
  
ที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๖/148                  กศน.อ าเภอไทยเจริญ  ถ.ค าเตย-นาค า 
                                                                                 หมู่ ๑  ต.ไทยเจริญ  อ.ไทยเจริญ    
                                                                                 จ.ยโสธร ๓๕๑๒๐ 
 

                               9 กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 
 

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 2 /๒๕๖1 วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 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 
        - ไม่มี- 
   

  เรื่องท่ี ๑.๒  เรื่องจากส านักงาน กศน. 
  -ไม่มี- 

           เรื่องท่ี ๑.๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว12/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 

- ไม่มี- 

  เรื่องท่ี 1.4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 12/2560 
                  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 งวดที่ 3 จ านวน 904,727.67 บาท และงวด4,5,6 จ านวน 707,600 บาท คงเหลือ 
6,032,033.06 บาท 

   - ความคืบหน้าการก่อสร้างงวดที่ 7 

    1.ท างานติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดานชนิดต่างๆทั้งหมด  
    2.ท างานร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายสัญญาณระบบต่างๆ
ทั้งหมด 
    3.ท างานฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ 
    4. ท างานฉาบปูนผนังภายใน-ภายนอก แล้วเสร็จ 90 % 
    5. ท างานตกแต่งผิวผนังบุกระเบื้อง 
ที่ประชุม   รับทราบ  
    เรื่องที่ ๑.5 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

            ๑.5.๑. กลุ่มอ านวยการ งานบริหารทั่วไป/งานบุคลากร 
        ๑. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจ าปี 
2561 
   - ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน
วันสถาปนาจังหวัดยโสธร ประจ าปี 2561 ซึ่งก าหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 1 
มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 รวม 7 วัน 7 คืน ณ บริเวณสวนสาธารณะบุ่งน้อย-บุ่งใหญ่
อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
    
ที่ประชุม  รับทราบ 

/- ความคืบหน้า... /งานการเงินและบัญชี... 



                 ๑.5.๒ งานการเงินและบัญชี 

                   ๑. เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
   -ตามท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธรได้หารือกับหน่วยตรวจสอบภายใน 

ส านักงาน กศน.เรื่องเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรณีการจัดโครงการนอกสถานที่ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการ
ฝึกอบรมและการจัดงานกลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษา ประชาชน และครูในโครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน 
หน่วยตรวจสอบภายในได้แนะน าให้เบิกจ่ายการเงินงบประมาณหมวดเดียวกันไม่ให้แยกหมวดเบิกจ่ายเ งิน
งบประมาณ (ตามเอกสารที่แนบ ศธ 0210.30/.88 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ    
   2. เรื่อง ขอให้แจงรายละเอียดค่าวัสดุในการจัดโครงการแต่ละโครงการ 
    - ขอให้ กศน.อ าเภอแจกแจงรายละเอียดค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการให้
ชัดเจนและสอดคล้องกับโครงการหรือกิจกรรมที่จัด เช่น (ตัวอย่างตามเอกสารแนบ) 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   3. เรื่อง เร่งรัดติดตามใบเสร็จรับเงิน ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
    - กลุ่มงานการเงินและบัญชี ตรวจสอบหลักฐานส่งใบเสร็จรับเงินของ 
กศน.อ าเภอในสังกัด 8 อ าเภอยังมีรายการที่ยังไม่ได้ส่งใช้ในใบเสร็จรับเงินดังนี้ 
  1. กศน.อ าเภอเลิงนกทา   จ านวน  3  ชุด 
  2. กศน.อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จ านวน  1 ชุด 
  3. กศน.อ าเภอมหาชนะชัย  จ านวน  5 ชุด 
  4. กศน.อ าเภอป่าติ้ว   จ านวน  5 ชุด 
  5. กศน.อ าเภอกุดชุม   จ านวน   10 ชุด 
  6. กศน.อ าเภอทรายมูล   จ านวน  2 ชุด 
  7. กศน.อ าเภอค้อวัง   จ านวน  8 ชุด 
  8. กศน.อ าเภอไทยเจริญ   จ านวน  14 ชุด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
                     ๑.5.3  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
               ๑. เรื่อง แนวทางการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
         - ด้วยกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติในคราวประชุมเม่ือวันที่ 
12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561และแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอเพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหน่วยงานอื่นด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการฯและเพ่ือเป็น
การช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดรวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบพิจารณา
ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือวิธีด าเนินการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติของพ้ืนที่ จึงให้ด าเนินการดังนี้ 
 

/งานการเงินและบัญชี... 



    1.1.1 ให้จังหวัดติดตามและก ากับดูแลหน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดสอดคล้องกับมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามท่ีมติคณะรัฐมนตรีก าหนด  
    1.1.2 ให้ใชโ้ปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดในการบริหารจัดการโครงการให้ครบถ้วนทุกโครงการและต้อง
ท าการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันที่ 25 ของเดือนอย่างต่อเนื่อง 
    1.1.3 รายงานผลตามแบบรายงานตามระยะเวลาก าหนด 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จ านวน 
2 รายการและได้รายงานผลความก้าวหน้าในโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดเอกสารดังแนบ 
ที่ประชุม  รับทราบ  
   2. เรื่อง ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูล DMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น 
    -ตามท่ีส านักงาน กศน.ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าข้อมูล DMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย 
     1.เจ้าหน้าที่แผนจังหวัด 1 คน 
     2.เจ้าหน้าที่แผนอ าเภอ 1 คน 
     3.ตัวแทนครู กศน.ต าบล 2 คน 
   นายสุรัติ วิภักดิ์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้มอบหมายให้นาง
จินตนา แสงกล้า,นางสาวรัตนา  ด้วงลอย,นายประสิทธิ์ชัย ทองปนท์,นายณัฐพงษ์ ประทุมชาติ ร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูล DMIS ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 
2561 ณ โรงแรมวีวิช จังหวดัขอนแก่น นั้น สรุปสาระส าคัญดังนี้ 
   -การจัดท าข้อมูลในระบบของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้จัดท าให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน กุมภาพันธ์ เนื่องจาก ครู กศน.ต าบล ต้องรีบรายงานผลการด าเนินงานในระบบ เพ่ือที่
ผู้บริหารจะได้น าไปประกอบการตัดสินใจในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและขอให้
ทบทวนเป้าหมายและงบประมาณที่ได้รับให้ถูกต้อง 
   -การจัดท าแผนค ารับรองการปฏิบัติงานของบุคคลเนื่องจากในตัวระบบมีการ
เปลี่ยนแปลงการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน กศน.ต าบล ให้ปรับข้อมูลพื้นฐาน กศน.ต าบล ให้สมบูรณ์แล้วเสร็จ 
บุคลากรย้ายออก โอนเข้าข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือจะได้ตอบสนองการน าไปใช้งาน การ
สร้างแฟนเพจ กศน.ต าบล เพ่ือการรายงานผลการด าเนินงานทุกครั้งหลังจากจัด 
ที่ประชุม รับทราบ 
  3. เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม 
   -จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 จัดสรรเพิ่มเติม ดังนี้ 
    1. ค่าหนังสือเรียนงบประมาณ จ านวน 252,540 บาท(รายละเอียด
ตามเอกสาร) 
    2.ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงบประมาณ จ านวน 474,420 บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร) 

/3.ค่าจัดการเรียน... 



 
    3.ค่าจัดการเรียนการสอนงบประมาณ จ านวน 1,744,480 บาท
(รายละเอียดตามเอกสาร) 
ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๔.เรื่องการด าเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
    -กศน.จังหวัดได้แจ้งแนวทางการด าเนินงานฯเป็นหนังสือส่งให้ทาง                
E-office เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๕. เรื่องสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือนธันวาคม 
    - สรุปการเบิกจ่ายประจ าเดือนธันวาคม ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
ตามเอกสารแนบ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   ๖. เรื่อง โครงการแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ตามบริบทอัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดส านักงานศึกษาธิการ 
    -ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติโครงการแกนน า
เยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นโครงการบูรณาการร่วมกันของส านักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างแกนน าเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสามารถน าไปสู่
การพัฒนาพ้ืนที่บนพ้ืนฐานความแตกต่างของบริบทสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายของท้องถิ่น ในการนี้ 
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ ได้ประสานมายังหน่วยงานเครือข่าย ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เพ่ือขอ
ข้อมูลด้านชุมชนภูมิปัญญา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อันเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าของแต่
ละพ้ืนที่ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.โดยขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบที่เก่ียวข้องใน
การค้นหาข้อมูลและน าพาส ารวจพื้นที่ จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน 
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     1.5.4. กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ(การศึกษาข้ันพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง)  
               ๑.เรื่อง การประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
(N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
    -ตามท่ี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ)ได้แจ้งก าหนดการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2561 นั้น เพ่ือชี้แจง ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวปฏิบัติการสอบให้แก่คณะกรรมการระดับ
ศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ส านักงาน กศน.จังหวัด จังได้จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพระดับ
การศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ 
ห้องประชุม กศน.อ าเภอเมืองยโสธรขอให้ กศน.อ าเภอทุกแห่งแจ้งคณะกรรมการระดับสนามสอบเข้าร่วม
ประชุมตามวันเวลาดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/     ๒. เรื่อง การด าเนินโครงการ... 



        ๒. เรื่อง การด าเนินโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
    ส านักงาน กศน.จังหวัด ได้ก าหนดจัดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ขึ้นในวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจพีเอ็มเมอร์รัลย์
ยโสธรกล่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ครูอาสาสมัครฯและครู กศน.ต าบล ขอให้ 
กศน.อ าเภอแจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

ที่ประชุม  รับทราบ  
   ๓. เรื่อง การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.ทุกคน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
        ๑.5.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1. เรื่อง การคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด ปี 2560 
              ตามมติที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 
2560 ให้พิจารณาคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัดในปี2560 จ านวน 5 แห่ง จากรายชื่อ
บ้านหนังสือชุมชนที่รายงานผ่านระบบ DMIS60 นั้น ที่ประชุมมีมติคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
ระดับจังหวัด ปี 2560 ดังนี้ 
    1.กศน.อ าเภอค้อวัง 
    2.กศน.อ าเภอป่าติ้ว 
    3.กศน.อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
    4.กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 
    5.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
  ขอให้ กศน.อ าเภอที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกด าเนินการ ดังนี้ 
   1. จัดท าเอกสารหลักฐาน สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมิเดีย เพื่อประโยชน์ต่อ
คณะกรรมการในการใช้พิจารณาคัดเลือก 
   2. ให้ครู กศน.ต าบล บันทึกรายละเอียดข้อมูลบ้านหนัวฃงสือชุมชนต้นแบบ และ
รายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบ DMIS 60 ให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผ่านเว็ปไซต์บ้านหนังสือชุมชน 
   เมื่อด าเนินการตามข้อ 1 และ2 แล้ว ให้จัดส่ง ส านักงาน กศน.จังหวัด ภายใน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อจัดส่งให้ส านักงาน กศน.คัดเลือกในระดับกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
   2. เรื่อง การแต่งตั้งเวร ศูนย์วรรณกรรม “ค าพูน  บุญทวี” 
   เดิมผู้รับผิดชอบเป็น กศน.อ าเภอเมือง และกศน.อ าเภอทรายมูล ตั้งแต่เดือน 
กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป จะให้ทุกอ าเภอช่วยกันรับผิดชอบ ในเฉพาะวันหยุด เสาร์ อาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์โดยจะแต่งตั้งเวรวันละ 2 คน ที่ละอ าเภอ ส าหรับหน้าที่ เปิดปิดศูนย์วรรณกรรม ดูแลความ
เรียบร้อยของพ้ืนที่และสรุปยอดผู้มาใช้บริการก่อนปิด 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
      

/ ส านักงาน กศน.จังหวัด … 

/ ๑.5.6 กลุ่มส่งเสริมภาคี... 



 ๑.5.6 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

    1. เรื่อง สถานการณ์ยาเสพติด ประจ าเดือน ธันวาคม 2560 

  ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา ยังมีการจับกุมยาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรอยู่
ตลอดเนื่องจากมีประชาชนเดินทางมาจากต่างจังหวัด มาเยี่ยมบ้าน เพื่อฉลองเทศกาลปีใหม่ ซึ่งในช่วงเดือน 
ธันวาคม ต ารวจจับกุมได้เพ่ิมมากขึ้น โดยส่วนมากเป็นผู้จ าหน่ายรายย่อย สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่แล้ว เพิ่มข้ึน สถานการณ์การค้ามียาบ้า ไอช์ กัญชา สารระเหย 
ตามล าดับ ราคายาบ้าเม็ดละ 100-150 บาท กัญชา 6 บาทต่อกรัม ไอซ์ จีละ 1,300 บาท 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 

   2. เรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

   - แนวทางการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ปีการศึกษา 2560 

    ตามท่ี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดด้วยกระบวนการโครงการสถานศึกษาสีขาวฯเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ นักเรียน นักศึกษา มีความ
เข้มแข็ง ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นผู้เสพรายใหม่โดยมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ให้
สถานศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงาน ทุกปี 

    วันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น โดยมี
เจ้าหน้าที่ ส านักงาน กศน.จังหวัด 1 คน กศน.อ าเภอ 9 คน รวม 10 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
ส านักงาน กศน.จังหวัด จึงขอให้ กศน.อ าเภอด าเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินผลงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปกีารศึกษา 2560 

   -ยกเลิกการรายงาน 

 1.การขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและไขปัญหายาเสพติด 
 2.รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
 3.รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 

                 ๑.5.7 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 
 1. เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงาน กศน.ประจ าปี 2561 
 -ตามท่ีส านักงาน กศน.จังหวัด ได้ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินงานตาม

นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานของส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2561 ของสถานศึกษา ตั้งแต่
วันที่ 19-26 มกราคม 2561 ไปแล้ว 7 อ าเภอ ต้องขอขอบคุณ ผอ.กศน.อ าเภอและบุคลากรทุกท่านที่ให้
ข้อมูลในการนิเทศและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ที่ประชุม  รับทราบ 

/ 2. เรื่อง โครงการฝึกอบรมลูกเสือ… 



                 2. เรื่อง โครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น   
  - ตามท่ีส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญขั้น
ความรู้เบื้องต้นเพื่อทบทวนวิทยากรผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ประจ าปี 2561 ในวันที่ 3/5 ก.พ.
2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ จ านวน 23 คน และ
นักศึกษาท่ีเป็นลูกเสือวิสามัญ อ าเภอละ 10 คน นั้น จังขอเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 14-16 ก.พ.2561 
สถานที่เดิมคือค่ายลูกเสือพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่ประชุม  รับทราบ 
                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 

  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
ความสะดวกในการจัดโครงการอ าเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านโชคชัยพร 

 -ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ก านันผู้ใหญ่บ้าน ที่ร่วมกันจัดงานนมัสการรอยพระพุทธ
บาทภูกอย เพ่ือสืบสานประเพณี ในวันที่ 23-24 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 

/ ๒.2 เรื่องการออกหน่วย… 



               ๒.2 เรื่องการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ในวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 256๑ ณ โรงเรียนบ้านโสกน้ าใส ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  

ที่ประชุม  รับทราบ 

      2.3 เรื่องการขอรับสนับสนุนและสิ่งของเพ่ือออกร้านมัจฉากาชาด ประจ าปี 2561  

   ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร ก าหนดจัดกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาดให้
ประชาชนได้ร่วมสนุกลุ้นโชคจากการจับสลากระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2561 เพ่ือหารายได้เป็นทุทรัพย์
ไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศล เพ่ือให้ส่วนราชการอ าเภอ หน่วยงานทุกภาคส่วน ห้างร้านและผู้มีจิต
ศรัทธาน าเงินสด และสิ่งของมามอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร  

ที่ประชุม  รับทราบ 

      2.4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ด้วยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  16 มกราคม 2561 ให้
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการท างานในระดับพ้ืนที่ ด าบล หมู่บ้าน ใช้ทีมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม นั่งยืน ระดับต าบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน
สนับสนุนกลไกลการขับเคลื่อนในพื้นท่ี  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
            ๓.๑ งานธุรการ/บุคคล 

    -การนิเทศ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.ประจ าปี 
2561 ส านักงาน กศน.จังหวัด ก าหนดการนิเทศ ติดตาม งาน กศน.อ าเภอในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
ให้บุคลลากร ทุกคน ได้เตรียมความพร้อมในการรับการนิเทศ ครู กศน.ต าบลเตรียมพ้ืนที่ กลุ่มอาชีพเพ่ือ
ต้อนรับคณะนิเทศ ต าบลละแห่ง 
      - ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปี2561 ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดไทยเจริญ 
     -แจ้งบุคลกรเข้าร่วมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ใน
วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ครู กศน.ต าบลทุกคน 
  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งกายชุดกากีแขนยาว 
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งกายชุดผ้าไทย 
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แต่งกายชุด กศน. กรมท่า 
     - ครูประภาพร  นัยจิตร ครู กศน.ต าบล รับผิดชอบงานทะเบียนได้ยื่นขอลาออกเพ่ือไปบรรจุจึง
ได้มอบหมายงานทะเบียนสอนโปรแกรม IT ต่อนางสาวปวีนัด  เมืองโคตร นักจัดการงานทั่วไปและขอ
ข้อมูล นักศึกษาต าบลค าเตยให้ครูนงนุช ไชยสัจ รับผิดชอบแทน 
ที่ประชุม  รับทราบ 

/๓.2 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน… 
... 



๓.2 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1 การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ ให้ครู ทุกท่าน ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาและติดตามนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบ  N-NET ครั้งที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๑ ร้อยละนักศึกษาเข้าสอบต้องได้ 80% 
ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๔ งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

- มอบบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและครูผู้สอนคนพิการจัดเตรียมกิจกรรม ในการเข้า
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เพ่ิมรอยยิ้ม เติมความสุข ให้คนยโสธร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 256๑ ณ 
โรงเรียนบ้านโสกน้ าใส ต าบลค าไผ่ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร  

ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.5  งานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

- ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธรได้ก าหนดจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนวิทยากรผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือวิสามัญ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู
ที่ผ่านการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง (A.T.C.)และได้รับเครื่องแบบวูดแบดจ์ ๒ 
ท่อน จ านวน ๒3 คนและนักศึกษาที่เป็นลูกเสือวิสามัญ (อายุ ๑๖-๒๕ ปี ) อ าเภอละ๑๐ ให้ครูได้เตรียม
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวตามก าหนด 

-โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข มอบ นางงสาวปวีนัด  เมืองโคตร 
ด าเนินการตามคู่มือแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
เพ่ือรับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560 ตามก าหนด 

 -แจ้งผู้รับผิดชอบงานให้ทราบ จังหวัดได้ยกเลิกการรายงาน ดังนี้ 

         1.การขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันและไขปัญหายาเสพติด 
         2.รายงานผลการด าเนินการขับเคลื่อนตามมติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ 
         3.รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาโสเภณีเด็ก 
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 
 


