
 

 
ที่  ศธ ๐๒๑๐.๖๐๐๘ /๔๘๘                                           กศน. อ าเภอมหาชนะชัย ต าบลฟ้าหยาด   
                                                                              อ าเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  ๓๕๑๓๐ 
 

                        ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๓                                                                                                                                                                                                                                                                                          

เรื่อง    รายงานการประชุมประจ าบุคลากร เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓   
 

เรียน   ผู้อ านวยการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร    

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานการประชุมประจ าเดือน  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  จ านวน  ๑  ฉบับ          
                     
   ตามท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัด ได้แจ้ง กศน.อ าเภอ ให้รายงานการประชุมประจ าเดือนทุกทุก
เดือนภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน นั้น 
 

   กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้  
     
                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

 

                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                            (นางปาริชาติ  บุญกอง) 
                                    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 
 

 

 

 

กลุ่มงานอ านวยการ 
โทร.  ๐-๔๕๗๙-๙๐๐๗  
โทรสาร. ๐-๔๕๗๙-๙๑๘๙ 

 



รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 
ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ประจ าเดือน กรกฎาคม  ๒๕๖๓   
วันที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  

ณ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

ผู้มาประชุม 
  ๑. นางปาริชาติ  บุญกอง           ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 
  ๒. นางพวงพยอม   ศรีกุล  คร ู
  3. นางสาวอัมพร   ธรรมศิลป์ ครอูาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  ๔. นางสาวกาญจนา  ราชณุวงศ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  
  5. นางสาวปรัศนี   นันทจักร์    บรรณารักษ์ 
  6. นางโชติกา หนันสีแก้ว ครู กศน.ต าบล 
  7. นางสาวไอลดา  อุ่นใจ  ครู กศน.ต าบล 
  8. นายวุฒิพงษ์   ค าผง  ครู กศน.ต าบล 
  9. ว่าที่ ร.ต. อภิชาติ  มงคลค า ครู กศน.ต าบล 
  10. นางสาวทัศนีย์  เที่ยงจิตร ครู กศน.ต าบล 
  ๑1. นางสาวสาวิตรี  แผ่นศิลา ครู กศน.ต าบล 
  ๑2. นางสาวอลิสา  เผ่าเพ็ง  ครู กศน.ต าบล 
  ๑3. นางสาวนิชรัตน์   สมเพาะ ครู กศน.ต าบล 
  ๑4. นางสาวจริยา  พันธ์โภคา ครู กศน.ต าบล 
  ๑5. นายณัฐพงษ์   ประทุมชาติ  ครู กศน.ต าบล 
  ๑6. นายศราวุธ  ชอบงาม  ครู กศน.ต าบล 
  ๑7. นายวันชนะ ค าทอง  ครู กศน.ต าบล 
  ๑8. นางพานิช  อินทริยวงศ์   ครู กศน.ต าบล 
  ๑9. นางสาวภิณริษา  ชานุชติร ครูผู้สอนคนพิการ 
   

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
  นางปาริชาติ  บุญกอง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามวาระดังนี้   
 

 



ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ  
  1.๑.1 เรื่อง การรับใบประกาศนียบัตรก ากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจ าปี พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2560 
ประธาน  ขอแสดงความยินดีกับคณะบุคลากร กศน.อ าเภอมหาชนะชัย ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรฯ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 1.๑.2 เรื่อง การน าส่งจ านวนข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบสารสนเทศนักศึกษาออนไลน์ 
  บัดนี้ สถานศึกษาทุกแห่งน าเข้าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

ล า
ดับ 

สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวม 
ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย 

1 กศน.อ าเภอเมืองยโสธร 76 799 1,094 1,969 
2 กศน.อ าเภอทรายมูล 10 175 265 450 
3 กศน.อ าเภอกุดชุม 29 322 515 866 
4 กศน.อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 14 324 624 962 
5 กศน.อ าเภอป่าติ้ว 11 207 273 491 
6 กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 103 414 617 1,134 
7 กศน.อ าเภอค้องวัง 55 211 324 590 
8 กศน.อ าเภอเลิงนกทา 13 429 567 1,059 
9 กศน.อ าเภอไทยเจริญ 42 152 271 465 

รวมทั้งสิ้น 353 3,083 4,550 7,986 
 
ประธาน  มอบหมายให้กลุ่มงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจ านวนนักศึกษาอีกครั้ง 
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  1.๑.3 เรื่อง การด าเนินโครงการพัฒนาครู กศน. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ 
  นางสาวจินตนา ศรีสุวรรณ์ : ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้ด าเนินโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร จ านวน 3 
รุ่น 
   รุ่นที่ 1 ด าเนินการระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 
    (กลุ่มเป้าหมายจ านวน 38 คน) 
   รุ่นที่ 2 ด าเนินการระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2563 
    (กลุ่มเป้าหมายจ านวน 35 คน) 
   รุ่นที่ 3 ด าเนินการระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 
    (กลุ่มเป้าหมายจ านวน 38 คน) 
 



  วิทยากรโดย นายบรรลุ ทองเข็ม ครูช านาญการพิเศษ สังกัด กศน.อ าเภอเมืองยโสธร ผลการ
อบรม ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ได้ และมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน 
ประธาน  มอบหมายให้ ครู กศน. ต าบล ทบทวนความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอนนักศึกษา            
  ในโครงการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ 
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  1.๑.4 เรื่อง สรุปการส่งงาน กศน. อ าเภอ 
ประธาน  ขอความร่วมมือบุคลากร ตรวจสอบการส่งงานเป็นประจ าเพ่ือไม่ให้งานล่าช้า 
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  1.๑.5 กลุ่มอ านวยการ 
  งานบริหารงานทั่วไป/งานบุคลากร 
   1.๑.5.1 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 
   นางจินตนา เจริญกิจรักษา : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ราย นางสาวียะ พันธุ์ฤทธิ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอค้อวัง 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2563 

ที่ประชุม รับทราบ 

   1.๑.5.2 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ 
   นางจินตนา เจริญกิจรักษา : ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ราย นางพวงพะยอม ศรีกุล ต าแหน่ง ครู กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะ    ครู ช านาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุม รับทราบ 

  1.๑.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
   1.๑.6.1 เรื่อง ขอความร่วมมือขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ 
พ.ศ. ... 
   นายบุญเพ็ง ศรีหาพล : ด้วยส านักงาน กศน. ได้พิจารณา และเห็นสมควรให้
ส านักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก
วุฒิสภา ในพ้ืนที่ของตน เพ่ือขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ซึ่งมีสาระส าคัญของการ
ด าเนินการที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น 
  การด าเนินงานตามข้อที่ 2 การขับเคลื่อนต่อไป 
  ข้อ 2.1 การขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... 
   2.1.1 ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด ศึกษาข้อมูลเพ่ือสร้างความเข้าใจและเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการประสาน และขอรับการสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริ มการเรียนรู้  พ.ศ. ... จาก



สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) และสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ทุกพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนร่างกฎหมายให้ผ่านการพิ
จรณาของคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพ่ือประกาศเป็นกฎหมายต่อไป 
   2.1.2 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด สร้างการรับรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การเรียนรู้ พ.ศ. ... ให้กับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด รวมทั้งสาธารณชนในพ้ืนที่ 

ที่ประชุม รับทราบ 

   1.๑.6.2 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563         
งบเงินอุดหนุน 
   นายบุญเพ็ง ศรีหาพล : การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563         งบเงนิอุดหนนุ ดังนี้ 
   1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ส ารองจัดสรรให้ไปก่อนแล้ว 
จ านวน 50% และงบประมาณส่วนที่เหลือ ส านักงาน กศน. ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพ่ิมเติม จึงให้รอไป
ก่อน 
   1.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ส ารองจัดสรรให้ไป
ก่อนแล้ว จ านวน 50% และงบประมาณส่วนที่เหลือ ส านักงาน กศน. ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพ่ิมเติม 
จึงให้รอไปก่อน 
   1.3 ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว ร้อยละ 60 
ตามข้อมูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2563 

ที่ประชุม รับทราบ 

   1.๑.6.3 เรื่อง สรุปการเบิกจ่ายประจ าเดือน มิถุนายน 2563 
ประธาน  - กศน. อ าเภอมหาชนะชัย มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  
  ร้อยละ ๙๑.๕๘ ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 
  - ควรจัดกิจกรรมให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563  
ที่ประชุม รับทราบ 

  1.๑.7 เรื่อง กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง) 
   1.๑.7.1 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
   นางจินตณา ศรีสุวรรณ์ : ด้วยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)    ได้แจ้งก าหนดการทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เพ่ือให้การด าเนินการ
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน กสน.จังหวัด ขอให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
   1.1 ตรวจสอบข้อมูลผู้คาดว่าจะจบและผู้ที่จะต้องเข้าสอบ N-NET ให้ครบถ้วนถูกต้อง 
   1.2 ส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านเว็ปไซต์ www.niets.or.th ในระหว่างวันที่ 3-
18 กรกฎาคม 2563 โดยขอให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้ง
นี้    (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ไม่อนุญาตให้มีผู้เข้าสอบกรณีพิเศษ “Walk-in”) 
   1.3 แจ้งประชาสัมพันธ์ วัน เวลาสอบให้นักศึกษา กศน. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
อย่างต่อเนื่อง และท่ัวถึง 



 
ประธาน  ขอขอบคุณกลุ่มงานทะเบียนที่ด าเนินการส่งข้อมูลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านเว็ปไซต์ฯ เรียบร้อย
แล้ว 
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  1.๑.8 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.2.8.1 มอบสือ่ส่งเสริมการเรียนรู้และหนังสือให้แก่ห้องสมุดประชาชน 
   นายจักรพงษ์ กุลอัก : ตามท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร ได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสร้างศักยภาพและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย         งบด าเนินงาน จ านวน 180,000 บาท เพ่ือให้ด าเนินการจัดซื้อสื่อส่งเสริมการเรียนรู้และ
หนังสือสื่อให้แก่ห้องสมุดประชาชนฯ และได้มอบแก่ กศน.อ าเภอ เพ่ือใช้ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในห้องสมุด
ประชาชนฯ 
ประธาน  มอบหมายให้บรรณารักษ์ด าเนินการ 
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  1.๑.9 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
   1.๑.9.1 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในอาณาจักร ตาม พ.ร.บ. การรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขแล้ว ประจ าปี 2563 
   นายส าลี มลิวัน : วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสีเงิน อบจ.จังหวัดยโสธร 
   - กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ขึ้นกับส านัก
นายกรัฐมนตรีโดย นายกรัฐมนตรีเป็น ผอ.รมน. และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ผอ.รมน. จังหวีด 
   ประกอบด้วยศูนย์ประสานการปฏิบัติ 5 ศูนย์ ดังนี้ 
   ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 (ศปป.1 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงของ
รัฐ ความม่ันคงของสถานบัน 
   ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ศปป.2 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทาง
สังคม เช่น งานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 (ศปป.3 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงแบบ
พิเศษ เช่น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ 
   ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร 
   ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 (ศปป.5 กอ.รมน.) – กลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคง
เฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ 
   - คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะสถานการณ์ความมั่นคงโดยรวม
ของจังหวัดภายใต้แผนการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 2561-2564 ประกอบด้วย 8 
สถานการณ ์    ที่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงในพ้ืนที่หรือสร้างเงื่อนไขปัญหาความมั่นคง ได้แก่ 
   1) ความขัดแย้งทางสังคม การเมืองและสถานบันหลักของชาติ (ไม่มีความรุนแรง) 
   2) ความยกจนและความเหลื่อมล้ า (ควบคุมถานการณ์ได้) 



   3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มลดลงและเสื่อโทรม (ควบคุม
สถานการณ์ท าได้ค่อนข้างยาก) 
   4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ควบคุมสถานการณ์ได้) 
   5) สังคมผู้สูงอายุ (ควบคุมสถานการณ์ได้) 
   6) การเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงรูปแบบใหม่ (ไม่มีความรุนแรง) 
   7) ปัญหายาเสพติด (ควบคุมสถานการณ์ท าได้ยาก) 
   8) แรงงานต่างด้าวและการลักลอบเข้าเมือง (ควบคุมสถานการณ์ได้) 

ที่ประชุม รับทราบ 

   1.๑.9.2 สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ า
จังหวัดยโสธร (กคอ.ประจ าจังหวัดยโสธร) 
   นายส าลี มลิวัน : สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
ประจ าจังหวัดยโสธร (กคอ.ประจ าจังหวัดยโสธร) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร 
   2.1 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2550 
องค์ประกอบของการกระท าผิดต้องครบ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
    2.1.1 การกระท า คือ มีการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     - จัดหา 
     - ซ้ือ 
     - ขาย 
     - จ าหน่าย 
     - พามาจาก 
     - ส่งไปยังที่ใด 
     - หน่วงเหนี่ยว 
     - กักขัง 
     - จัดให้อยู่อาศัย 
     - รับไว้ 
    2.1.2 ถูกกระท าด้วยวิธีการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
     - ข่มขู ่
     - ใช้ก าลังบังคับ 
     - ลักพาตัว 
     - ฉ้อฉล 
     - หลอกลวง 
     - ใช้อ านาจโดยมิชอบ 
     - ใช้อ านาจครอบง า 
     - ขู่เข็ญ 
     - โดยให้เงิน/ผลประโยชน์อื่น 
     - รับไว้ 



    2.1.3 ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
     - การค้าประเวณี 
     - การผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก 
     - แสวงประโยชน์ทางเพศรูปแบบอ่ืน 
     - เอาคนลงเป็นทาส หรือให้มีฐานะคล้ายทาส 
     - การน าคนมาขอทาน 
     - การตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 
     - การบังคับใช้แรงงาน หรือบริการตามมาตรา 6/1 
     - การอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะ
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
    ในกรณีที่เป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 
ให้ถือว่าเด็กนั้นเป็นผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ต้องมีสภาพบังคับ คือ การเอา
คนลงเป็นทาส การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการบังคับตัดอวัยวะเพ่ือการค้า 

คดีการค้ามนุษย์ท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยโสธร จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
    (1) กรณีแรก เหตุเกิดในเดือนธันวาคม 2562 เป็นการค้ามนุษย์แบบกรณี
ค้าประเวณี โดยผู้เสียหายเป็นเด็กสาวอายุ 15 ปี เป็นคนอ าเภอทรายมูล ได้ค้าประเวณี โดยผ่านนายหน้าซึ่งเป็น
ลูกสาวอายุ 16 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนกัน ติดต่อผ่านเฟสบุ๊ค จากการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของเด็กผู้เสียหาย ทราบว่า 
บิดามารดา แยกทางกัน โดยมอบเด็กให้อยู่ในการดูแลของยาย ส่วนบิดาขาดการติดต่อ มาดาสมรสใหม่ และไป
ท างานอยู่กับสามีใหม่ที่ต่างจังหวัด มีบุตรกับสามีใหม่ 1 คน เป็นชาย อายุ 8 ปี และมอบบุตรชายให้ยายช่วย
อุปการะเลี้ยงดูที่จังหวัดยโสธร โดยมารดาจะกลับมาเยี่ยมบ้านสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และให้เงินยายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลี้ยงดูเด็กทั้ง 2 คน สัปดาห์ละ 500 บาท ซึ่งยายเป็นผู้สูงอายุ ท างานหนักไม่ไหว เงินที่ได้จึงไม่ เพียงพอใช้
จ่ายในครอบครัว เด็กผู้เสียหายจึงไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัว เด็กผู้เสียหายจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วไม่ศึกษาต่อ
ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ     จากการสอบถามทราบว่าเด็กมีความวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
เรียนและค่าใช้จ่ายส่วนตัวและรู้สึกว่าตนเองมีไม่เหมือนเพ่ือน ต้องการเป็นที่ยอมรับ และเหตุที่ตัดสินใจ
ค้าประเวณีด้วยความสมัครใจเพราะตั้งการเงินค่าใช้จ่าย จึงไปค้าประเวณีตามค าชักชวนของผู้ต้องหาเด็กซึ่งเป็น
เพ่ือนกัน และชายวัยกลางคนซึ่งรู้จักกันผ่านเฟสบุ๊ค โดยได้เด็กค้าประเวณีมาแล้ว จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 
    - ครั้งแรก เหตุเกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลาประมาณ 14.00 น.       
ที่แสนรักรีสอร์ท ได้ค่าตอบแทน 1,000 บาท ส่วนนายหน้าได้ 500 บาท ซึ่งเด็กน าเงินที่ได้ไปเลี้ยงฉลองวัน
ครบรอบวันเกิดตนเอง 
    - ครั้งที่ 2 เหตุเกิดประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 จ าวันที่ไม่ได้ เวลา
ประมาณ 12.00 น. จ าชื่อรีสอร์ทไม่ได้ ได้ค่าตอบแทน 1,000 บาท ส่วนนายหน้าได้ 500 บาท ซึ่งเด็กน าเงิน
ที่ได้ไปใช้จ่ายส่วนตัว 
    - ครั้งที่ 3 เหตุเกิดวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 21.00 น. ณ ซิก
แซก   รีสอร์ท ต าบลน้ าคใหญ่ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นวันจับกุม 
    (2) กรณีที่สอง เป็นกรณีมารดาถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบุตรสาว 
อายุ 6 ปี ในสภาพเปลือย และส่งขายให้ชาวสวีเดน พ้ืนที่เกิดเหตุบ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบุ่งค้า 
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยสรุปข้อมูล ดังนี้ 



    - วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 13.30 น. ส านักงานพัฒนา
สังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้รับการประสานจากการป้องกันจังหวัดยโสธร เชิญประชุมหารือ
เกี่ยวกับการวางแผนจับกุมคดีมนุษย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กรม
สอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (Department of Special Investigation or DSI) กระทรวงยุติธรรม 
ในเวลาเดียวัน เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดยโสธร และผู้เสียหายเป็นเด็ก และเป็น
บุตรสาวของผู้ต้องหา ซ่ึงเด็กจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยมารดาเด็กมีพฤติการณ์ถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหวของเด็กในสภาพเปลือย โดยในภาพเคลื่อนไหว ให้เด็กพูดภาษาอังกฤษเชิญชวนให้มีเพศสัมพันธ์ 
และส่งไปให้ชายสัญชาติสวีเดนเผยแพร่ เพ่ือแลกเงินค่าตอบแทน ซึ่งทีมงานได้วางแผนตรวจค้น เก็บ
พยานหลักฐาน และจับกุมในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 
    - วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลาประมาณ 07.00 น. ได้รับการ
ประสานจากชุดตรวจค้นและจับกุมให้ไปพบกันที่ที่ว่าการอ าเภอเลิงนกทา ซึ่งพัฒนาสังคมชุมชนและความมั่นคง
ของมนุษญ์จังหวัดยโสธร (นางวาสนา ทองจันทร์) พร้อมด้วย นางสาวพัชรา สนามพล นักสังคมสงเคราะห์
ช านาญการ ได้เดินทางไปถึงที่ว่าการอ าเภอเลิงนกทา เวลาประมาณ 08.00 น. และประชุมหารือในทางลับ
เกี่ยวกับการวางแผนเข้าตรวจค้นและจับกุมร่วมกับนายอ าเภอเลิงนกทา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแห่งราชอาณาจักรไทย (Department of 
Special Investigation or DSI) กระทรวงยุติธรรม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 พาทีมเจ้าหน้าที่ พม. เข้าพ้ืนที่ไปก่อนและแยกเด็กออกจากบ้าน เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กเห็น
เหตุการณ์ขณะเจ้าหน้าที่ก าลังตรวจค้นเก็บพยานหลักฐานและจับกุมมารดาเด็ก จากนั้นได้ประสานให้ชุดตรวจ
ค้นและจับกุมด าเนินการตรวจค้น เก็บพยานหลักฐาน และจับกุมมารดาเด็ก ส่งให้ พ.ต.ท.สมบัติ ชุมสวัสดิ์ 
พนักงานสอบสวน สภ.เลิงนกทา ด าเนินคดี 
    ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้จัดประชุม
ทีม  สหวิชาชีพเพ่ือหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กและครอบครัว ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 
2563   เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองแคนใหญ่ หมู่ที่ 3 ต าบลบุ่งค้า อ าเภอเลิงนกทา จังหวัด
ยโสธร โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ก ากับ สภ.เลิงนกทา (สอบสวน) ปลัดอ าเภอเลิงนกทา เจ้าหน้าที่
เทศบาลต าบลบุ่งค้า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และญาติฝ่ายบิดามารดาเด็ก เพ่ือให้เด็กและครอบครัวราย
ดังกล่าว ได้รับการประเมิน วินิจฉัย ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาครอบครัวได้อย่างยั่งยืน ไม่ให้เด็กถูกกระท าซ้ า 
จากการประชุมและได้พูดคุยกับมารดาเด็ก (ผู้ต้องหา) ซึง่ได้ประกันตัวออกมา และญาติ ทราบว่า มารดาเด็ก
ทราบและส านึกผิดแล้ว และให้สัญญากับครอบครัวและญาติว่าจะไม่กระท าผิดอีก ปัจจุบันครอบครัวได้ช่วยดูแล
กันอย่างใกล้ชิด มีการท ากิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว ไม่ปล่อยให้มารดาและเด็กอยู่เพียงล าพัง 
    ปัจจุบัน อยู่ระหว่างพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งรอผลตรวจ
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้ว จะได้ส่งส านวนให้พนักงานอัยการต่อไป 
   2.2 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 
   การค้าประเวณี หมายความว่า การยอมรับการกระท าช าเราหรือการยอมรับการ
กระท าอ่ืนใดหรือการกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ในทางกามอารมณ์ของผู้อ่ืน อันเป็นการส าส่อนเพ่ือสินจ้าง
หรือประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยอมรับการกระท าและผู้กระท าเป็นบุคคลเพศเดียวกันหรื อคนละเพศ ใน
พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้การกระท าผิดเกี่ยวกับการค้าประเวณี เป็นความผิดซึ่งจะต้องได้รับโทษ โดยมีทั้ง
โทษปรับและโทษจ าคุก เช่น 



   - การเข้าติดต่อหรือชักชวน แนะน าตัว ติดตามหรือรบเร้าบุคคลตามถนนหรือ
สาธารณสถานหรือในที่อ่ืนใด เพ่ือการค้าประเวณีอันเป็นการเปิดเผยและน่าอับอายหรือเป็นที่เดือดร้อนร าคาญ
แก่สาธารณชน  (มาตรา 5) 
   - การเข้าไปมั่วสุมในสถานการค้าประเวณี (สถานการค้าประเวณี หมายถึง สถานที่ที่
จัดไว้เพ่ือการค้าประเวณีหรือยอมให้มีการค้าประเวณี และให้หมายความรวมถึงสถานที่ที่ใช้ ติดต่อหรือจัดหา
บุคคลอื่นเพ่ือกระท าการค้าประเวณีด้วย) เพ่ือประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น (มาตรา 6) 
   - การโฆษณาหรือกระท าให้แพร่หลายด้วยวิธีใดๆ ไปยังสาธารณะในลักษณะที่เห็นได้
ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อเพ่ือการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อ่ืน (มาตรา 7) 
   - กระท าช าเราหรือกระท าอ่ืนใดเพ่ือส าเร็จความใคร่ของตนเองหรือผู้อ่ืนแก่บุคคลอายุ
กว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีในสถานการค้าประเวณี โดยบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยถ้าเป็นการ
กระท าแก่เด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีจะได้รับโทษหนักมากข้ึน (มาตรา 8) 
   - เป็นธุระ จัดหา ล่อไป หรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพ่ือให้บุคคลนั้นกระท าการ
ค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าการกระท าต่างๆ อันประกอบเป็นความผิดนั้นจะได้
กระท าภายในหรือภายนอกราชอาณาจักรและจะได้รับโทษหนักขึ้นถ้ากระท าแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปีแต่ไม่เกิน
สิบแปดปี หรือเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี หรือเป็นการกระท าโดยใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้ก าลังประทุษร้าย 
หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการใดๆ (มาตรา 9) 
   - บิดามารดาหรือผู้ปกครองของบุคคลอายุยังไม่เกินสิบแปดปี รู้ว่ามีการกระท าการ
ค้าประเวณีดังกล่าวมาต่อผู้อยู่ในความปกครองของตน และมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจให้มีการกระท าความผิดนั้น    
(มาตรา ๑๐) 
   - เป็นเจ้าของกิจการการค้าประเวณี ผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจการการค้าประเวณีหรือ
สถานการค้าประเวณีหรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระท าการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี โดยจะได้รับโทษหน้าขึ้น
ถ้าในกิจการหรือสถานการค้าประเวณีนั้นมีบุคคลซึ่งมีอายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีหรือมีเด็กอายุไม่เกิน
สิบห้าปีท าการค้าประเวณีอยู่ด้วย (มาตรา 11) 
   - หน่วงเหนี่ยว กักขัง กระท าด้วยประการใดให้ผู้อ่ืนปราศจากเสรีภาพในร่างกายหรือ
ท าร้ายร่างกายหรือขู่เข็ญด้วยประการใดๆ ว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายผู้อ่ืนเพ่ือข่มขืนใจให้ผู้อ่ืนนั้นกระท าการ
ค้าประเวณีและจะได้รับโทษหนักขึ้นถ้าการกระท านั้นท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตาย 
โดยผู้สนับสนุนการกระท าผิดนั้นก็ต้องได้รับโทษด้วย (มาตรา 12) 

ที่ประชุม รับทราบ 

  1.๑.10 กลุ่มนิเทศ ติดตาม ผลและประเมินผล 
   1.๑.10.1 เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามมาตรฐาน กศน. ปี 2562  
    นายไกรวุฒิ ทองศรี : ตามที่ส านักงาน กศน. ได้เลื่อนการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ในช่วง
เดือนมีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) นั้น บัดนี้ กศน. 
ได้ก าหนดจัดการประชุมดังกล่าว ในระหว่างวันที่  14-16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
จังหวัดนครนายก โดยมี   นายกิตติชัย บุษราคัม ผอ.กศน.อ าเภอป่าติ้ว, นางสาวียะ พันฤทธิ์ ผอ.กศน.อ าเภอค้อ



วัง และนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมฯ หลังจาการประชุมกลับมาแล้วจะได้น ามาขยาย
ผลต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 

   1.๑.10.2 เรื่อง การจัดการฝึกอบรมหลักศูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ 
   นายไกรวุฒิ ทองศรี : ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานลูกเสือแห่งชาติ และ
กระทรวงการทองเที่ยว และกีฬา โดยกรมการท่องเที่ยว ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือ
ด าเนินการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ในท้องถิ่นและชุมชนของแต่ละจังหวัด โดยมีการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินงาน      เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งยกเว้นที่น าร่องไปแล้ว 8 
จังหวัด ด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่ง ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 
ก าหนดจัดฝึกอบรมภายในวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมายเป็นลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่/ลูกเสือสามัญ จาก  สพป., สพม., อาชีวะ, โรงเรียนเอกชน และ กศน. จ านวน 60 คน โดย
รายละเอียดโควต้าหน่วยงานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
ประธาน  ส านักงาน กศน.จังหวัด มอบหมายให้นายนายไกรวุฒิ ทองศรี นักวิชาการศึกษา                 
   และนายวรชาติ โพธิแท่น ครู ช านาญการ เป็นหัวหน้าคณะการฝึกอบรมในครั้งนี้ 
  โดยจะมีหลักสูตร 3 รูปแบบ คือ 1) ระบบออนไลน์ 2) การเข้าค่ายอบรม 3) การฝึก
ประสบการณ์ 
ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
  3.1 งานบริหารทั่วไป/งานบุคลากร 
   - 
  ต าบลทุกท่าน ห้ามปรับเปลี่ยนแบบฟอร์มการเบิกจ่ายจากเดิม    
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 

  3.3 งานการศึกษานอกระบบ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง) 
   3.3.1 เรื่อง โครงการค่ายพัฒนาจิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
   นายณัฐพงษ์  ประทุมชาติ : การจัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาจิตอาสา “เราท า
ความดี ด้วยหัวใจ”  จะจัดกิจกรรมในวันที่ 1๕ กรกฎาคม 2563 กลุ่มเป้าหมายเป็น นักศึกษา กศน. ต าบล 
กศน.ต าบลทั้ง 10 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย ๒๔๑ คน 
ประธาน  มอบ ครู กศน.ต าบล 
  - เน้นย้ าในเรื่องของความตระหนักในการเว้นระยะห่าง การใส่หน้ากากอนามัย และการใช้ 
เจลล้างมือ  
    
ที่ประชุม รับทราบและถือปฏบัติ 

 



   3.4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   3.4.1 เรื่อง อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่ 
   นางสาวปรัศนี  นันทจักร์ : วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
อ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ บ้านราชมุนี ต าบลโนนทราย 

ที่ประชุม รับทราบ 

   
ปิดประชุมเวลา 1๒.00 น. 
      

  ลงชื่อ     ทัศนีย์   เที่ยงจิตร   ผู้จดรายงานการประชุม     ลงชื่อ                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
     (นางสาวทัศนีย์   เที่ยงจิตร)              (นางปาริชาติ  บุญกอง) 
            ครู กศน.ต าบล       ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอมหาชนะชัย 
 
 
 


