้ำที่ผู้นั้นอย่ำงเฉียบขำด
และรวดเร็ว  
        กรณีท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้บังคับบัญชำปล่อยปละละเลย ไม่ด ำเนิน 
กำรตำมวรรคหก ให้น ำมำตรกำรที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มำตรกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนำยน พุทธศักรำช ๒๕๕๗ มำใช้บังคับ 
 

  

 
 
 



 

 

 
 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

ข้อ ๕ ในกรณีท่ีสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดที่เปิดให้บริกำรในลักษณะ
ที่คล้ำยกับสถำนบริกำร ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร ำคำญทำงเสียงแก่ผู้อยู่อำศัยใน
บริเวณใกล้เคียงสถำนบริกำร หรือสถำนประกอบกำรดังกล่ำว ให้เจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนต ำรวจ และเจ้ำ
พนักงำนฝ่ำยปกครอง สั่งให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่ดังกล่ำว ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขเหตุเดือดร้อนร ำคำญทำงเสียงนั้นให้แลว้เสร็จภำยในเวลำสำมสบิวัน 
และในระหว่ำงระยะเวลำดังกล่ำวให้หยุดกำรใช้เสียงที่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อน
ร ำคำญนั้น  
        ในกรณีท่ีครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคหนึ่งแล้ว หำกเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองสถำนที่ดังกล่ำว ยังไม่ได้ท ำกำรปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 
ให้น ำควำมในวรรคสองของข้อ ๔ มำใช้บังคับ โดยอนุโลม  
  
 

 
-ทุกหน่วยงำนประสำนควำมร่วมมือในกำร
ก ำกับ ดูแล ตั้งแต่ ผู้น ำชุมชน เจ้ำหน้ำที่
ต ำรวจและเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครอง 
 

 
-ผู้น ำชุมชน ประชำสัมพันธ์ ในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือให้ลูกหลำนได้ตระหนักถึง
ควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของ
ทุกคน 
 

ข้อ ๖ ห้ำมมิให้มีสถำนที่ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถำนศึกษำ หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ  
        หำกพบว่ำมีผู้ฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมวรรคหนึ่ง ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือเจ้ำ
พนักงำนของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรนั้นโดยเด็ดขำดและเคร่งครดั รวมทั้งให้มีอ ำนำจในกำรสั่งปดิสถำนที่ดังกล่ำว
ทันที  
        ให้พนักงำนฝ่ำยปกครองหรือเจ้ำพนักงำนต ำรวจและพนกังำนเจ้ำหนำ้ที่ที่มี
หน้ำที่รักษำควำมสงบเรียบร้อยมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
หรือเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมวรรคสองด้วย  
    

 
-จัดกิจกรรมให้นักศึกษำ กศน.ทั้ง ๕ ต ำบล 
เด็กเยำวชน ประชำชนทั่วไปและผู้ประกอบ
กิจกำรร้ำนค้ำ ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย 
ห้ำมมิให้มีสถำนที่ขำยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ หรือ
หอพักในบริเวณใกล้เคียงสถำนศึกษำ  
 

 



 

 

 

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ
 

ผลการด าเนินการ 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

        ในกรณีท่ีเป็นสถำนบริกำรหรือสถำนประกอบกำรใดที่เปิดให้บริกำรใน
ลักษณะที่คล้ำยกับ สถำนประกอบกำรซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถำนศึกษำ  
สถำนที่ดังกล่ำวด้วย ให้ผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอน ใบอนุญำต
หรือสั่งปิดสถำนประกอบกำร และห้ำมมิให้มีกำรเปิดสถำนบริกำรหรือสถำน
ประกอบกำร ในสถำนที่ดังกล่ำวอีก 
 

  

 
 

 
 

 
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง 
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะท่ีคล้ายกับสถานบริการ 

รายงานครั้งที …………….. วันที่ ……๑๕…… เดือน ……มกราคม……. พ.ศ. ………๒๕๖๑…… 
หน่วยงาน ……………………กศน.อ าเภอทรายมูล………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ – สกุล ผู้รายงาน/ผูป้ระสานงาน ……………นายธัชนนท์   ทองบ่อ……………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง ……………..…ครู กศน.ต าบล…………………………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………๐-๔๕๗๘-๗๑๖๓…… โทรสาร ………๐-๔๕๗๘-๗๑๖๓…… e-mail ………………-…………………………………. 

            
 

ล าดับ 
 

 

มติคณะรัฐมนตรี 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

 

๔ 
 

๑.ส ำรวจพื้นที่กิจกรรมเชิงบวก (เพ่ือให้เยำวชนท ำกิจกรรมเชิงบวก เช่น 
ลำนกีฬำ หรือประกอบกิจกรรมสันทนำกำรอ่ืนๆ ที่ไม่กระทบกับชุมชน
โดยรอบ 
๒.ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์และประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

 

-ส ำรวจพบพ้ืนที่กิจกรรมเชิงบวก ภำยในพ้ืนที่ อ ำเภอ
ทรำยมูล ทั้ง ๕ ต ำบล เพียงพอต่อกำรจัดกิจกรรม
สันทนำกำรต่ำงๆของเด็กและเยำวชน ในพ้ืนที่ 
-ประชำสัมพันธ์ให้ นักศึกษำ กศน.ทั้ง ๕ ต ำบล เด็ก
เยำวชนและประชำชนทั่วไป หันมำออกก ำลังกำยและ
จัดกิจกรรมอ่ืนๆตำมควำมสนใจ ในทำงที่สร้ำงสรรค์ 
 

 

ล าดับ 
 

มติคณะรัฐมนตรี ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข 

 

๕ 
 

๑.ส ำรวจจ ำนวนเด็ก/เยำวชนที่อยู่นอกระบบกำรศึกษำ 
๒.จัดท ำฐำนข้อมูลเพื่อจัดระเบียบสังคม 
๓.จัดให้มีมำตรกำรหรือแนวทำง ในกำรดูแลเด็ก/เยำวชนกลุ่มนี้ให้ทั่วถึง 
 
 

 

-ติดตำมขอข้อมูลกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
-จัดท ำฐำนข้อมูล นักศึกษำ กศน.ทั้ง ๕ ต ำบล 
แยกเป็นระดับตำมกลุ่มเสี่ยง 
-บูรณำกำร เนื้อหำกิจกรรมและจัดกิจกรรมปลูก
จิตส ำนึก แก่นักศึกษำ กศน.ทั้ง ๕ ต ำบล โดยเน้นกลุ่ม
เสี่ยงเป็นหลัก 

 



 

 

 

๖ 
 

-น ำกระบวนกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ มำด ำเนินกำรโดยเข้มงวด 
-โดยให้ผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก ได้แก่ ปลัดกระทรวงกำร
พัฒ นำสั งคมและควำมมั่ นคงของมนุษย์  ผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวัด 
ผู้อ ำนวยกำรเขต นำยอ ำเภอ ปลัดอ ำเภอ ผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ
หรือผู้บริหำรองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง ด ำเนินกำรคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กที่เสี่ยงต่อกำรกระท ำ
ผิดตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมกฎหมำยคุ้มครองเด็กอย่ำงเคร่งครัด 
 

 

-ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ในกำร
ประชำสัมพันธ์ ให้กับ นักศึกษำ กศน.ทั้ง ๕ ต ำบล เด็ก
เยำวชนและประชำชนทั่ วไป ได้รับทรำบเกี่ยวกับ
กฎกระทรวงซึ่งออกตำมกฎหมำยคุ้มครองเด็ก เพ่ือให้มี
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยคุ้มครองเด็กมำกขึ้น และสำมำรถ
น ำกฎหมำยคุ้มครองเด็ก ไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องกับเด็ก
และเยำวชนในพื้นท่ีของตน 

 

 
 

       ลงชื่อ                    ผูร้ำยงำน 
                                                       (นำยธัชนนท์   ทองบ่อ) 

                                                                                                                                                                 คร ูกศน.ต ำบล 
                        ๑๕  มกรำคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


