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รายงานการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 4/ 2561 ประจาเดือนเมษายน 2561
วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมลืออานาจ สานักงาน กศน.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. นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์
4. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
5. นางสาวเบญจพร หิรัญกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ประธานในที่ประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย
1) นายภูปาณัสม์ ผดุงอรรถ
อุตสาหกรรมจังหวัดอานาจเจริญ
ย้ายมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร
2) นางอรสา ทองบุญรอด
สรรพสามิตพื้นที่อานาจย้ายมาจากกรมสรรพสามิต
3) นายเดชา สกุลกาญจนดล
ขนส่งจังหวัดอานาจเจริญ
ย้ายมาจากจังหวัดนครราชสีมา สาขาอาเภอปากช่อง
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 โครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” เพื่อรณรงค์บริจาค
โลหิตตลอดปี พ.ศ. 2561
สภากาชาดไทย โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เพื่อใช้เป็นโครงการหลัก
ประจาปี พ.ศ. 2561 ในการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตทั่วประเทศ โดยน้อมนาแนวคิดและร่วมสืบสานพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้จัดโครงการ “เราทาความดี ด้วยหัวใจ” มาจัดทาโครงการ โดยให้ การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรม
หนึ่งในการทาความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดภาคบริการโลหิต
แห่งชาติ โรงพยาบาลสาขาประจาจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ ชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป ร่วมรณรงค์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ตลอดปี พ.ศ. 2561
ที่ประชุม รับทราบ
1.3 โครงการ Government Communicztion Channel (GCC)
สานักนายกรัฐมนตรีได้จัดประชุมหารือแนวทางการสื่อสารงานของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม
2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทาโครงการ Government Communicztion Channel (GCC) โดยมีวัตุ
ประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของรัฐบาล ไปยังข้าราชการทุกกระทรวงทั่งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ แบบทางเดียว(One way) ผ่านแอปพลิเคชั่น (Line) เป็นกลุ่มไลน์ 3
ระดับ( GCC1, GCC2 และ GCC3)
โดยกลุ่มไลน์ระดับที่ 1 (GCC1) จะทาหน้าที่รับข่าวสารจากรัฐบาลแล้วส่งข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์
ระดับที่ 2 (GCC2) กลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2) ส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 3(GCC3) ตามลาดับ ซึ่ง
สานักนายกรัฐมนตรีจะเป้นผู้จัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับที่ 1(GCC1) และขอให้ส่วนราชการดาเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์
ระดับที่ 2 (GCC2) กลุ่มไลน์ระดับที่ 3(GCC3) เพื่อใช้ในการเชื่อมโยงการรับ -ส่ง ข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของ
รัฐบาล
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จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอให้หน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ทุกหน่วยงาน และนายอาเภอทุกอาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2) “GCC2_มท_อจ” ที่จังหวัดสร้างขึ้น
2. จัดตั้งกลุ่มไลน์ระดับที่ 3 (GCC3) ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการและ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนเป็นสมาชิกกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อตามที่กาหนด
3. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดจัดส่งข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลในกลุ่มไลน์ระดับที่ 2 (GCC2) ให้
หัวหน้ าส่วนราชการหน้าหน่วยงานรัฐ วิสาหกิจทุกหน่วยงาน และนายอาเภอทุกอาเภอ เป็นผู้ ส่งต่อข้อมูล
ดังกล่าวไปยังกลุ่มไลน์ระดับที่ 3(GCC3)
4. รายงานผลการจั ด ตั้ ง ไลน์ ร ะดั บ ที่ 3 ตามแบบฟอร์ ม ที่ ก าหนด ให้ จั ง หวั ด ทราบทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : yut_amnat@hotmail.com ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 การจัดรดน้าขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ด้วย เทศกาลสงกรานต์ของทุกปี จังหวัดอานาจเจริญได้ กาหนดจัดงานรดน้าขอพรและแสดง
มุทิตาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญและเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเป็นประจาทุกปี ซึ่งมีกาหนดการจัด
งานฯ ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
ที่ประชุม รับทราบ
1.5 การอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยเรื่อง การ
จัดการอบรมการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
บุญคุณ ของพระมหากษัต ริ ย์ไ ทย(หลักสูตร: วิทยากรประวัติศ าสตร์ ชาติไ ทย)สานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้กล่าวขอบคุณ
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่/บุคลากร ครู กศน. และคณะทางานผู้ทาโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันใน
การจัดการอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เรื่อง การจัดการอบรม
การจั ด กิ จ กรรมกระบวนการเรี ย นการสอนเพื่ อ การเรี ย นรู้ เ รื่ อ งประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยและบุ ญ คุ ณ ของ
พระมหากษัตริย์ไทย (หลักสูตร: วิทยากรประวัติศาสตร์ชาติไทย) สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้
สาเร็จลุล่วงด้วยดี
ที่ประชุม รับทราบ
1.6 โครงการ 2 เมษา ครบรอบ 10 ปี “ทศวรรษการอ่าน สืบสานพระราชดาริ สร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้” สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้จัดโครงการ2 เมษา ครบรอบ 10 ปี “ทศวรรษการ
อ่าน สืบสานพระราชดาริ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ดาเนินการจัดใน
วันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดอานาจเจริญ โดยได้รับความร่วมมือ
จากกศน.อาเภอทั้ง 7 อาเภอ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมฯ รายละเอียดดังนี้
1) การจัดประกวดกิจกรรมรักการอ่าน
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2) การจัดประกวดแข่งขันสวดสรภัญญะ
3) การประกวดร้ องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
4) การประกวดการแต่งกายย้อนยุคสวยงาม
5) การออกร้านเสนอผลิตภัณฑ์วิชาชีพของกศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่/บุคลากร ครู กศน. และคณะทางานผู้ทาโครงการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือกันทาให้โครงการนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 ประจาเดือนมีนาคม 2561 เมื่อวัน อังคารที่ 13
มีนาคม 2561 จานวน 11 หน้า ซึ่งงานธุรการได้ทารายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบรายงาน
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
-ไม่ม-ี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจากสานักงาน กศน.จังหวัด
4.1 กลุ่มอานวยการ
4.1.1 งานบุคลากร
4.1.1.1 การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ด้ว ย ส านั กงานปลั ด กระทรวงศึก ษาธิก าร จะดาเนิน การจั ด กิจ กรรมการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่บุคลากร
ตามกลุ่ม/ประเภท ดังนี้
กลุม่
1.
2.
3.

ประเภทตาแหน่ง
ประเภทอ านวยการ : อ านวยการระดั บ สู ง อ านวยการระดั บ ต้ น ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด และ
รองศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด หรื อ ด ารงต าแหน่ ง อื่ น ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการเช่ น เดี ย วกั บ ต าแหน่ ง ประเภท
อานวยการ
ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษาและศึกษานิเทศก์(ทุกระดับ)
ประเภทลูกจ้างประจาและพนักงานราชการ
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สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้หน่วยงานดาวน์โหลดรายละเอียดข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถานศึกษาใน
สังกัดทราบโดยทั่วกัน
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้มาซึ่งบุคคลที่สมควรแก่การยกย่อง จังหวัดละไม่เกิน 1 คน โดยใช้ข้อมูล
ประกอบกรอบการพิจารณาตามแบบบประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือก (หากพิจารณาแล้วไม่มีผู้เหมาะสมจะไม่
เสนอชื่อก็ได้)
3. ให้ผู้ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาหรือผู้ได้รับการเลือกสรรให้ส่งผลงานเข้ารับการ
พิจารณาตามแนวทางการสรรหาของแต่ละหน่วยงานที่กาหนดขึ้น ดาเนินการดังนี้
3.1 จัดทาแบบกรอกประวัติบุคคล(แบบ 1) จานวน 2 ชุด
3.2 เขียนข้อมูลประกอบการพิจารณา จานวน 2 ชุด โดยให้นาข้อมูลจากข้อ 1-10
จากแบบประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการคัดเลือก “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(แบบ 2) มาเขียนบรรยายพฤติกรรมของท่านตัวเองให้ครบทุกข้อ ให้เห็นพฤติกรรมที่เด่นชัดตรงตามหัวข้อ
พร้อมแนบเอกสารอ้างอิง เพื่อคณะกรรมการจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาให้คะแนนในแบบประเมิน
(แบบ2)
3.3 จัดส่งเอกสารเพื่อให้ต้นสังกัดดาเนินการ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2561
4. จัดส่งผลงานของผู้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ประกอบด้วย
4.1 แบบกรอกประวัติ (แบบ 1)
จานวน 2 ชุด/คน
4.2 แบบประเมินผุ้เข้ารับการคัดเลือก
จานวน 1 ชุด/คน
4.3 ข้อมูลประกอบกรอบการพิจารณา
จานวน 2 ชุด/คน
ถึง ประธานสานักงาน กศน.จังหวัด /ประธานกลุ่มสถานศึกษาขึ้นตรง(แล้วแต่กรณี) ภายในวันที่ 2 1
เมษายน 2561 หากไม่ส่งเอกสารภายในวันเวลาที่กาหนดถื อว่าไม่ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา
ในขั้นตอนต่อไป
5. ให้บุคคลดังต่อไปนี้
5.1 ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
5.2 ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
5.3 ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ
5.4 ผู้อานวยการสถานศึกษาขึ้นตรง
ที่ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาให้จัดส่งผลงานไปยัง กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานักงาน กศน. ภายในวันที่
9 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การเงิน
4.1.2.1 ยกเลิกใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
สานั กงาน กศน. มีหนังสือแจ้งยกเลิ กใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.
111) และให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.4231) แทน โดยสานักงาน กศน. แจ้งมาเพื่อให้
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ และ กศน.อาเภอ ได้ทราบและให้ถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ

6

4.1.2.2 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. (แก้ไขเพิ่มเติม)
ตามที่ ส านั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก้ไขเพิ่มเติมหลั กเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. ตามรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม
1) สาเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0408.4/3948 ลงวันที่ 29 มกราคม
2561
2) คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 605/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม
2559
3) คาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 669/2561 ลงวันที่ 20 มีนาคม
2561โดยให้สถานศึกษาที่ขึ้นตรงและหน่วยงานในสังกัด สานักงาน กศน. ได้ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนของสานักงาน กศน. ที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือนมีนาคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ E-Budget 61 ประจาเดือนมีนาคม 2561
(มากไปน้อย) ภาพรวมจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 83.02 และการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS คิดเป็น
ร้อยละ 80.50 ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561
สานักงาน กศน. ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3-4 )
งบผลผลิตที่ 4 และ งบผลผลิตที่ 5 ( งบการดาเนินงานฯ) ได้แก่ งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
หนังสือ สื่อ สาหรับห้องสมุดประชาชน /ค่าหนังสือพิมพ์ จานวน 56 แห่ง ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณมาเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การรายงานผลการด าเนินงานตาม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2-4 ผ่านระบบ
DMIS61
1) สานักงาน กศน. ได้แจ้งแผนการปฏิบัติงานจัดเวทีประชาคม 4 ครั้ง ในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามระยะเวลาที่กาหนดในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังนี้
ครั้งที่ 1 : 21 กุมภาพันธ์ 2561 Kikc off พร้อมกันตาบลละ 1 หมู่บ้าน
( 21 กุมภาพันธ์ – 21 มีนาคม 2561) เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร
ครั้งที่ 2 : (21 มีนาคม -10 เมษายน 2561) สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่และ
การอยู่ร่วมกัน
ครั้งที่ 3 : ( 11 -30 เมษายน 2561) ปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
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ครั้งที่ 4 : (1 -20 พฤษภาคม 2561) สร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ส านั ก งาน กศน. ขอให้ ก ศน.อ าเภอ/ตาบลรายงานผลการดาเนินงานที่ล งพื้น ที่
ปฏิบัติงานในเวทีประชาคมครั้งที่ 2-4 ตามระยะเวลาผ่านระบบ DMIS61
2) กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงาน กศน. เรื่องขอเชิญประชุม
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด โดยเป็นการประชุม
ในพื้นที่รวม 4 ภูมิภาค ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ครั้งที่ 4) มีกาหนดการประชุมในระหว่างวันที่ 30
เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561 ณ จั ง หวั ด ขอนแก่ น โดยรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.
จังหวัด /ผู้อานวยการ กศน.อาเภอ /ครู กศน.ตาบลที่ร่วมเป็นทีมขับเคลื่อน ตาบลละ 1 คน
มติที่ประชุม รับทราบ/ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษากาชับ/แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ดาเนินการรายงานฯ
4.2.4 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ได้ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมสื บ สานประเพณี
วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม
ปทุมราช สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู กศน.และบุคลากรในสังกัดมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ประจาชาติให้คงอยู่ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะฯ
และสถาบันครอบครัวและตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.5 การประชุมคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่ มยุ ทธศาสตร์และการพัฒนา สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ส่งคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยจังหวัดอานาจเจริญให้กับคณะกรรมการ
เป็ น ที่เ รี ย บร้ อยแล้ ว ซึ่ งการประชุ มคณะกรรมการคณะกรรมการการส่ ง เสริม การศึ กษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอัธ ยาศั ย จั งหวั ดอานาจเจริ ญ นั้น ต้อ งมีการจัดประชุม ฯ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง /ปี โดยเมื่อได้
กาหนดการประชุมที่ชัดเจนจะทาหนังสือแจ้งรายละเอียดให้สถานศึกษาทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3.1 การรายงานการดาเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารด้านอาชีพ สานักงาน
กศน. ประจาปีงบประมาณ 2561
ตามหนังสือสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ที่ ศธ 0210.87/ว1451 ลงวันที่ 13
ธันวาคม 2560 ได้ส่งแนวทางการดาเนินงานและให้รายงานการดาเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยแจ้งให้สถานศึกษาดาเนินการ ดังนี้
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1. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยยึดตาม
แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ
2. ให้รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการภาษาอังกฤษฯ
3. ให้รายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 3 ให้
จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน อาเภอละ 1 เล่ม โดยให้ส่งทั้งไฟล์เอกสาร Microsoft Word และไฟล์
เอกสาร PDF ส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริ ญ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561 ทาง
E-mail : thon26@hotmail.com
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 รายงานข้อมูล GPA/PR นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/๒๕60
ตามที่ สถานศึ กษาในสั งกัด ส านักงาน กศน.จัง หวัดอานาจเจริญ ได้ดาเนินการจัดสอบ
นักศึกษา กศน. ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 แล้วนั้น
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอส่งคาสั่งสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ที่
21/๒๕61 ลงวัน ที่ 21 มีนาคม 2561 เพื่อให้ส ถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและดาเนินการ
รายงานข้อมู ล GPA/PR นั กศึก ษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 2/๒๕60 และส่ งข้อมู ล
GPA/PR นักศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตร ปวช. ใน
รูปแบบของเอกสาร และแผ่นดิสเก็ตข้อมูล DATA ZIP โดยใช้โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มีนาคม
2560 บนเว็บไซต์สานักงาน กศน. เนื่องจากได้พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มตามตัวชี้วั ดของ กพร. ให้กับ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 9 เมษายน ๒๕61 เพื่อจะได้รายงานให้สานักงาน กศน.
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ/ขอให้สถานศึกษาเร่งดาเนินการรายงานข้อมูลฯ
4.3.3 แจ้งกาหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ 0210.87/ว279 ลง
วันที่ 15 มีนาคม 2561 แจ้งกาหนดการการประเมินเทียบระดับ มิติความรู้ความคิด ประจาปีการศึกษา
2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอส่งกาหนดการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561
2. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3.4 การรายงานผลการดาเนินงานการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง
Smart Farmer ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามที่ สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ ได้แจ้งให้สถานศึกษารายงานผลการดาเนิน
กิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ
รายงานที่ ส านั ก งาน กศน.ก าหนด พร้ อ มรู ป ภาพ จั ด ส่ ง ให้ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ผ่ า น
E-mail : ammarin_1974@hotmail.com ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561 พบว่าไม่มี กศน.อาเภอใด
รายงานฯ ขอให้สถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรมภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและภารกิจพิเศษ
4.4.1 ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์/ผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2561
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอให้สถานศึกษาส่ง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาเอดส์/ผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปีงบประมาณ 2561 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม
2560 – มีนาคม 2561 ) ตามแบบฟอร์มที่ได้ทาหนังสือแจ้ง ส่งให้กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายฯ ภายในวันที่
9 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ/ขอให้สถานศึกษาเร่งดาเนินการรายงานข้อมูลฯ
4.4.2 การคัดเลือกเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9
ด้วย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กาลังดาเนินการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้านต่างๆ เพื่อยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 9 ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม
ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้านการแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้านศิลปกรรม ด้านภาษาและวรรณกรรม ด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี และ
ด้านโภชนาการ ซึ่งทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาไทยสู่การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ทาหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา บุคลากร
ที่ ส นใจเสนอชื่ อ และพิ จ ารณาคั ด เลื อ กครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย ทั้ ง 9 ด้ า น โดยส่ ง ให้ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
อานาจเจริญ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปี 2561
ในส่วนของสานักงาน กศน. รับผิดชอบให้ดาเนินการ ดังนี้
- สารวจและเปิดรับสมัครผู้เรียนธรรมศึกษา( 15- 31 พฤษภาคม 2561) โดยให้สารวจ
นักศึกษา กศน.ทุกอาเภอ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย มีจานวนเท่าไหร่
แล้วให้จาแนกข้อมูลนักศึกษาแต่ละระดับเรียนธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก กี่คน สาหรับผู้ที่ยังไม่ได้เรียนให้ทา
แผน 3 ปี หรือ 5 ปี โดยให้นักศึกษา กศน. ได้เรียนทั้งหมด
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- ในการสอบธรรมศึกษาประจาปีการศึกษา 2561 (เฉพาะนักศึกษา กศน.)
กรณี ถ้า กศน.มีนักศึกษาสมัครเรียนเป็นจานวนมาก จะต้องแจ้งเปิดสนามสอบกับคณะสงฆ์ โดยดาเนินการ
สอบในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถ้าจานวนนักศึกษาไม่มากจะดาเนินการสอบในวันที่ 2 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.5.1 การออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาปี 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนเมษายน 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนม่วงสวาสดิ์ หมู่ที่ 3,11
ตาบลพนา อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมาย กศน.อาเภอพนาจัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการฯ
4.5.2 รายงานผลการดาเนินโครงการ 2 เมษายนวันรักการอ่าน
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่านตาม
คณะมติรัฐมนตรี สิงหาคม 2552 กาหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2561 เป็นทศวรรษการ
อ่าน นั้น ในมติที่ประชุมสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้ให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน 2
เมษายนที่สถานศึกษาของแต่ละอาเภอ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการขอให้สถานศึกษารายงานผลการจัดกิจกรรม โดย
ส่งข้อมูลให้กลุ่มอัธยาศัย สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.6.1 สถิติการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
- สถิติการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของสถานศึกษา
เรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้
1. กศน.อาเภอหัวตะพาน
ร้อยละ 85.45
2. กศน.อาเภอปทุมราชวงศา ร้อยละ 73.27
3. กศน.อาเภอลืออานาจ
ร้อยละ 71.78
4. กศน.อาเภอพนา
ร้อยละ 70.78
5. กศน.อาเภอชานุมาน
ร้อยละ 69.09
6. กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ ร้อยละ 65.80
7. กศน.อาเภอเสนางคนิคม
ร้อยละ 56.68
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจาก กศน. อาเภอ
สถานศึกษา กศน.อาเภอนาเสนอโดยเอกสาร
1) กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561
2) กศน.อาเภอชานุมาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561
3) กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561
4) กศน.อาเภอพนา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561
5) กศน.อาเภอลืออานาจ
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการประจาเดือนมีนาคม 2561
6) กศน.อาเภอเสนางคนิคม
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561
7) กศน.อาเภอหัวตะพาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
6.1 ขอเชิญร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2561
ด้วย โรงพยาบาลอานาจเจริญ ได้ดาเนินโครงการตรวจสุขภาพประจาปี 2561 ส าหรับ
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ฯลฯ เพื่อตรวจสุขภาพประจาปี ซึ่งเป็นการ
ตรวจคัดครองเพื่อค้นหาโรคเบื้องต้นและดูแลส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การกาจัดปัจจัยเสี่ยงของโรค
รวมทั้งค้นหาโรคในระยะเริ่มแรกขณะที่ยังไม่มีอาการ ทาให้สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วก่อนมีพยาธิสภาพ
หรือภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงและยังเป็นส่วนหนึ่งของการให้สวัสดิการแก่บุคลากร ทาให้บุคลากรเกิดขวัญ
กาลังใจหรือตระหนักในการใส่ใจดูแล สุขภาพของตน
โรงพยาบาลอานาจเจริญ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวน หากมีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการดังกล่าว สามารถแจ้ งรายชื่อ/แบบตอบรับเพื่อแสดงความจานงตรวจสุขภาพประจาปี ( รายละเอียด
เอกสารแจกในที่ประชุม) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพโรงพยาบาล
อานาจเจริญจะดาเนินการเบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามสิทธิประโยชน์ของแต่ละหน่วยงาน
มติที่ประชุม รับทราบ

12

