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รายงานการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
การประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 12/ 2560 ประจาเดือนธันวาคม 2560
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
ผู้มาประชุม
๑. นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
2. นางสุวราอรร์ สัจธรรม
3. นางนาถหทัย สิงหเลิศ
4. นายเสรี ทิพจรุญ
5. นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว
6. นายหรรษา ใจมิภักดิ์
7. นางแสงเพ็ญ โล่ห์คา
8. นางสาวถนอม ใจกล้า
9. นางพัชราภรณ์ เหล็กกล้า
10.นางเรณู สังข์ขาว
11.นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง
12. นางสาวศิรินทร อุดมศรี
13. นางสาวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ
14. นางสาวดรุษกร ไชยสัจ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเสนางคนิคม
ผู้อานวยการ กศนอาเภอหัวตะพาน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอลืออานาจ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอชานุมาน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอานวยการ
พนักงานพิมพ์ ส 4 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
การพัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ
นักวิชาการศึกษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ
นั ก วิ ช าการศึ ก ษา หั ว หน้ า กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
ตามอัธยาศัย

ผู้ไม่มาประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศิวลัย มีทอง
2. นางสาวประยูร นามน้อย
3. นางสาวสุดาวรรณ คาประวัติ
4. นางสาวปารณีย์ บุญจริง
5. นายภูวดล ศิริบุตร
6. นางสาวรังสิธร ประการแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
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นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ประธานในที่ประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
1) นายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร
ปลัดจังหวัดอานาจเจริญย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกรม กรมการปกครอง
2) นายจรู ญ รั ต น์ หิ รั ญ ชุ ฬ หะ
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอานาจเจริญ ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ผู้ อ านวยการส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 4 ราย
1) นายจตุรงค์ จริยะนรวิชช์
ปศุสัตว์จังหวัดอานาจเจริญย้ายมาจังหวัดขอนแก่น
2) นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญย้าย
มาจากจังหวัดหนองคาย
3) นายเอกบดินทร์ จาเนียรกาล
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานีรักษาราชการแทนขนส่ ง
จังหวัดอานาจเจริญ
4) นางสาวนิรชา บัณฑิตย์ชาติ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอานาจเจริญ ย้ายมา
จ า ก ส า นั ก ผั ง เ มื อ ง ร ว ม แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง เ ฉ พ า ะ
กรุงเทพมหานคร
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการอานาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมือง
ธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.1 แนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ ปี 2561
1) ขยายผลหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี 1 ตาบล 2 หมู่บ้านรวมทั้งหมด 56 ตาบล 112
หมู่บ้าน
2) ตัวชี้วัดบังคับที่ต้องขับเคลื่อนทุกหมู่บ้าน จานวน 5 ตัวชี้วัด
ตั วชี้ วัด 1.3 หมู่ บ้า น/ชุ มชน มีธ รรมนูญหรื อ มีกติ กาและมาตรการทางสัง คมครอบคลุ ม
กิจกรรมงานบุญ ประเพณีที่ปลอดการพนัน งานบุญปลอดเหล้า รวมทั้งลดละเลิกอบายมุขและการทะเลาะ
วิวาท
ตัวชี้วัด 1.4 หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสา มีระบบสวัสดิการหมู่บ้าน/ชุมชน
ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ มอบหมายให้ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดอานาจเจริญ เป็น ฝ่ายเลขานุการ แต่งตั้งคาสั่ งคระกรรมการประสานภารกิจ “จิตอาสา”
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จังหวัดอานาจเจริ ญ เพื่อให้ป ระชาชนทุกภาคส่ วนได้มีส่วนร่ว มทาความดีด้ว ยหัว ใจ ให้ รายงานผลการทา
กิจกรรมจิตอาสาทุกเดือน เช่น จานวนหมู่บ้านที่มีการดาเนินกิจกรรมจิตอาสา จานวนกลุ่ม/ชมรมจิตอาสา
จานวนสมาชิกจิตอาสา เป็นต้น
ตัวชี้วัดที่ 2.5 หมู่บ้าน/ชุมชน มีการส่ งเสริมการเรียนรู้และการใช้สมุนไพร พืชผักสวนครัว
ภูมิปัญญาไทย ในการดูแลสุขภาพผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
3 : 2 : 1 เตรียมเคาท์ดาวน์นับถอยหลัง วันรวมพลคนเมืองธรรมเกษตรประกาศเมืองสมุนไพร
และเกษตรอินทรีย์ ทั้งจังหวัด เพื่อให้การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอานาจเจริญ ปี 2561 เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างการเปลี่ย นแปลงเมืองธรรมเกษตรหรือเกษตรอินทรีย์วิถีธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมมุ่งสู่เมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ทั้งจังหวัด ตามวิสัยทัศน์จังหวัดที่ว่า “เมืองธรรมเกษตร เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” และมีนโยบาย 3 ดี คือ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ของผู้ว่า
ราชการจังหวัดอานาจเจริญ มุ่งหวังให้คนอานาจเจริญ มีและใช้สมุนไพรอินทรีย์ในครัวเรือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
70 ของครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดอานาจเจริญ คณะทางานขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้ง
จังหวัด จึ งได้เตรี ย มความพร้ อมในการขับ เคลื่อน COUNT DOWN นับถอยหลัง ประกาศให้ จังหวัด
อานาจเจริญ เป็นเมืองสมุนไพรและเกษตรอิ นทรีย์ทั้งจังหวัด ด้วยกลวิธีให้ทุกครัวเรือนปลูกและใช้สมุนไพร
อินทรีย์ 3 : 2 : 1 ดังนี้
3 หมายถึง สมุนไพรเป็นยา 3 ชนิด ได้แก่ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้
2 หมายถึง สมุนไพรเป็นอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ พริก ตะไคร้
1 หมายถึง สมุนไพรประจาถิ่น ให้มีการรายงานผลการดาเนินงานทุกเดือน เช่น จานวนหมู่บ้าน/
ชุมชน มีกลุ่ม/ชมรมส่งเสริมการปลูกและใช้ยาสมุนไพร 3 : 2 : 1 จานวนกลุ่ม/ชมรม จานวนสมาชิก
ตัวชี้วัดที่ 2.6 หมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบ สวยงาม ถูก
หลักสุขาภิบาลทั้งในครัวเรือนและบริเวณบ้าน เหมาะสมต่อการเป็นเมืองธรรมเกษตร
ตัวชี้วัดที่ 2.7 หมู่บ้าน/ชุมชน มีกิจกรรมการออกกาลังกาย
กาหนดให้ห มู่บ้าน/ชุมชน มีสถานที่หรือลานกีฬา/ลานสาหรับการออกกาลังกายของประชาชนให้มีความ
เหมาะสมตามกลุ่มวัยและให้มีการรายงานกิจกรรมการออกกาลังกายทุกเดือน เช่น จานวนสถานที่/ลานกีฬา/
ลานออกกาลังกาย ชมรมกีฬา กิจกรรมการออกกาลังกาย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2560 ประจาเดือนrพฤศจิกายน 2560 เมื่อวันอังคารที่
14 พฤศจิกายน 2560 จานวน 11 หน้า ซึ่งงานธุรการได้ทารายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบ
ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น ก ศ น . จั ง ห วั ด อ า น า จ เ จ ริ ญ เ ว็ บ ไ ซ ต์
http://125.24.216.74/amnatnfe/index.php หากท่านใดจะแก้ไขขอให้ท่านแจ้งต่อที่ประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม
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-ไม่มีที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจากสานักงาน กศน.จังหวัด
4.1 กลุ่มอานวยการ
- ไม่ม-ี
ที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือน ธันวาคม 2560
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ E-Budget 61 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
ภาพรวมจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 6.97
ที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้จัดทาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามคารับรองการปฏบัติ
ราชการของ กศน.อาเภอและ กศน.ตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ
ห้องประชุมฝ้ายขิต โรงแรมฝ้ายขิต จังหวัดอานาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายครู กศน.ตาบล จานวน 56 ตาบล เพื่อ
รวบรวมข้อมูลจัดทาแผนปฏิบัติการของ กศน.อาเภอ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม
2560 โดยมีกลุ่ ม เป้ าหมาย ผู้ อานวยการ กศน.อ าเภอ ตัว แทนครูอาสาสมัค รฯ ตัว แทนครู กศน.ตาบล
เจ้าหน้าที่แผนฯ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาเภอละ 5 คน และเจ้าหน้าที่บุคลากรของสานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ
ที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น งบประมาน ในแบบฟอร์ ม แผนการใช้ จ่ ายเงิ น งบประมาณ
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เป็นผู้ลงนามเห็นชอบ โดยให้ยึดแบบฟอร์มตามรายละเอียดที่
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ทาหนังสือแจ้งลงใน e-office หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องทาหนังสือเป็นลายลักษณ์
ที่ประชุม รับทราบ
4.2.4 การรายงานผลการตรวจสอบการดาเนินงาน กศน.ตาบล ประจาปีงบประมาณ 2560
ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายใน สานักงาน กศน. ได้ตรวจสอบผลการดาเนินงาน กศน.ตาบล
ประจาปีงบประมาณ 2560 ผลการตรวจสอบสรุปได้ดังนี้
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1. การดาเนินงาน กศน.ตาบลอาจไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าที่ควรเนื่องจาก กศน.ตาบล จานวนมากยังไม่มีความพร้อมในการให้บริหารการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะ 4 ศูนย์ให้มีประสิ ทธิภาพและ
เป็ น ไปตามแนวทางที่กาหนดได้อย่ างครบถ้ว น เนื่องจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ห รือกิจกรรมส่ งเสริม
หลักสูตรต่างๆไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนหรือตาบลอย่าง
เป็นระบบ ทาให้ไม่มีแผนที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้สาหรับให้ประชาชนศึกษา หาความรู้ ได้ด้วยตัวเอง ไม่
สามารถนาหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับสภาพจริงของแต่ละบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสมประกอบกับการเผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งการเรียนรู้ในช่องทางต่างๆยังไม่มีข้อมูล
สาคัญเพียงพอ ยังไม่สามารถส่งเสริมให้ชุมชนสามารถใช้ระบบ e-Commerce เป็นช่องทางในการจาหน่าย
สินค้าหรือการให้บริการของชุมชนได้ สาหรับการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยต้องดาเนินงาน
ร่วมกับ กกต.จังหวัดและคณะกรรมการ ศส.ปชต. มีข้อจากัดในเรื่องเวลาของแต่ละคนและครู กศน.ตาบลไม่ได้
มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมทาให้วัน เวลา ซ้าซ้อนกับงานตามภารกิจของศูนย์อื่นใน กศน.ตาบล
2.การดาเนินงาน กศน.ตาบล ส่วนใหญ่ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินงานให้เป็นศูนย์กลาง
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างเสมอ
ภาค เท่าเทียมกัน ทั่วถึงและมีคุณภาพ เพราะยังมีข้อจากัดในเรื่อง อาคาร สถานที่ สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และ
บุคลากร รวมทั้งไม่มีคู่มือหรือแนวทางการดาเนินงานของ กศน.ตาบลที่ปรับปรุ งใหม่ให้สอดคล้องกับ นโยบาย
กศน. ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนโยบาย วิธีการปฏิบัติและการประสานงานกับเครือข่าย ไม่ได้จัด
กิจกรรมโดยบูรณาการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรกับภารกิจที่ต้องดาเนินการในศูนย์ต่างๆเกิดความเหลื่อมล้า
ในการทางานของครู กศน.ตาบล และหลายแห่ งเกิดภัยธรรมชาติหรือความไม่สงบในพื้นที่ทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผนที่วางไว้
สานักงาน กศน.ขอให้ สานักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา ดาเนินการดังนี้
1) รวบรวมนโยบาย หนังสือสั่งการหรือองค์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการดาเนินงานของ กศน.
ตาบลให้ครู กศน.ตาบล ได้นาไปปฏิบัติตามขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน
2) ให้การช่วยเหลือครู กศน.ตาบล ในการประสานงานกับชุมชน เครือข่ายหรือการเข้าพื้นที่
พบปะประชาชนรวมทั้งแนะนาว่า กศน.ตาบลจะให้บริการประชาชนในเรื่องใดบ้าง
3) ทาความเข้าในเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้อ ง ในเรื่องภารกิจที่สานักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา
จะต้องรับผิดชอบรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการใช่จ่ายเงินประเภทต่างๆและกากับ ดูแลการเบิกจ่ายเงินของ
สถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
4) ออกแบบวิธีการติดตามผลการดาเนินงานในเชิงคุณภาพให้เหมาะสมกับพื้นที่
5) จัดสรรบุคลากรในแต่ละสถานศึกษาให้เพียงพอกับตาบลที่มีอยู่โดยไม่ให้อยู่ที่ตาบลใด
ตาบลหนึ่งมากเกินไป
6) จัดหา อาคาร สถานที่ตั้งของ กศน.ตาบล ที่มีสภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้หรือ
กิจกรรมตามภารกิจ
7) สนับสนุนให้มีการยืมสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ จากอาเภอหรือตาบลอื่นที่มีความพร้อม
8) มีแผนบริหารความเสี่ยง หรือแผนสารองฉุกเฉิน กรณีเกิดภัยพิบัติหรือความไม่สงบใน
พื้นที่เพื่อการบริหารจัดการในสถานการณ์ที่จาเป็น
ที่ประชุม รับทราบ
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4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3.1 การเข้ า ใช้ ร ะบบบั น ทึ ก ผลการประเมิ น ระดั บ การรู้ ห นั ง สื อ ของนั ก ศึ ก ษา กศน.
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอแจ้งรายละเอียดช่องทางการเข้าใช้ระบบบันทึกการ
ประเมินระดับการรู้หนังสือของ นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยสามารถเข้าใช้
ระบบได้ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้
- ระดับตาบล http://203.147.24.84/student61
- ระดับอาเภอ http://203.147.24.84/student61/amper
โดยใช้ UserName และ Password เดิม ดังนี้
- กศน.ตาบล
ชื่อผู้ใช้งาน UserName = รหัส กศน.ตาบล 10 หลัก
รหัสผ่าน Password = รหัส กศน.ตาบล 10 หลัก
- กศน.อาเภอ
ชื่อผู้ใช้งาน UserName = ชื่ออาเภอเป็นภาษาไทย เช่น โนนไทย
รหัสผ่าน Password = 1234
ที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 การอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์
ชาติไทย
ตามที่ สานักงาน กศน. ได้มีหนังสือแจ้งให้บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัดเข้าร่วมการอบรม
การจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย ระหว่างวันที่ 4 - 6
ธันวาคม 2560 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดย สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญมีผู้เข้าร่วมฯ จานวน 5 คน เพื่อ
เป็นวิทยากรขยายผลการดาเนิน โครงการให้ครบคลุ มทุกพื้นที่ สามารถเผยแพร่ สร้างและขยายเครือข่าย
กระจายความรู้ให้ส่งผลถึงสังคมไทยอย่างจริงจัง นั้น
สานักงาน กศน. ขอให้สถานศึกษาดาเนินการรายงานแผนปฏิบัติงานการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ และปฏิทินการปฏิบัติงานฯ โดยให้นาส่งข้อมูลให้
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
ที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและภารกิจพิเศษ
- ไม่ม-ี

7

ที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.5.1 การออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาปี 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนธันวาคม 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนเค็ง ใหญ่หนองงูเหลือม
บ้านเค็งใหญ่ หมู่ที่ 2 ตาบลเค็งใหญ่ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
กาหนดการออกพื้นที่อย่างน้อย 1 – 2 วัน/สัปดาห์ จัดทาแผนการออกพื้นที่ตามชุมชน/
ตลาดนัด
ที่ประชุม รับทราบ
4.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.6.1 สารวจรายชื่อรายวิชาเลือกเสรีและจานวนแบบทดสอบที่สถานศึกษาดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ด้วย สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ มีนโยบายให้ใช้เป็นแบบทดสอบกลางในการวัดผล
สัมฤทธิ์ป ลายภาคเรี ย นของนักศึกษา กศน.ตามหลั กสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การดาเนินการจัดทาต้นฉบับแบบทดสอบปลายภาคเรียน รายวิชาเลือกเสรี ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้สถานศึกษาแจ้งรายชื่ อรายวิชาเลือกเสรี
และจานวนแบบทดสอบที่สถานศึกษาดาเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2560 พร้อมจัดทา
บัตรข้อสอบ รายวิช าเลื อกเสรี ตามผั งข้อสอบ ในรายวิช าที่ส ถานศึกษาจัดการเรียนสอน รายวิช า 1 - 3
หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 40 ข้อ รายวิชาที่มากกว่า 3 หน่วยกิต ไม่น้ อยกว่า 60 ข้อ พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องก่อนจัดส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ภายในวันที่ 15
มกราคม 2561 (กลุ่มนิเทศฯ ได้ทาหนังสือแจ้งใน e-officeเรียบร้อยแล้ว)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจาก กศน. อาเภอ
1) กศน.อาเภอลืออานาจ
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
2) กศน.อาเภอพนา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
3) กศน.อาเภอชานุมาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
4) กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
5) กศน.อาเภอหัวตะพาน
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