ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๖/๑๓๔

กศน.อาเภอไทยเจริญ หมู่ ๑ ถนนคาเตย-นาคา
ตาบลไทยเจริญ อาเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร ๓๕๑๒๐
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี
เรียน ผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัดยโสธร
อ้างถึง หนังสือ ด่วนที่สุด สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐/๑๓๘๗ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดาเนินงานฯ

จานวน

๑

ชุด

ตามที่ สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร แจ้งให้ กศน.อาเภอ รายงานผลการดาเนินงานตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
ในการนี้ กศน.อาเภอไทยเจริญ ได้ดาเนินการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามคาสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแบบรายงานที่ส่งแนบมาพร้อมหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชวนชัย วิเวก)
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอไทยเจริญ

งานอานวยการ
โทร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕
โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕

แบบรายงานผลการดาเนินการ
ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
รายงานครั้งที่ ๕๑ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน กศน.อาเภอไทยเจริญ
ชื่อ – สกุล ผูร้ ายงาน/ผูป้ ระสานงาน นางสาวนงนุช ไชยสัจ ตาแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ e-mail ………………-…………………
คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผลการดาเนินการ

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิด
ให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
(๒) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(๓) เปิดทาการเกินกว่าเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
(๔) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากาหนดเวลาตามที่มีกฎหมายบัญญัติ
(๕) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิดหรือยาเสพ
ติดเข้าไปในสถานที่ของตน
ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มี
อานาจ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอานาจเพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งปิดและห้ามมิให้
มีการเปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลาห้าปี
และหากอยู่ในระหว่างการขอต่ออายุใบอนุญาต ก็ให้สั่งมิให้ต่ออายุใบอนุญาต และมิ
ให้ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้นั้นเป็นเวลาห้าปี

-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม โครงการการป้องกัน
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กศน.อาเภอไทยเจริญ
โดยการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบ
การ และการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ผู้มี
อายุต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ เพื่อให้นักศึกษา ทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนให้
ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าวได้

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ภายใต้บังคับตามข้อ ๖ กรณีเป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง สถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้ผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอน ใบอนุญาต หรือสั่งปิดสถานประกอบการ และห้าม
มิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีก
ในการสั่งเพิกถอน หรือสั่งปิดตามวรรคสอง หากสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการนั้น ได้รับใบอนุญาตขายสุรา ให้ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
สุรา และให้เจ้าพนักงานสรรพสามิต เพิกถอนใบอนุญาตขายสุราด้วย แต่ถ้าเป็นสถาน
บริการหรือสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง สถานศึกษาหรือหอพักใน
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ให้เพิกถอนใบอนุญาตขายสุรา และห้ามมิให้ออกใบอนุญาต
ขายสุราให้อีก
คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตหรือสั่งปิดหรือมิให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยให้มีการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานบริการ หรือใบอนุญาตขายสุราที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาตสถานบริการ หรือข้อกาหนด การออกใบอนุญาตขายสุรา และการขาย
สุรา ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นดาเนินการทาง
แพ่ง ทางอาญา และทางปกครองกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนิน
การตามวรรคหก ให้นามาตรการที่กาหนดไว้ในคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใช้บังคับ

ผลการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ผลการดาเนินการ

ข้อ ๕ ในกรณีที่สถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายกับสถานบริการ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียงสถานบริการ หรือสถานประกอบการดังกล่าว ให้เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เจ้าพนักงานตารวจ และเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครอง สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าว ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
เหตุเดือดร้อนราคาญทางเสียงนั้นให้แล้วเสร็จภายในเวลาสามสิบวัน และในระหว่าง
ระยะเวลาดังกล่าวให้หยุดการใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญนั้น
ในกรณีที่ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว หากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่ดังกล่าว ยังไม่ได้ทาการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้
นาความในวรรคสองของข้อ ๔ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม

-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม โครงการการป้องกันการตั้ง
ครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม กศน.อาเภอไทยเจริญ โดยการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการก่อให้เกิดความเดือด
ร้อนราคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถาน
บริการ หรือสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษา ที่เข้าร่วม
กิจกรรม เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
กฎหมายดังกล่าวได้

ข้อ ๖ ห้ามมิให้มีสถานที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หากพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นโดยเด็ดขาดและเคร่งครัด รวมทั้งให้มีอานาจในการสั่งปิดสถานที่ดังกล่าวทันที
ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตารวจและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคสองด้วย

- บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม โครงการการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม กศน.อาเภอไทยเจริญ โดยการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายห้ามมิให้มีสถานที่ขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
หรือหอพักในบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าใจและสามารถปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามกฎหมายดังกล่าวได้

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ในกรณีที่เป็นสถานบริการหรือสถานประกอบการใดที่เปิดให้บริการในลักษณะที่
คล้ายกับ สถานประกอบการซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานศึกษา
สถานที่ดังกล่าวด้วย ให้ผู้มีอานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสั่งเพิกถอน ใบอนุญาตหรือ
สั่งปิดสถานประกอบการ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ในสถานที่ดังกล่าวอีก

ผลการดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

แบบรายงานผลการดาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
รายงานครั้งที่ ๕๑ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน กศน.อาเภอไทยเจริญ
ชื่อ – สกุล ผูร้ ายงาน/ผูป้ ระสานงาน นางสาวนงนุช ไชยสัจ ตาแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
โทรศัพท์ ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ โทรสาร ๐-๔๕๗๑-๘๙๕๕ e-mail ……………-………………
ลาดับ

มติคณะรัฐมนตรี

ผลการดาเนินงาน

๔

๑.สารวจพื้นที่กิจกรรมเชิงบวก (เพื่อให้ เยาวชนทากิจกรรมเชิง
บวก เช่น ลานกีฬา หรือประกอบกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ ที่ไม่
กระทบกับชุมชนโดยรอบ)
๒.ดาเนินการประชาสัมพันธ์และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

- อาเภอไทยเจริญ ทั้ง ๕ ตาบล มีพื้นที่กิจกรรมเชิงบวก
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆของเด็กและ
เยาวชน ในพื้นที่
-ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ
การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม กศน.อาเภอไทยเจริญ หันมาออก
กาลังกายและจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความสนใจ ในทางที่
สร้างสรรค์

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

ลาดับ

มติคณะรัฐมนตรี

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข

๕

๑.สารวจจานวนเด็ก/เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
๒.จัดทาฐานข้อมูลเพื่อจัดระเบียบสังคม
๓.จัดให้มีมาตรการหรือแนวทาง ในการดูแลเด็ก/เยาวชนกลุ่มนี้ให้
ทั่วถึง

-สารวจจานวนเด็ก/เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
-จัดทาฐานข้อมูล นักศึกษา กศน.ทั้ง ๕ ตาบล
แยกเป็นระดับ ตามกลุ่มเสี่ยง
-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรมและจัดกิจกรรมปลูกจิตสานึก
แก่นักศึกษา กศน.ทั้ง ๕ ตาบล โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงเป็นหลัก
อย่างต่อเนื่อง

๖

-นากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก
พ.ศ.๒๕๔๖ มาดาเนินการโดยเข้มงวด
-โดยให้ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ได้แก่ ปลัดกระทรวงการ
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
ผู้อานวยการเขต นายอาเภอ ปลัดอาเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่ง
อ าเภอหรื อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ดาเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่
เสี่ ย งต่ อ การกระท าผิ ด ตามกฎกระทรวงซึ่ ง ออกตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็กอย่างเคร่งครัด

-บูรณาการ เนื้อหากิจกรรม โครงการการป้องกันการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุม กศน.อาเภอไทยเจริญ โดยการประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้กับนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับทราบ
เกี่ยวกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก
เพื่อให้มีความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองเด็กมากขึ้น และ
สามารถนากฎหมายคุ้มครองเด็ก ไปใช้ได้อย่างถูกต้องกับ
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ของตน

ลงชื่อ

นงนุช ไชยสัจ ผูร้ ายงาน
(นางสาวนงนุช ไชยสัจ)
ครูผู้สอนคนพิการ
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

