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รายงานการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
การประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 1/ 2561 ประจาเดือนมกราคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม กศน.อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้มาประชุม
๑. นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
2. ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์
3. นางสุวราอรร์ สัจธรรม
4. นางนาถหทัย สิงหเลิศ
5. นายเสรี ทิพจรุญ
6. นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว
7. นายหรรษา ใจมิภักดิ์
8. นางแสงเพ็ญ โล่ห์คา
9. นางสาวถนอม ใจกล้า
10. นางพัชราภรณ์ เหล็กกล้า
11.นางเรณู สังข์ขาว
12.นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง
13. นางสาวศิรินทร อุดมศรี
14. นางสาวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ
15. นางสาวดรุษกร ไชยสัจ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
รองผู้อานวยการสานักงาน 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
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางศิวลัย มีทอง
2. นางสาวประยูร นามน้อย
3. นางสาวปารณีย์ บุญจริง
4. นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์
5. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
6. นางสาวเบญจพร หิรัญกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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เริ่มประชุม เวลา 10.20 น.
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ประธานในที่ประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย
1) นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์
ปลัดจังหวัดอานาจเจริญ ย้ายไปดารงตาแหน่ง
ที่ ป รึ ก ษ า ด้ า น ก ฎ ห ม า ย ( นิ ติ ก ร ) ส า นั ก ง า น
ปลั ด กระทรวงและมี ค าสั่ ง จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ
ที่ 2604/2560 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ให้นายชานาญ ชื่นตา นายอาเภอเมืองอานาจเจริญ
รักษาราชการแทนปลัดจังหวัดอานาจเจริญ
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 2 ราย
1) นายฉัตรชัย ศรีเฉลา
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอานาจเจริญ
ย้ายมาจากจังหวัดสกลนคร
2) นายสาพรต จันทร์หอม
เกษตรจังหวัดอานาจเจริญย้ายมาจากกรมส่ งเสริม
การเกษตร
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 โครงการผู้ ว่ า ฯพาเยี่ ย มวั ด ท าบุ ญ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี วิ ถี พุ ท ธและตรวจเยี่ ย ม
สถานศึกษา จังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี 2561
โครงการผู้ ว่ า ฯพาเยี่ ย มวั ด ท าบุ ญ สื บ สานวั ฒ นธรรมประเพณี วิ ถี พุ ท ธและตรวจเยี่ ย ม
สถานศึกษา จังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี 2561 ครั้งที่ 4 มีกาหนดการในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561
ณ วัดเชือกนอก บ้ านเชือก ตาบลนาจิกและโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ตาบลดอนเมย อาเภอเมือง จังหวัด
อานาจเจริญ โดยมีส่วนราชการ/หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหลัก ดังนี้
จังหวัด
- ส านั ก งานคลั ง จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ /ส านั กงานสรรพากรพื้ นที่ อ านาจเจริ ญ /ส านั ก งาน
สรรพสามิตพื้นที่อานาจเจริญ/สานักงานธนารักษ์พื้นที่อานาจเจริญ/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอานาจเจริญ/
สานักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดอานาจเจริญ/ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลขอานาจเจริญ/บริษัททีโอที จากัด
(มหาชน)สาขาอานาจเจริญ
อาเภอ
อ าเภอเมื อ งอ านาจเจริ ญ /ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงานพื้ น ที่ ต าบล,อ าเภอเมื อ ง
อานาจเจริญ/องค์การบริหาร/โรงเรียนบ้านเชือก/โรงเรียนนาจิกพิทยาคม/ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์พื้นที่อาเภอเมืองอานาจเจริญ/สภาวัฒนธรรมอาเภอเมืองอานาจเจริญ/สถานศึกษา
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ที่ประชุม รับทราบ/มอบ กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญเข้าร่วมฯ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/2560 ประจาเดือนธันวาคม 2560 เมื่อวันอังคารที่ 12
ธันวาคม 2560 จานวน 8 หน้า ซึ่งงานธุรการได้ทารายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมทางเว็บไซต์ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เว็บไซต์ http://125.24.216.74/amnatnfe/
index.php หากท่านใดจะแก้ไขขอให้ท่านแจ้งต่อที่ประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม
-ไม่มีที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจากสานักงาน กศน.จังหวัด
4.1 กลุ่มอานวยการ
4.1.1 การเงิน
4.1.1.1 การยืมเงินงบประมาณ
ตามที่ งานการเงินและบัญชี สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ตรวจสอบ
เอกสารการยืมเงินงบประมาณ เพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายตามโครงการฯ และกิจกรรมต่าง ๆ นั้น พบว่ามีการ
ส่งเอกสารยืมเงินแบบเร่งด่วน เช่น ส่งเรื่องยืมเงินวันนี้ต้องการเบิกเงินยืมเพื่อจัดกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ ทาให้ผิด
ระบบการเงินและบัญชีต่างๆ ดังนั้น งานการเงินและบัญชี สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอความ
ร่วมมือมายัง กศน.อาเภอ ในการส่งเรื่องขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ คือ ให้ส่งเอกสารในการขออนุมัติยืมเงิน
งบประมาณ มาก่อนล่วงหน้า 7 วันทาการ เพื่อจะได้ต รวจสอบเอกสารว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ ถ้าหาก
ถูกต้องครบถ้วน ก็จะได้ขออนุมัติวางฎีกาขอเบิก และขออนุมัติขอจ่ายต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.1.2 การส่งเรื่องขอเบิกค่าเดินทางไปราชการ
1) การขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ซึ่งการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว
ไปราชการนั้น ผู้มีอานาจในการอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ คือ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ ดังนั้น งานการเงินและบัญชี สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอให้ท่านที่จะใช้รถส่วนตัว
ไปราชการ ให้ส่งแบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการก่อนเดินทางไปราชการ เพราะจากการที่ได้ตรวจ
เอกสารและหลักฐานจะเห็นได้ว่า แบบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการจะแนบมาพร้อมเรื่องขอเบิกค่า
เดินทางไปราชการ ซึ่งเป็นไปราชการมาแล้วค่อยมาขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวในภายหลัง
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2) การส่งเรื่องเบิกค่าเดินทางไปราชการ พบว่าการเขียนรายงานการเดินค่าเดินทาง
ไปราชการ ส่วนใหญ่จะไม่ลงรายละเอียดเวลาการเดินทาง ขอให้ผู้ขออนุญาตเดินทางไปราชการระบุช่วงเวลา
เนื่องจากการเงินและบัญชี สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ไม่สามารถลงเวลาเดินทางให้ท่านให้ได้
มติที่ประชุม รับทราบ/เรื่องขออนุญาตไปราชการและใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ ขอให้ กศน.อาเภอ
ดาเนินการจัดทาสมุดขอไปราชการ 2 เล่ม ได้แก่
1. สมุดขออนุญาตไปราชการของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องนาสมุดดังกล่าวส่งมาที่สานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อให้ ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญเป็นผู้อนุญาต
2. สมุดขออนุ ญ าตไปราชการของบุค ลากรในสถานศึ กษา โดยมีผู้ บริ ห ารสถานศึกษาเป็น ผู้
อนุญาต
4.1.1.3 ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ
ตามที่ งานการเงินได้ดาเนินการเบิกจ่ายเงินเป็นค่าวัสดุ ให้กับ ร้านค้าต่างๆ ที่ กศน.
อาเภอทุกอาเภอ ได้ส่งเอกสารหลักฐานมาเบิกเงินที่สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขณะนี้เงินค่าวัสดุ
ดังกล่าวได้เข้าบัญชีร้านค้าแล้ว งานการเงินจึงได้แจ้งหนังสือเวียนถึง กศน.อาเภอทุกอาเภอ เพื่อให้เร่งติดตาม
ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุ แล้วส่งกลับมายัง งานการเงิน สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือนธันวาคม 2560
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ E-Budget 61 ประจาเดือน ธันวาคม 2560
ภาพรวมจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 33.80 ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2561 และขอให้ กศน.อาเภอที่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณต่ากว่า 33% (ตามไตรมาสที่ 1) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2561 ของจังหวัดอานาจเจริญ
ตามที่ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนเงิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาท) นั้น กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้แจ้งหนังสือขอให้ กศน.อาเภอทุก อาเภอทบทวน
รายละเอียดแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ กิ จกรรมส่งเสริม
อาชีพเพื่อการมีงานทา โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ที่ดาเนินการได้คุ้มค่าและเอื้อประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ทั้งนี้ให้ยึดตามวงเงินงบประมาณแยก
ตามรายตาบลที่ระบุในแผนฯ โดยขอให้ส่งภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลแจ้งไปที่
จังหวัดอานาจเจริญต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2.3 การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา
ตามที่ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ มี น โยบายเกี่ ย วกั บ ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให้หน่วยงานและสถานศึกษาสามารถเลือกใช้ผู้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เอง และ
หน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ(วังจันทร์เกษม) ให้ปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของ
สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา(Uninet) โดยให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2561 เป็ น ต้น ไปนั้ น ส านั กงาน กศน.ได้พิจารณาแล้ ว เห็ นว่าการปรับเปลี่ ยนระบบดังกล่ าวมี
ผลกระทบต่อเนื่องถึงหน่วยงานในสังกัดและในส่วนภูมิภาคด้วย เนื่องจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสานักงาน
กศน.จังหวัด อาเภอ/เขต สถานศึกษาขึ้นตรงและห้องสมุดประชาชนบางแห่งที่ใช้ MOENet ที่เชื่อมต่อมายัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฯ สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย
สานักงาน กศน.ขอให้หน่วยงาน สถานศึกษา ดาเนินการดังนี้
1) หน่ว ยงาน สถานศึกษารวมถึงห้ องสมุดฯ ที่ใช้ MOENet ในปัจจุบันดาเนินการจัดหา
บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการในพื้นที่เอง โดยประหยัด
2) ให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยงานเบิกจ่ายประสานการใช้งานระบบ GFMIS กับจังหวัดหรือเข้า
ใช้บริการผ่านเครือข่าย Uninet ที่ติดตั้ง ณ ห้องสมุดประชาชนฯที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย Uninet ตามรายชื่อ
ห้องสมุดประชาชน
ข้อแนะนาในการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา
ขนาดหน่วยงาน
และสถานศึกษา
ขนาดเล็ก(S)
ขนาดกลาง(M)
ขนาดใหญ่(L)
ขนาดใหญ่พิเศษ(XL)

จานวนนักเรียน
1 – 500 คน
501- 1,500 คน
1,501- 2,500 คน
2,500 คนขึ้นไป

ความเร็วอินเตอร์เน็ต
สื่ออินเตอร์เน็ต
ขั้นต่า 30 Mbps
ขั้นต่า 50 Mbps
ขั้นต่า 100 Mbps
ขั้นต่า 200 Mbps

จานวน IP Address
(Public IP)
อย่างน้อย 1 IP
อย่างน้อย 2 IP
อย่างน้อย 4 IP
อย่างน้อย 8 IP

เงื่อนไขในการให้บริการ
1) เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตพร้อมบริหารอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย(Router) และบริการอุปกรณ์
กระจายสัญญาณแบบไร้สาย(Access Point_) ที่รองรับการใช้งานมากกว่า 50 User
2) ผู้ให้บริการต้องมีการจัดเก็บ Log file การใช้งานอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา
3) ผู้ให้บริการต้องมีระบบป้องกันการใช้งานเว็บไซต์ไม่เหมาะสมและการบริการ web Filtering
4) ผู้ให้บริการต้องรับประกันการแก้ไขปัญหาการใช้อินเตอร์เน็ตภายใน 12 ชั่วโมง หลักจากได้รับแจ้ง
จากผู้รับบริการ
5) ผู้ให้บริการต้องส่งรายงานผลการใช้งานอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานและสถานศึกษา แบบรายวัน
รายเดือน รายปี ให้กับผู้รับบริการ
6) ผู้ให้บริการต้องมีการ Fixed IP Address **
7) ผู้บริการต้องบริการตู้จัดเก็บอุปกรณ์ (Rack)
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8) ผู้ให้บริการต้องจัดส่งรายงานชุดหมายเลข IP Address ที่ให้บริการหน่วยงานและสถานศึกษา
ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อประโยชน์ด้านกฎหมายและความมั่นคงและกฎหมายละเมิด
9) ผู้ให้บริการต้องมีแผนการเชื่อมต่อกับศูนย์ให้บริการอินเตอร์เน็ต (POP) ของระบบเครือข่าย
Uninet ในอนาคต
รายละเอียดการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากผู้ให้บริการในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ
1) ผู้ ให้ บ ริ การ 3BB Fiber ให้บริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตผ่ านโครงข่ายใยแก้ว นาแสง
หมายเลขโทรศัพท์ 1530
2) ผู้บริการ TOT ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ออฟติก หมายเลขโทรศัพท์
045-511050-2
3) ผู้บริการ CAT Telecom ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่ายใยแก้วนาแสงที่มี
ประสิทธิภาพสูง หมายเลขโทรศัพท์ 086-4601020
** หมายเหตุ ผู้ให้บริการบางรายเครือข่ายให้บริการไม่ครอบคลุมทุกอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.4 การประชุมเชิงปฏิบัติ การจัดทาข้อมูล DMIS ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
สานักงาน กศน. ได้กาหนดให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลในระบบข้อมูล DMIS
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ในวันที่ 23 – 25 มกราคม 2561 ณ
โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานที่ดาเนิน การ
จัดทาข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตาบล (DMIS) มี
ความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญในการใช้ระบบ DMIS เป็นเครื่องมือในการช่วยให้การจัดทาแผนปฏิบัติ
การ ทั้งการวางแผน งบประมาณและรายงานผลการดาเนินงานให้มีความชัดเจนในทิศทางเดี ยวกัน โดยให้
สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดาเนินการดังนี้
1) คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1.1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านแผนและงบประมาณ
- บุคลากรของสานักงาน กศน.จังหวัด จานวน 1 คน
- บุคลากรของ กศน.อาเภอ/เขต
จานวน 1 คน
1.2) ครู กศน.ตาบล จานวน 2 คน
โดยบุคลากรดังข้างต้น(ข้อ 1.1และ1.2) จะต้องไปขยายผลให้กับบุคลกรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่อไป
2) ลงทะเบียนตอบรับการเข้าร่วมการประชุมทางเว็บไซต์ https://goo.gl/gxIV83 ภายใน
วันที่ 17 มกราคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ/ มอบหมายบุคลกรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จานวน 4 คน ประกอบด้วย
1. นายภูวดล ศิริบุตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ)
2. นางวรรณา แสงบุญศรี ครู (กศน.อาเภอหัวตะพาน)
3. นางวิบูลยรัตน์ ใจมิภกั ดิ์ ครู กศน.ตาบล (กศน.อาเภอพนา)
4. นายวิทวัส ศรีตัดสูง
ครู กศน.ตาบล( กศน.อาเภอชานุมาน)
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บุคลากรดังรายชื่อข้างต้นจะต้องไปนาความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัด
ต่อ ไป
ซึ่ง ส านั กงาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริญ จะจัด การอบรมขยายผลการจั ด ท าข้ อ มู ล DMIS
ในระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 โดยรายละเอียดและกาหนดการต่างๆ กลุ่มยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาจะทาหนังสือแจ้งให้ กศน.อาเภอทราบอีกครั้ง
4.2.5 การโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม รายจ่ายค่าใช้จ่ายใน
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน กศน. ได้แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 เพิ่มเติม
รายจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ 70 ชั่วโมง โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จานวน 25,700 บาท นั้น
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอให้ กศน.อาเภอลืออานาจ ดาเนินการจัดกิจกรรม
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้อายุกระทรวงศึกษาการ (70 ชั่วโมง) และรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.6 การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอให้ กศน.อาเภอทุก
อาเภอแนบเอกสารแผนการดาเนินงานฯ ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดลง
นามเห็นชอบประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกครั้ง ซึ่งรายละเอียดในเอกสารการเบิกจ่ายต้องสอดคล้องกับ
แผนการดาเนินงานฯตามที่ กศน.อาเภอจัดส่งมา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปี 2561
ตามที่ สานักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงานบู รณาการจั ดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูล ฝอย
ประจาปี 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดกิจกรรมให้แก่ กศน.ตาบลๆ ละ 2,000 บาท (สอง
พันบาทถ้วน) นั้น เพื่อให้การดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย ประจาปี 2561 เป็น ไปอย่างมีประสิ ทธิภ าพ และเกิดประโยชน์สู งสุ ด สานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ จึงขอให้สถานศึกษาของดาเนินการ ดังนี้
1. ให้ กศน.อาเภอ แจ้ง ครู กศน.ตาบล ทุกแห่ ง ดาเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้แก่ผู้นาชุมชน ตาบลละ 20 คน ขึ้นไป และเมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ ให้
รายงานผลการจัดกิจกรรมฯ ภายใน 4 วัน โดยสถานศึกษาต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมฯ จานวน 3 ครั้ง
ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2561
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2. รายงานผลการจัดกิจ กรรมในภาพรวมของอาเภอ ส่ งเป็นเอกสารพร้อมไฟล์ ผ่านทาง
E-Mail:Thon26@hotmail.com
3. หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก กศน.ตาบล ที่สามารถเป็น
ตัวอย่างในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด อาเภอละ
1 ตาบล ภายใน 10 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 การดาเนินการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2560
ตามที่ สานักงาน กศน. ได้กาหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด
ครั้งที่ 2 ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเน้นย้าในเรื่องของความ
รัดกุมของกระบวนการจัดสอบ ให้สุจริต โปร่งใส และมีการวางมาตรการที่เข้มแข็งในการดาเนินการจัดสอบ
เน้นบทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการทุจริต
ในการนี้ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอให้สถานศึกษาดาเนินการจัดสอบดังนี้
1. การดาเนินการจัดสอบ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ปฏิบัติของผู้กากับการสอบ และว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2558 โดยเคร่งครัด และดาเนินการ
สอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส หากมีการทุจริตให้ลงโทษสถานหนัก
2. ด าเนิ น การบริ ห ารจั ด สอบเที ย บระดับ การศึ กษามิ ติ ค วามรู้ ค วามคิด โดยให้
บุคคลภายนอกที่เป็ นข้าราชการ และมิได้สั งกัดส านักงาน กศน. เป็นกรรมการคุมสอบ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส และมีมาตรฐานในการจัดสอบ
3. ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตรประจาตัวผู้เข้าเทียบระดับ
การศึกษามาในวันสอบด้วย
4. แจ้ งรายชื่อคณะกรรมการกลาง คณะกรรมการคุมสอบ สถานที่ดาเนินการ
ประเมินเทียบระดับฯ ให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561
5. แต่งตั้งคณะกรรมการรับแบบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มารับแบบประเมินฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงาน กศน.
จังหวัดอานาจเจริญ
6. ส่งแบบบันทึกคะแนนผลการตรวจข้อสอบอัตนัย จานวน 7 ชุด (ทุกระดับ)
และส่งแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับฯ พร้อมกระดาษคาตอบ ที่ดาเนินการทดสอบเป็นที่เรียบร้ อยแล้ว
ให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕61
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3.3 การขยายผลโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อการเรียนรู้ เรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ครู ข)
การขยายผลโครงการอบรมการจั ด กระบวนการเรี ย นการสอน เพื่ อ การเรี ย นรู้ เรื่ อ ง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย (ครู ข) สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้มี กาหนดการจัดอบรม ครู ข ใน
ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2561 (หลักสูตรการอบรม 3 วัน 2 คืน) ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในโครงการฯ
ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ, บุคลากรจากกองอานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดอานาจเจริญ (กอ.รมน.) , บุคลากรจากกองกาลังรักษาความสงบ
(กกล.รส.จว.) รวมทั้งสิ้นจานวน 200 คน โดยรายละเอียดและกาหนดการต่างๆกลุ่มส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบจะทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.4 การจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2561
ตามที่สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญได้ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบแนวทางการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส านั กงาน กศน.จั งหวัดอ านาจเจริ ญ จึ งขอให้ กศน.อ าเภอ จัดทาแผนการจัด กิจกรรมทุกกิ จกรรมส่ งให้
สานักงาน กศน.จังหวัดทุกเดือนด้วย
- ในช่องหมายเหตุ ขอให้สถานศึกษาลงรายละเอียดจานวนเงินงบประมาณที่ได้รับ
แบบฟอร์มแผนการจัดกิจกรรม.................................................................
กศน.อาเภอ................................................
ที่

โครงการ/
หลักสูตร/วิชา

จานวน
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)

มติที่ประชุม รับทราบ

จานวน
ชั่วโมง

ระยะเวลา

สถานที่
จัด

วิทยากร

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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4.3.5 แนวทางการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart
Farmer ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สานักงาน กศน. แจ้งแนวทางการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart
ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ จึง
ขอให้ กศน.อาเภอดาเนินการดังนี้
1. แจ้งครู กศน.ตาบล ดาเนินการจัดอบรมประชาชน ตามแนวทางการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ตาบล แห่งละ 10 คน ขึ้นไป และเมื่อ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด อ บ ร ม ฯ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ใ ห้ ร า ย ง า น ก า ร จั ด อ บ ร ม ฯ ไ ป ยั ง ส า นั ก ง า น ก ศ น . ต า ม
https://goo.gl/forms/x4J6r0lgCJROlq73
2. จัดทาแบบรายงานผลการจัดอบรมประชาชนตามโครงการฯ ระดับอาเภอตามแบบ
รายงานที่สานักงาน กศน.กาหนด พร้อมรูปภาพ จัดส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ผ่าน E-mail :
ammarin_1974@hotmail.com ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 และขอให้
ส่งรายงานเป็นไฟล์ Excel เท่านั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและภารกิจพิเศษ
4.4.1 การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอานาจเจริญ(ศอ.ปส.จ.อจ.)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
อานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ รับผิดชอบ แผนที่ 1 แผนป้องกันยาเสพติด กิจกรรม ที่
3 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ข้อ 3.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย จานวน 140 คน ผลการดาเนินการ
กศน.ยังไม่ได้ดาเนินการ ซึ่ง ศอ.ปส.จ.อจ. ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานที่ยังไม่มีผลการดาเนินการ(ผลการดาเนินการ
เป็น 0 หรือ -) เร่งดาเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้รายงานให้ ศอ.ปส.จ.อจ. ทราบ
แผนที่ 1 แผนป้องกันยาเสพติด
กิจกรรม
1. แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
1.1 โครงการจัดทาสื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
(ศึกษาธิการจังหวัดฯ 262แห่งและท้องถิ่นจังหวัดฯ
208 แห่ง)
1.2 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
1.3 โครงการพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
เดือนต.ค.-พ.ย. เดือน ธ.ค.

ร้อยละ

หน่วยงานรับผิดชอบ

470
แห่ง

253 แห่ง

53.83

ศึกษาธิการจังหวัด/
ท้องถิ่นจังหวัด

470
แห่ง

253 แห่ง

53.83

ศึกษาธิการจังหวัด/
ท้องถิ่นจังหวัด

470
แห่ง

253 แห่ง

53.83

ศึกษาธิการจังหวัด/
ท้องถิ่นจังหวัด
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1.4 โครงการติดตามและประเมินผลการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็ก
ปฐมวัย
2. แผนงานสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด ในเด็ ก และเยาวชนใน
สถานศึกษา
2.1 โครงการสร้างภูมิคุ้มยาเสพติด โดยการสอนทักษะชีวิตเพื่อ
การป้องกันยาเสพติด
2.2 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
2.3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกัน/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์/
กิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา
2.4 โครงการส่งเสริมพัฒนาองค์กรและเครือ ข่ายเยาวชนด้า น
ยาเสพติด
2.5 โครงการครูตารวจ D.A.R.E
2.6 โครงการ TO BE NUMBER ONE
2.7 โครงการอาชีวะศึกษาต้านยาเสพติด
2.8 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
2.9 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
2.10 โครงการค้นหาคัดกรองนักเรียน
2.11 โครงการดูแลช่วยเหลือและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ
2.12 โครงการจิตสังคมบาบัดในโรงเรียน
2.13 โครงการลูกเสือต้านยาเสพติด(ระดับ ม.ต้น)
2.14 โครงการ 1 ตารวจ 1 โรงเรียน
2.15 โครงการเฝ้ า ระวัง ปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึก ษา/รอบ
สถานศึกษา
2.16 โครงการขับเคลื่อนกลไก/คณะกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยา
เสพติดในสถานศึกษา
2.17 โครงการพั ฒนา ทบทวน รูป แบบการป้ อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติด
2.18 โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรรองรั บ การขั บ เคลื่ อ นงานใน
สถานศึกษา
3. แผนงานสร้า งภูมิ คุ้ ม กันยาเสพติดในเด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษา
3.1 โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
3.2 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
3.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเด็กและ
เยาวชนนอกสถานศึกษา
3.4 โครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสาหรับเด็ก และเยาวชน
ในมิติความรุนแรงด้านยาเสพติด
3.5 โครงการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเพสติด

470
แห่ง

ศึกษาธิการจังหวัด/
ท้องถิ่นจังหวัด

48 แห่ง

ศึกษาธิการจังหวัด

280
แห่ง
280
แห่ง
280
แห่ง
48 แห่ง
25 แห่ง
5 แห่ง
280
แห่ง
280
แห่ง
280
แห่ง
22 แห่ง

ศึกษาธิการจังหวัด

22 แห่ง
85 แห่ง
20 แห่ง
1 แห่ง

253 แห่ง

90.36

ศึกษาธิการจังหวัด
47 แห่ง

47 แห่ง

253 แห่ง

97.91

ภ.จว.อจ.
ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด

90.36

ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด

20 แห่ง
1 แห่ง

20 แห่ง
1 แห่ง

100
100

280
แห่ง
280
แห่ง
280
แห่ง
70 คน
56 แห่ง

ศึกษาธิการจังหวัด

ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
ภ.จว.อจ
ภ.จว.อจ
ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด
ศึกษาธิการจังหวัด

ม.ค.61
56

100

ที่ทาการปกครอง
สสจ.อจ

140 คน

กศน.จ.อจ.

100คน

พมจ.อจ./บ้านพักเด็ก

50 คน

สถานพินิจฯ

และ สานักงาน กศน. ขอให้สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. คั ดเลือกและส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ สานักงาน
กศน.จังหวัด 1 คน และ กศน.อาเภออาเภอๆ ละ 1 คน (ผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด) เข้าร่วมการประชุม
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ชี้ แ จงแนวทางการด าเนิ น โครงการสถานศึ ก ษาสี ข าวปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข ในสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวีวิช อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมฯ รายชื่อดังนี้
1. นางมยุรี ช้อนทอง
ตาแหน่งครู (กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ)
2. นางวรรณา แสงบุญศรี
ตาแหน่งครู (กศน.อาเภอหัวตะพาน)
3. นางสิริมา อุดมสันต์
ตาแหน่งครู กศน.ตาบล (กศน.อาเภอลืออานาจ)
4. นางวารุณี ช่องคูณ
ตาแหน่งครู กศน. ตาบล (กศน.ตาบล กศน.อาเภอพนา)
5. นายไพฑูรย์ กมลเลิศ
ตาแหน่งครู (กศน.อาเภอปทุมราชวงศา)
6.นางสาวประภัสสร จันทโสม
ตาแหน่งครู กศน.ตาบล (กศน.อาเภอเสนางคนิคม)
7. นายพลเอก อรอินทร์
ตาแหน่งครู กศน.ตาบล (กศน.อาเภอชานุมาน)
4.4.2 การสารวจข้อมูลทางการลูกเสือของบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ประจาปี 2560
ตามที่ สานักงาน กศน. มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญขั้น และ
สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมทางการลูกเสือ เพื่อให้การดาเนินงานด้านกิจการลูกเสือเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน กศน. ได้จัดทาแบบสารวจข้อมูลด้านคุณวุฒิทางการลูกเสื อ และการฝึกอบรม
ทางการลูกเสือ เพื่อนามาใช้เป็นฐานข้อมูลทางการลูกเสือของสานักงาน กศน. ประจาปี 2560 โดยกรอก
ข้อมูลตามช่องทาง ดังนี้
1. สาหรับผู้บริหาร ทาง URL : https://goo.gl/irfY1o หรือ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. สาหรับบุคลากรทาง URL : https://goo.gl/A7W9tB หรือQR Code ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย
สานักงาน กศน.จั งหวัดอานาจเจริญ จึงขอให้ บุคลากร กศน.อาเภอ ที่มีคุณวุฒิ ทางการ
ลูกเสือ รายงานข้อมูลดังกล่าวให้ สานักงาน กศน.ทราบ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2561 และขอให้ส่งข้อมูล
เป็นเอกสารให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 10
มกราคม 2561 อาเภอที่ส่งข้อมูลให้ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จานวน 1 อาเภอ คือ กศน.อาเภอ
ชานุมาน
มติที่ประชุม รับทราบ/กศน.อาเภอที่ยังไม่ได้ดาเนินการขอให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
4.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.5.1 การออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาปี 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนมกราคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านกุดสิม บ้านกุดสิม
หมู่ที่ 8,11 ตาบลโคกกลาง อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.5.2 แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจาปี
งบประมาณ 2561 สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้จัดทาแผนการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2561 สานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2561 ซึ่งได้ทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว หากสถานศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมฯ สามารถส่งหนังสือแจ้งรายละเอียด
ได้ที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.6.1 ส่งประกาศ เรื่องคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน ครั้งที่ 2/2560 ระดับสนามสอบ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้จัดทาประกาศฯ เรื่องคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และได้จัดส่งทาง
e-office แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.2 การดาเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- การสอบระหว่างภาคเรียน เน้นให้ใช้ข้อสอบอัตนัย การทาโครงงาน การทากิจกรรมกลุ่ม
เป็นต้น
- การสั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 (8- 18 มกราคม 2561) ให้สั่งข้อสอบตาม
จานวนผู้มีสิทธิ์สอบ ไม่ใช่ สั่งตามจานวนผู้ลงทะเบียน
- ตรวจเช็คข้อมูลการสั่งข้อสอบ(ได้แก่ รหัสวิชา และจานวนข้อสอบ) ให้ถูกต้อง
- การแต่งตั้งคณะกรรมการกากับห้องสอบควรเป็นข้าราชการ
- ควรจัดประชุมคณะกรรมการกากับห้องสอบเพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ เกี่ยวกับ การตรวจ
บัตรประจาตัวผู้เข้าสอบ และชี้แจงการฝนรหัส และการฝนคาตอบในกระดาษคาตอบ แก่ผู้เข้าสอบ
- ครูควรนาผังการออกข้อสอบมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.3 สรุปผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป
กลุ่มงานนิเทศฯ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้สรุปผลการสอบปลายภาคเรียนที่
1/2560 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้เป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ต่อไป (รายละเอียดแจกเป็นเอกสารในที่ประชุม)

14

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.4 การนิเทศ ติดตามการดาเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ของสถานศึกษา กศน.อาเภอ ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ด้ว ย กลุ่ มงานนิ เ ทศ ติดตามและประเมินผลฯ ส านักงาน กศน.จั งหวัด อานาจเจริ ญ จะ
ดาเนิ นการนิ เทศ ติดตามการดาเนิน การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อจะรายงานผลการนิเทศให้สานักงาน กศน.ทราบ
ในไตรมาสที่ 2 ตามที่สานักงาน กศน. ได้กาหนด และ ได้จัดทาแผนการนิเทศฯ เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด
ตามแผนการนิเทศฯ ที่แจ้งให้สถานศึกษาทราบแล้วนั้น)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.5 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายวิชาเลือกเสรีฯ
กลุ่มงานนิเทศ ฯ สานักงาน กศน.อานาจเจริญ ได้แจ้งกาหนดการประชุม เชิงปฏิบัติการ
จัดทารายวิชาเลือกเสรีฯ ในระหว่างวันที่ 7 -8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่ง
รายละเอียดกาหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจาก กศน. อาเภอ
สถานศึกษา กศน.อาเภอนาเสนอโดยเอกสาร
1) กศน.อาเภอลืออานาจ
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการประจาเดือนธันวาคม 2560
2) กศน.อาเภอพนา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนธันวาคม 2560
3) กศน.อาเภอชานุมาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนธันวาคม 2560
4) กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนธันวาคม 2560
5) กศน.อาเภอหัวตะพาน
- สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนธันวาคม 2560
- กศน.อาเภอหัวตะพานร่วมกับ กศน.อาเภอชานุมาน ได้ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลู กเสื อ หลั ก สู ตรวิช าผู้ กากับ ลู กเสื อขั้น ความรู้ ทั่ ว ไปและขั้นความรู้เบื้ องต้ น เพื่อพั ฒ นาบุคลากร
ครูผู้ส อนและบุคลากรทางการศึกษาให้ มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทางการลูกเสือ โดยมีกาหนดการ
ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอานาจเจริญ
6) กศน.อาเภอเสนางคนิคม
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนธันวาคม 2560
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7) กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
6.1 การเข้า อบรมหลักสูตรการวิจัยปฏิบัติการ (PAOR) สาหรับบุค ลากร กศน. ที่สังกัด
สถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2561
ด้วย สถาบั น กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดทาโครงการอบรมหลักสู ตรการวิจัย
ปฏิบัติการ (PAOR) สาหรับบุคลากร กศน. ที่สังกัดสถานศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ
2561 เพื่อ ให้ บุ คลากร กศน. ได้เพิ่มพูน ทักษะและประสบการณ์การทาวิจัย โดยเน้นการท าปฏิบัติการ
(Action Research) ที่ส ามารถจะใช้กระบวนการวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ปฏิบั ติการงานในหน้ าที่ เพื่อน าไปสู่ การพัฒนาสถานศึกษาอย่างประสิทธิภ าพและเกิดประสิ ทธิผล ซึ่งได้
กาหนดให้มีการอบรมระหว่าง วันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น
จังหวัดอุบลราชธานี และขอให้ส่งรายชื่อผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอ เข้าร่วมการอบรมฯ ให้กับสถาบัน
กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
ซึ่งมี กศน.อาเภอแจ้ งความประสงค์และส่งข้อมูลให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
จานวน 3 อาเภอ คือ
1. กศน.อาเภอลืออานาจ
2. กศน.อาเภอชานุมาน
3. กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การจัดทารายงานการประเมินตนของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR)
ขอให้ ส ถานศึ ก ษาด าเนิ น การจั ด ท า รายงานการประเมิ น ตนของสถานศึ ก ษา
(Self-Assessment Report: SAR) ให้สมบูรณ์ และจัดส่งรูปเล่มเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมูลให้ กลุ่มงานนิเทศ ฯ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อจะได้ส่งรวบรวมข้อมูลให้สานักงาน กศน.ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดอบรมฯ
การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จัดอบรมฯ ซึ่งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ซึ่งระเบียบได้
มีกาหนดการเบิกค่าใช้จ่าย กรณี สถานที่ราชการ เบิกได้ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน ซึ่งพบว่า มีบางสถานศึกษา
ทาเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายเกินอัตรา ดังกล่าว จึงขอให้สถานศึกษาตรวจเช็ครายละเอียดการเบิกค่าอาหารในอัตราที่
กาหนดและส่งหลักฐานใบเสร็จรับเงินหรือใบกากับภาษีของผู้ประกอบการระบุรายละเอียดตามที่เรียบเก็บจริง
แนบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินฯ
มติที่ประชุม รับทราบ
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6.4 แนวทางการดาเนินงานต่างๆ
ว่าที่ร้อยตรีสานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ชี้แจ้ง
และให้แนวทางในการดาเนินงานต่างๆ ในที่ประชุมได้รับทราบ รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
1) เรื่ อ งการส่ ง เอกสารเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ ก่ อ นจะน าเอกสารมาเบิ ก จ่ า ย ขอให้
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รายละเอียดต่างๆให้เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายฯ
2) งบจั ง หวั ด ที่ จั ด สรรให้ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ จ านวนงบประมาณ
1,000,000 บาท ซึ่งได้จัดสรรมาเรียบร้อยแล้วขอให้สถานศึกษาทุกแห่งศึกษาระเบียบในการดาเนินการ
เบิกจ่ายดังกล่าว
3) การจัดส่งเอกสารผลงานดีเด่น ขอชมเชย กศน.อาเภอชานุมาน ที่ผู้บริหารได้สนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดส่งเอกสารผลงานดีเด่น แต่ มีบางผลงานเนื้อหาในเอกสารยังไม่สมบูรณ์ชัดเจน
ตามตัวชี้วัด
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

