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รายงานการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 2/ 2561 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องสมุดประชาชนอาเภอหัวตะพาน 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.นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง
12. นางสาวศิรินทร อุดมศรี
13. นางสาวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ
14. 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
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. นางเรณู สังข์ขาว

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มอานวยการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวปารณีย์ บุญจริง
2. นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์
3. นายอิศรเกษม สีหะวงษ์
4. นายภูวดล ศิริบุตร
5. นางสาวรังสิธร ประการแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ประธานในที่ประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย
1) นายธนชาต ยอดสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดอานาจเจริญ
ย้ายมาจากจังหวัดเพชรบุรี
2) นางรวงทิพย์ วิเชยละ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอานาจเจริญ ย้ายมาจากจังหวัดปราจีนบุรี
3) นางทัศนี ขจัดมลทิน
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
จังหวัดอานาจเจริญ ย้ายมาจากกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 ข้อสั่งการของผู้ว่าจังหวัดอานาจเจริญ/รองผู้ว่าจังหวัดอานาจเจริญ
1) โครงการไทยนิยมยั่งยืนขับเคลื่อนพัฒนาประเทศสู่ระดับฐานราก จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือของทุกส่วนตั้งแต่ระดับประเทศ จังหวัด อาเภอ จนถึงตาบล เพื่อลงไปขับเคลื่อนกับประชาชน
- ภาคเศรษฐกิจ สวัสดิการเพิ่มอีก 3 รอบ/เดือน (ผู้ลงทะเบียนคนจน)
- ภาคการเกษตร (หมู่บ้าน ท่องเที่ยว 34 แห่ง )/กองทุนหมู่บ้าน
2) ตลาดนั ดสี เขี ย วทุ กวัน พุ ธ บริเ วณหน้ าห้ อ งสมุด ประชาชนเฉลิ ม ราชกุ มารี จะเพิ่ มเป็ น
วันเสาร์ (เริ่ม 10 กุมภาพันธ์ 2561)
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 ประจาเดือนมกราคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม
2561 จานวน 16 หน้า ซึ่งงานธุรการได้ทารายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบรายงานการ
ประชุมทางเว็บไซต์ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เว็บไซต์ http://125.24.216.74/amnatnfe/
index.php หากท่านใดจะแก้ไขขอให้ท่านแจ้งต่อที่ประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม
-ไม่มีที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจากสานักงาน กศน.จังหวัด
4.1 กลุ่มอานวยการ
4.1.1 งานบุคลากร
4.1.1.1 การประเมินพนักงานราชการ
ด้วย สานักงาน กศน. ได้กาหนดรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน. ตาบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ สาหรับใช้ในการ
ประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส านั ก งาน กศน.จัง หวั ดอ านาจเจริญ ขอให้ ส ถานศึ กษาแจ้ง พนั กงานราชการ
ตาแหน่งตาแหน่ง ครู กศน. ตาบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ ในสังกัดให้ทราบโดยทั่วกัน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินในรอบที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยงานบุคลากร
ได้ทาหนังสือแจ้งสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระบบ e-office
มติทปี่ ระชุม รับทราบ/การประเมินพนักงานราชการ ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ครั้งที่ 1
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯเพื่อการประเมิน จานวน 2 ชุด ๆละ 5 คน
ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ศึกษานิเทศก์และผู้บริหารสถานศึกษา
ชุ ด ที่ 2 รองผู้ อ านวยการ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แ ละผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษา
โดยจะทาการสุ่มเลื อก กศน.แต่ละตาบลด้วยวิธีการจับสลาก ทั้งหมด 56 ตาบล แบ่งเป็น 28
ตาบล/ชุด ระยะเวลาในการออกประเมิน ฯ ระหว่างวันที่ 19 – 27 มีนาคม 2561 และทาการสรุปผลการ
ประเมินส่งสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 โ ด ย ใ ห้ ท า ส รุ ป ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานครึ่งปีแรก จานวน 5 เล่ม
4.1.1.2 รางวัล “กศน.เกียรติยศ” ประจาปี 2560
ด้วย สานักงาน กศน. กาหนดให้มีการมอบรางวัล“กศน.เกียรติยศ” ประจาปี 2560
เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ที่ปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเทเสียสละ
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นทั้งทางจริยธรรมและการทางานและเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็น ที่ยอมรับเพื่อรับ
รางวัล“กศน.เกียรติยศ” จากเลขาธิการ กศน. ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 โดยรางวัล “กศน.เกียรติยศ” มี
จานวน 10 สาขา รวม 30 รางวัล ดังนี้
1. สาขาผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
5 รางวัล (ภาคละ 1)
2. สาขาผู้อานวยการอาเภอ/เขต
5 รางวัล (ภาคละ 1)
3. สาขาผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1 รางวัล
4. สาขาผู้อานวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
1 รางวัล
5. สาขาผู้อานวยการสถาบัน กศน.ภาค/สถานศึกษาพิเศษ 1 รางวัล
6. สาขาผู้อานวยการกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง
1 รางวัล
7. สาขาข้าราชการ กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง
1 รางวัล
8. สาขาข้าราชการครู
5 รางวัล(ภาคละ 1)
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9. สาขาบุคลากรทางการศึกษา
10. สาขาลูกจ้างประจา

5 รางวัล(ภาคละ 1)
5 รางวัล(ภาคละ 1)

สานักงาน กศน.ขอให้สานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. ดาเนินการดังนี้
1) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบทราบ รางวัล“กศน.เกียรติยศ” ประจาปี 2560 ซึ่ง
มีกาหนดให้มีพิธีมอบรางวัล“กศน.เกียรติยศ” ในวันที่ 4 มีนาคม 2561
2) สรรหาบุคลากรในสังกัด ที่ปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเท เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น
ทั้งทางจริยธรรมและการทางานและเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่ยอมรับ สาขาละ 1 คน ดังนี้
- สาขาผู้อานวยการอาเภอ/เขต(เฉพาะสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.)
- สาขาข้าราชการครู
- สาขาบุคลากรทางการศึกษา
- สาขาลูกจ้างประจา
มติที่ประชุม รับทราบ/
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ สรรหาบุคลากรในสังกัด ที่ปฏิบัติราชการด้วยความทุ่มเท
เสี ยสละ เป็ น แบบอย่ างที่ดีแก่ผู้ อื่นทั้งทางจริยธรรมและการทางานและเป็นผู้ ที่มีผลงานโดดเด่นจนเป็นที่
ยอมรับ ดังนี้
- สาขาผู้อานวยการอาเภอ/เขต(เฉพาะสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.)
- นายหรรษา ใจมิภักดิ์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปทุมราช
- สาขาข้าราชการครู
- นางวรรณา แสงบุญศรี ตาแหน่งครู กศน.อาเภอหัวตะพาน
- สาขาบุคลากรทางการศึกษา
- นางพัชราภรณ์ เหล็กกล้า ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
- สาขาลูกจ้างประจา
- นายศักดิ์สิทธิ์ มีทอง พนักงานพิมพ์ ส3
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาเดือนมกราคม 2561
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ E-Budget 61 ประจาเดือน มกราคม 2561
(มากไปน้อย) ภาพรวมจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.60 (** ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ครั้งที่ 2 ประจาปี พ.ศ. 2561
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ได้จัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ครั้งที่ 2 ประจาปี
พ.ศ. 2561 โดยให้ กศน.อาเภอ ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) ให้ดาเนินการตรวจเช็ค
รหัสงบประมาณทุกรหัส เนื่องจากรหัสงบประมาณไม่เหมือนจากการจัดสรรงบประมาณในครั้งแรก พร้อมทั้ง
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ให้ กศน.อาเภอ จัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุน เพื่อให้ผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เป็นผู้ลงนามเห็นชอบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การดาเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติงานและคารับรอง ผ่านระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ( DMIS 61) ประจาปีงบประมาณ 2561 ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญขอให้ กศน.ตาบลทุกตาบล ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ กศน.ตาบล กศน.อาเภอ ผ่ านระบบบริห ารจัดการ DMIS และรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งเมื่อ
ดาเนินการเสร็จแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.4 การดาเนินงานตามโครงการเน็ตประชารัฐ
การดาเนินงานตามโครงการเน็ตประชารัฐ มีการจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 2 โครงการ จานวน
29 ครั้ง ดาเนินงานแล้วเสร็จในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัท ทีโอที จากัด เป็นผู้สนับสนุนโครงการ
และเป็นผู้จัดทาคู่มือการจัดอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.5 โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ กาหนดการจัดอบรมวิทยากรแกนนา ระดับอาเภอ
ตาบล (ครู ข และ ครู ค) หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561 ณ
ห้องประชุมแม่โขง โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย (ครู ข) อาเภอละ 1
คน และครู กศน.ตาบล (ครู ค) ทุกคน (66 คน) ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้
ผู้เข้ารับการอบรมนาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ปลั๊กไฟ และผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชนอย่างน้อยตาบลละ 3 ชนิด มา
ในวันอบรมด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3.1 แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประจาปี 2561
ตามที่ สานั กงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้แจ้งหนังสือราชการ ที่ ศธ 0210.87/
ว1504 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจาปี 2561 และแจ้งให้สถานศึกษารายงานการจัดกิจกรรมฯ ให้สานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ตามระยะเวลาที่กาหนดผ่าน E-Mail:Thon26@hotmail.com เป็นไฟล์ Excel
เท่านั้น ไม่ให้ scan/ถ่ายภาพข้อมูลตามระยะเวลากาหนด ดังนี้
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รอบที่ 1 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
รอบที่ 2 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 3 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561
หลังจากดาเนินการแล้วเสร็จ สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือก กศน.ตาบล ที่สามารถเป็นตัวอย่างในการจัด
กิจ กรรมเรี ยนรู้ ด้านการบริ ห ารจั ดการขยะมูล ฝอย ที่ประสบความส าเร็จมากที่สุ ด อาเภอละ 1 ตาบล
ภายใน 10 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 การดาเนินการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2560
สานักงาน กศน. ได้กาหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 - 18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเน้นย้าในเรื่องของความรัดกุมของ
กระบวนการจั ดสอบ ให้ สุ จ ริ ต โปร่ งใส และมี การวางมาตรการที่เข้ ม แข็งในการดาเนินการจัดสอบ เน้ น
บทลงโทษสถานหนักในกรณีที่มีการทุจริต สถานศึกษาที่ดาเนินการทดสอบในครั้งนี้มี จานวน 4 แห่ง คือ
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.

กศน.อาเภอ
กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
กศน.อาเภอลืออานาจ
กศน.อาเภอชานุมาน
กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
รวมทั้งสิ้น

จานวนผู้สมัคร (ระดับ)
ประถมศึกษา
ม.ต้น
ม.ปลาย
1
5
9
1
1
2
1
1
1
7
13

รวม
15
2
2
2
21

โดยสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ทาหน้าที่เทียบระดับฯ ดังกล่าว ให้
ดาเนินการ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับแบบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2560 มารับแบบประเมินฯ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ
2) ส่งแบบบันทึกคะแนนผลการตรวจข้อสอบอัตนัย จานวน 7 ชุด (ทุกระดับ) และส่ง
แบบทดสอบการประเมินเทียบระดับฯ พร้อมกระดาษคาตอบ ที่ดาเนินการทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕61 ก่อนเวลา 12.00 น.
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3.3 แนวทางการดาเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ 2561
ตามที่ สานักงาน กศน. ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2561 ตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ
จัดฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพและได้จัดทาแนวทางการ
ดาเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานโครงการ นั้น
เพื่อให้ การดาเนิ น งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน บรรลุ วัตถุประสงค์และมีประสิ ทธิภ าพ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอให้สถานศึกษาของท่านดาเนินการ ดังนี้
1. จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยยึดตาม
แนวทางการดาเนินงานโครงการฯ ตามเอกสารที่ส่งแล้วนั้น
2. ให้รายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการภาษาอังกฤษฯ ตามเอกสารที่ส่งแล้วนั้น
3. ให้ร ายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมของสถานศึกษา ตามเอกสารที่ส่ งมาด้ว ย 3
ให้จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน อาเภอละ 1 เล่ม โดยให้ส่งทั้งไฟล์เอกสาร Microsoft Word และไฟล์
เอกสาร PDF ส่งให้ สานักงาน กศน.จั งหวัดอ านาจเจริ ญ ภายในวัน ที่ 10 เมษายน 2561 ทาง
E-mail : thon26@hotmail.com
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและภารกิจพิเศษ
4.4.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ตามหนังสือที่ ศธ 0210.87/ว128 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 สานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ แจ้งให้ กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ กศน.อาเภอหัวตะพาน กศน.อาเภอปทุมราชวงศา และ
กศน.อาเภอลืออานาจ ให้ดาเนินการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาส 2 และไม่เกินไตรมาส 3 (กรณีจัดหลั กสู ตร 420 ชั่ว โมง ซึ่งมีเหตุผ ลและความจาเป็นที่
สามารถชี้แจงได้) พร้อมจัดทาแผนปฏิบัติการการจัดอบรมฯ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด จัดส่งให้สานักงาน กศน.
จังหวัดอานาจเจริญ ทาง E-mail : ammarin_1974@hotmail.com ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 มี
อาเภอที่ส่งมาแล้ว 2 อาเภอ คือ กศน.อาเภอปทุมราชวงศา และ กศน.อาเภอลืออานาจ ที่ยังไม่ส่งแผน คือ
กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ กศน.อาเภอหัวตะพาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 แนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่ส านั กงาน กศน.แจ้ งให้ ส านักงาน กศน.จังหวัด ส่ งเจ้าหน้าที่ผู้ รั บผิ ดชอบงานด้า น
ยาเสพติด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อาเภอ
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เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายชัยชาญ ช่วงโพธิ์กลาง ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม (รายละเอียดดังเอกสารที่แจกในที่
ประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 ยืนยันจานวนผู้เข้ารับการอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบลทดแทน/
เพิ่มเติม ประจาปี 2561
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดอานาจเจริญ ได้แจ้ง สานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอความอนุเคราะห์ กศน.อาเภอ ประสาน ศส.ปชต. ยืนยันจานวนผู้เข้ ารับการอบรม
กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบลทดแทน/เพิ่มเติม ประจาปี 2561 สานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญจึงขอให้ท่านได้ประสานเลขานุการ ศส.ปชต. ที่เข้ารับการอบรมได้ยืนยัน ตามเอกสารที่สานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจั งหวัดอานาจเจริญกาหนด ส่งให้ส านั กงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.5.1 การออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาปี 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนลือวิทยาคม หมู่ที่ 8 ตาบลลือ
อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ/ สถานศึกษาที่ต้องการใช้รถโมบายเคลื่อนที่ ให้ทาหนังสือแจ้งกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ามันเชื้อเพลิง
4.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.6.1 สถิติการเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา 2560
ภาพรวมสถิติการเข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 79.28 เรียงลาดับจาก
มากไปหาน้อยดังนี้
1. กศน.อาเภอเสนางคนิคม
ร้อยละ 90.70
2. กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
ร้อยละ 90.25
3. กศน.อาเภอพนา
ร้อยละ 87.37
4. กศน.อาเภอหัวตะพาน
ร้อยละ 86.30
5. เรือนจาจังหวัดอานาจเจริญ
ร้อยละ 81.82
6. กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
ร้อยละ 81.63
7. กศน.อาเภอชานุมาน
ร้อยละ 75.00
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8. กศน.อาเภอลืออานาจ

ร้อยละ 67.45

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
1. มีหลายจุดไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผน
2. หลักสูตรหรือเนื้อหาวิชาไม่สอดคล้องและไม่สัมพันธ์กันกับจานวนชั่วโมง ส่งผลต่อวัสดุใช้ในการ
การจัดกิจกรรมไม่เพียงพอและการจัดกิจกรรมไม่ครบจานวนตามแผน
3. วิทยากรไม่มีแผนการสอนและหลักสูตรที่ชัดเจน
4. ไม่มีเอกสารหรือสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. มีการสอนซ้าซ้อนโดยใช้ผู้เรียนกลุ่มเดียวสอนเป็น 2 กลุ่ม
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ครบจานวนชั่วโมงที่ขอเบิกเงิน
7. แผนการจัดกิจกรรมซ้าซ้อนกันหลายกิจกรรม เช่น กลุ่มสนใจ ซ้าซ้อนกับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ซ้ากับการอบรมประชาธิปไตย เป็นต้นและไม่ได้จัดกิจกรรมตามแผน หรือหากจัดอาจใช้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน
ในเวลาเดียวกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจาก กศน. อาเภอ
สถานศึกษา กศน.อาเภอนาเสนอโดยเอกสาร
1) กศน.อาเภอลืออานาจ
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการประจาเดือนมกราคม 2561
2) กศน.อาเภอพนา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม 2561
3) กศน.อาเภอชานุมาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม 2561
4) กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม 2561
5) กศน.อาเภอหัวตะพาน
- สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม 2561
6) กศน.อาเภอเสนางคนิคม
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม 2561
7) กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนมกราคม 2561
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มติที่ประชุม รับทราบ/ เพิ่มเติมในส่วนงบประมาณที่สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้รับการจัดสรร
จากจั งหวัดอานาจเจริ ญ จานวน 1 ล้านบาท อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ให้ สถานศึกษารวบรวมแผนการ
ดาเนินงานส่งเป็นรายอาเภอ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
6.1 การพัฒนางานบริการประชาชนเพื่อรองรับการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Government
Easy Contact Center: GECC)
ด้วย นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
ให้ทุกกระทรวง กรมและจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ กาหนดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก(Government Easy
Contact Center : GECC)” เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ประกอบ
กั บ นโยบายผู้ บ ริ ห ารกระทรวงมหาดไทยได้ เ น้ น ย้ าและให้ ค วามส าคั ญ กั บ การให้ บ ริ ก ารประชาชนที่ มี
ประสิทธิภาพคานึงถึงความต้องการและความสะดวกของประชาชนเป็นสาคัญ
เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน จังหวัดอานาจเจริญจึง
ขอให้หน่วยงานพัฒนาปรับปรุงงานบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการเป็นศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) และสมัครเข้ารับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก
(Government Easy Contact Center : GECC) เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบประจาจังหวัดต่อไป โดยสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือได้ทเี่ ว็บไซต์ www.psc.opm.go.th
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 ขออนุญาตใช้นวัตกรรมวีดีโอคอล เพื่อการนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานกิจกรรม กศน.
รายละเอียดโดยท่านรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ (เอกสารแจกในที่
ประชุม)
มติที่ประชุม รับทราบ
6.3 การทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวิชาการก่อนการประเมินพนักงานราชการ
ในการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวิชาการก่อนการประเมินพนักงานราชการ โดยมีข้อสอบ
ในการทดสอบ จานวน 200 ข้อ ซึ่งมอบหมายให้ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ เป็นผู้ออกข้อสอบ
ดังกล่าว รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
6.3.1 มอบผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาทั้ง 7 อ าเภอ ออกข้ อสอบอ าเภอละ 20 ข้ อ
แบ่งเป็นรายวิชา ดังนี้
- การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ข้อ
- การศึกษาต่อเนื่อง 5 ข้อ
- การศึกษาตามอัธยาศัย 3 ข้อ
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