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รายงานการประชุมผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มงาน สานักงาน กศน. จังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 11/ 2560 ประจาเดือน พฤศจิกายน 2560
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมลืออานาจ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ผู้มาประชุม
๑. นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ
2. ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์
3. นางนาถหทัย สิงหเลิศ
4. นายเสรี ทิพจรุญ
5. นายรังสิทธิ์ ประการแก้ว
6. นายหรรษา ใจมิภักดิ์
7. นางแสงเพ็ญ โล่ห์คา
8. นางสาวถนอม ใจกล้า
9. นางมยุรี ช้อนทอง
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.อาเภอพนา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเสนางคนิคม
ผู้อานวยการ กศนอาเภอหัวตะพาน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอลืออานาจ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอชานุมาน
(แทน)ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
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. นางสาวปวีณา แสนเขื่อน
3. นางสาวปารณีย์ บุญจริง
4. นายวัทธิกร เดชชัชพงศ์
5. นางสาวประยูร นามน้อย
6. นางสาวเบญจพร หิรัญกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นายปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ประธานในที่ประชุมได้
กล่าวเปิดการประชุมและได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 ข้าราชการย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 5 ราย
1) นายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอาเภอ(ผู้อานวยการต้น)อาเภอแกดา จังหวัดมหาสารคาม
แต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอ(ผู้อานวยการสูง)
อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
2) นายคารม คาพิทูรย์ นายอาเภอ(ผู้อานวยการต้น)อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
แต่งตั้งให้รักษาการในตาแหน่งนายอาเภอ(ผู้อานวยการสูง)
อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
3) นายสฤษดิ์ รัตนวงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง ที่ทาการปกครอง
อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีแต่งตั้งให้รักษาการใน
ตาแหน่งนายอาเภอ(ผู้อานวยการสูง) อาเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอานาจเจริญ
4) นายสนิท ไชยคาหาญ ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอานาจเจริญ
ย้ายมาจากจังหวัดสุรินทร์
5) นายสมพล เวียงสิมา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอานาเจริญ
ย้ายมากจากจังหวัดมหาสารคาม
ที่ประชุม รับทราบ
1.2 ข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ/รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
1. การจัดทา นิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ซึ่งจังหวัดอานาจเจริญ ได้รับเลือกในการ
จัดทาหนังสือดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทา
2. การแต่งกายด้วยผ้าไทย ขอเชิญชวนให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน แต่งกายด้วยผ้าไทย
(ผ้าไหม ผ้าฝ้าย) ทุกวันศุกร์ โดยให้เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และจะมีหนังสือเชิญชวนไปยัง
หน่วยงานอีกครั้ง และขอห้ามหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อยืดมาทางานไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดมีปก
หรือไม่มีปกก็ตามถือว่าแต่งกายไม่สุภาพ ยกเว้น มีกิจกรรมของสานักงานหรืองานภาคสนาม
3. งานกาชาดจังหวัดอานาจเจริญ ซึ่งในปีนี้จะมีกิจกรรมหลากหลายประเภท และที่กาชาด
จะดาเนินการจัดทา มี มัจฉากาชาด และ สลากกาชาด ซึ่งในปีนี้จะพิมพ์สลากจานวนเท่าเดิม และขอความ
ร่วมมือในการบริจาคสิ่งของขอเป็นจานวนเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมได้ยิ่งดี ซึ่งจะนามาบริจาคในวันรวมน้าใจ
กาชาด ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
4. งานมหกรรมจั ก รยาน จะจั ด ในปลายเดื อ นมกราคม ซึ่ ง จะมี ก ารประชุ ม กั น อี ก ครั้ ง
รายละเอียดคร่าวๆ ของกิจกรรม
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ช่วงเช้า จะมีขบวนพาเหรดจักรยานของอาเภอต่างๆ 7 อาเภอ 7 ขบวน และ ขอ
ความร่วมมือให้ อบจ. และ เทศบาล จัดขบวนพาเหรดจักรยานร่วมด้วย จะรวมเป็นทั้งสิ้น 9 ขบวน ในขบวน
พาเหรดจะประกอบไปด้วยจักรยาน 3 ประเภทนี้ ได้แก่ 1. จักรยานยักษ์ 2. จักรยานแคระ(จักรยานเล็กๆ)
และ 3. จักรยานสร้างสรรค์
ช่วงบ่าย จะเป็นการปั่นจักรยาน ซึ่งจะมี 2 ประเภท คือ 1. หัวหน้าส่วนราชการ
โดยมีจุดเริ่มต้นที่สวนพระมงคลมิ่งเมือง ถึง วนอุทธยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง(ไม่ขึ้นเขา) รวมระยะทาง 22 กิโลเมตร
และประเภททั่วไปจุดเริ่มต้นเดียวกัน แต่ปั่นขึ้นเขา ไป-กลับ 75 กิโลเมตร และมีรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ
จานวน 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จานวน 20,000 บาท และรางวัลรองอันดับ2 จานวน
5,000 บาท
5. โครงการ 3 ดี จังหวัดได้ดาเนินการมาแล้วในเรื่อง งานศพ ปลอดเหล้าและปลอดการ
พนัน ซึ่งในปีนี้จะเพิ่มอีก 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การออกกาลังกาย จิตอาสาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และ สมุนไพร
โดยจะเน้น 3 เรื่อง ข้าว จักยาน สมุนไพร
ว่าที่ร้อยตรี สานิตย์ เจือจันทร์ รองผู้อานวยการ กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จากการเข้าร่วม
ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้เพิ่มเติมในส่วนของโครงการอานาจเจริญ 3 ดี (คนดี สุขภาพดี
รายได้ดี) สู่เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงได้ดาเนินการแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2560 นาร่อง
16 หมู่บ้าน ที่ประชุมมีมติปีงบประมาณ 2561 ให้เพิ่มตาบลละ 2 หมู่บ้านทุกอาเภอ และให้มีการเพิ่มเติม
คาสั่งจังหวัด เพิ่มหน่วยงานราชการอื่น,กศน.จังหวัด,กศน.อาเภอ,กศน.ตาบลเป็นคณะกรรมการและหน่วยงาน
อื่นๆครอบคลุมโดยเน้นข้าวหอมมะลิอานาจเจริญ กินหอมอร่อย ปลูกพืชสมุนไพรโดยเพิ่มเติมพื้นที่ปลูกนิคม
โรงเรือน 5 ไร่ จักรยานเน้นเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวและการศึกษา
6. ตลาดประชารัฐ ตามนโยบายรัฐบาล มอบให้กระทรวงมหาดไทยทาเพื่อหาช่องทางตลาด
สาหรับขายสินค้าของเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้นาสินค้ามาจาหน่าย ตลาดประชารัฐของจังหวัด คือ
ตลาดคนเดิน อยู่ที่หอนาฬิกา มีทุกวันพุธ และมีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่อีกแห่งที่หลังศาลากลางจังหวัด ขอ
มอบให้ สานักงานพาณิชย์จังหวัด สานักงานจังหวัด และสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ไปดูว่าจะทาอย่างไร
ให้ตลาดดูคึกคัก มีคนมาจับจ่ายและมาจาหน่ายสินค้าให้ได้มาก
ทีป่ ระชุม รับทราบ
1.3 รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการอานาจเจริญ คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สู่เมือง
ธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานหมู่ บ้ า นต้ น แบบ 3 ดี น าร่ อ ง 7 อ าเภอ 16
หมู่บ้าน
จังหวัดอานาจเจริญ โดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับ อาเภอ ได้จั ดงานมหกรรม 3 ดี อานาจเจริญ มุ่งพัฒ นาสู่ ความยั่งยืน เมื่อวันพุธที่ 11
ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ โดย
มีผู้ ว่า ราชการจั งหวัด อานาจเจริ ญ (นายสิ ริ รั ฐ ชุ มอุ ปการ) เป็น ประธานในพิ ธีซึ่ ง มีก ลุ่ ม เป้ าหมายเข้ าร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานมหกรรม 3 ดี ฯ ได้แก่ ส่วนราชการต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ(พชอ.) ผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้า น ประชาชน ภาคีเครือข่ายต่างๆและ
ได้ประกาศผลการดาเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี นาร่อง 16 หมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินที่คะแนน เกิน
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ร้อยละ 70 ขึ้นไปหรือ เกิน 44 คะแนนขึ้นไปทุกหมู่บ้านและมีหมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี นาร่อง 4 หมู่บ้าน ที่มี
ความดีเด่น รายละเอียด ดังนี้
1) หมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี อานาจเจริญ ดีเด่นประจาปี 2560 ดังนี้
1.1) บ้านเปือย หมู่ 1 ต.เปือย อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ ได้รับโล่ รางวัล หมู่บ้าน
ต้นแบบ 3 ดี อานาจเจริญ(คนดี สุขภาพดี รายได้ดี) ดีเด่นระดับจังหวัด
1.2) บ้านนาสะอาด หมู่ 7 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ ได้รับโล่รางวัล
หมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี อานาจเจริญ ดีเด่น หมวดคนดี
1.3) บ้านนาผาง หมู่ 2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญได้รับรางวัล หมู่บ้าน
ต้นแบบ 3 ดี อานาจเจริญ ดีเด่น หมวดสุขภาพดี
1.4) บ้านหนองยอ หมู่ 3 และ หมู่ 9 ตงจิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อานาจเจริญ ได้รับรางวัล
หมู่บ้านต้นแบบ 3 ดี ดีเด่น หมวดรายได้ดี
2) หมู่ บ้ า นได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต ร ผ่ า นเกณฑ์ หมู่ บ้ านต้ น แบบ 3 ดี อานาจเจริ ญ (คนดี
สุขภาพดี รายได้ดี) ประจาปี 2560 ดังนี้
2.1) บ้านนาดอกไม้ หมู่ 7 ต.นายม อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
2.2) บ้านดอนเมย หมู่ 1 ต. ดอยเมย อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
2.3) บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
2.4) บ้านห้วยร่องคา หมู่ 10 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ
2.5) บ้านนาล้อม หมู่ 8 ต. ไร่ขี อ.ลืออานาจ จ.อานาจเจริญ
2.6) บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 ต.ไร่สีสุข อ.เสนางคนิคม จ.อานาจเจริญ
2.7) บ้านวินัยดี หมู่ 7 ตงนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อานาจเจริญ
2.8) บ้านยักษ์คุ หมู่ 5 ต. ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
2.9) บ้านคันสูง หมู่ 3 ต. โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อานาจเจริญ
2.10) บ้านโนนธาตุ หมู่ 5 ต.พนา อ.พนา จ.อานาจเจริญ
2.11) ชุมชนตลาดสด หมู่ 7 ต. พนา อ.พนา จ.อานาจเจริญ
ที่ประชุม รับทราบ
1.4 โครงการทาบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จังหวัดอานาจเจริญ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทาบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือนประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป
ณ สวนสาธารณะมิ่ ง มงคล(หอนาฬิ ก า) อ าเภอเมื อ งอ านาจเจริ ญ จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ โดยก าหนดการ
ประจาเดือนพฤศจิกายน ตรงกับ วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2560 ประจาเดือนตุลาคม 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5
ตุลาคม 2560 จานวน 10หน้า ซึ่งงานธุรการได้ทารายงานการประชุมและหนังสือแจ้งให้ตรวจสอบรายงาน
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การประชุมทางเว็บไซต์ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เว็บไซต์ http://amnat.nfe.go.th/ หากท่านใด
จะแก้ไขขอให้ท่านแจ้งต่อที่ประชุม
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากที่ประชุม
-ไม่มีที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจากสานักงาน กศน.จังหวัด
4.1 กลุ่มอานวยการ
-ไม่มีมติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้ว ย กลุ่ มยุ ทธศาสตร์ และการพัฒ นา ส านักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้จัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามผลิตผลและกิจกรรมการที่สานักงาน กศน.ได้โอน
จัดสรรงบประมาณมาให้ ซึ่งได้ดาเนิ นจัดสรรให้ กศน.อาเภอแล้วบางกิจกรรม ในการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2561 ซึ่งกลุ่มยุทธศาสตร์ฯจะได้จัดทาแบบฟอร์มทะเบียนคุมหลักฐานการเบิกจ่าย
เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานในการเบิกเงินงบประมาณตามระบบe-Budget หากไม่มีทะเบียนคุมหลักฐานการ
เบิกจ่ายจะไม่รับเอกสารเรื่องนั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบจังหวัด
อานาจเจริญ
ส านั กงาน กศน.จั ง หวัด อ านาจเจริญ ได้ รั บ การจัด สรรเงิน งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจาปีของจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวนเงิน 1,000,000 บาท
(หนึ่งล้านบาท) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งให้ปรับเปลี่ยนโครงการ/กิจกรรมจากจังหวัดอานาจเจริญ
เพื่อให้แผนกิจกรรมสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ

6

4.2.3 แจ้งกาหนดการประชุมชี้แจงนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา แจ้งกาหนดการประชุมชี้แจงนโยบายยุทธศาสตร์และ
จุ ด เน้ น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ในวั น พุ ธ ที่ 28
พฤศจิกายน 2560 ในที่ประชุมได้รับทราบ ส่วนสถานที่การจัดประชุมจะแจ้งสถานศึกษาให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3.1 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตามที่ สานักงาน กศน. ดาเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบทดลองระยะที่ 2 เสร็จสิ้น
แล้วนั้น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอบทานคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในด้านการอ่านออกเขียนได้
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จึงขอให้สถานศึกษาดาเนินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
กศน. รอบทดลอง ระยะที่ 2 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย กับนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ทุกคนที่ไม่ผ่านและยังไม่เข้ารับการประเมินทั้ง
นักศึกษาเก่าและใหม่ ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2560 ทั้งนี้ ให้รวมถึง
ผู้เข้ารับการประเมินแล้วแต่ไม่ผ่านและได้รับพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยแล้ว และเข้าใช้ระบบ
การบันทึกผลการประเมิน ในระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2560 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยดาวน์โหลด
คู่ มื อ การประเมิ น ระดั บ การรู้ ห นั ง สื อ ของนั ก ศึ ก ษา กศน. (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ. ศ. 2560) ที่
www.nfe.go.th/pattana ส่วนการเข้าใช้ระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งต่อไป
กรณี นักศึกษาขาดสอบติดต่อการ 2 ภาคเรียน ขอให้สถานศึกษาดาเนินการตัดชื่อออกจาก
ในระบบพร้อมทั้งให้นักศึกษาทาหนังสือรับรองตนเองเพื่อเป็นเอกสารหลักฐานว่าประสงค์ไม่ลงทะเบียนเรียน/
ลาออก
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 รายงานข้อมูล GPA/PR นักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/๒๕60
ตามที่ สถานศึกษาในสั งกั ดส านั กงาน กศน.จังหวั ดอานาจเจริ ญ ได้ดาเนิ นการจัดสอน
นักศึกษา กศน. ประจาภาคเรีย นที่ 1/2560 ในวันที่ 16 - 17 กันยายน 2560 แล้วนั้น แจ้งให้
สถานศึ กษาในสั งกั ดทุ กแห่ ง ดาเนิ น การตรวจสอบความถู กต้อ งและด าเนินการรายงานข้อ มูล GPA/PR
นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาภาคเรียนที่ 1/๒๕60 และส่งข้อมูล GPA/PR นักศึกษาประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบของเอกสาร และแผ่นดิสเก็ตข้อมูล DATA ZIP โดย
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ใช้โปรแกรม ITW51 รุ่นวันที่ 8 มีนาคม 2560 บนเว็บไซต์สานักงาน กศน. เนื่องจากได้พัฒนาการ
จัดเก็บข้อมูลเพิ่มตามตัวชี้วัดของ กพร. ส่ง ให้กับสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 31
ตุลาคม ๒๕60 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 แจ้งระบบเปิดให้ส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ประจาภาคเรียนที่ 2/2560
ด้ ว ย ระบบฐานข้ อ มู ล และโปรแกรมเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ ได้ เ ปิ ด รั บ ข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษา
รายบุคคลประจาภาคเรียนที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 และระบบจะเปิดให้ส่ง
ข้อมูลที่แก้ไขซ้าซ้อนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สานั กงาน กศน.จั งหวัดอานาจเจริญ จึงขอให้ ส ถานศึกษาดาเนินการลงข้อมูลนักศึกษา
รายบุ ค คล ประจ าภาคเรี ย นที่ 2/2560 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 - 30 พฤศจิ ก ายน 2560 ทางเว็ บ ไซต์
http://mis.nfe.go.th และขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลนักศึกษารายบุคคลซ้า และทาการแก้ไขข้อมูลให้ทันกับ
ระยะเวลาที่กาหนด และรายงานจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน ประจาภาคเรียนที่ 2/2560 ในระบบ MIS
เป็นไฟล์ STAT51.zip ให้สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.4 รายงานจานวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งที่ 2
ประจาปีการศึกษา ๒๕60
ตามที่ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น สถานศึ ก ษาเที ย บระดั บ การศึ ก ษา และได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าเทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ) ระดับ
ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนเมษายน
และเดือนตุล าคมของปี โดยแจ้ งจ านวนผู้ ส มัค รในแต่ล ะระดับ ให้ ส านักงาน กศน.จังหวัด อานาจเจริ ญ
ภายใน 10 วัน นับแต่วันปิดรับสมัคร เพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวสาหรับกลุ่มเป้าหมาย
ดังกล่าวต่อไป
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้แจ้งให้สถานศึกษาที่ทาหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
ให้ ร ายงานจ านวนผู้ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ฯ ให้ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ ภายในวั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและภารกิจพิเศษ
4.4.1 การส ารวจและยื น ยั น ความพร้ อ มการจั ด โครงการจั ด หลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ด้วยสานักงาน กศน. ได้รับแจ้งกรอบวงเงินการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการจัดหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2561 จากสานักงบประมาณแล้ว พบว่ามีการ
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กาหนดรหัสงบประมาณและกรอบวงเงินในโครงการนี้ให้แก่ 76 จังหวัด (ยกเว้นจังหวัดพิษณุโลก) และจัดสรร
เงินงบประมาณให้ทั้งหมดตั้งแต่งวดที่ 1 จึงเป็นเหตุให้สานักงาน กศน. ต้องปรับระบบการจัดสรรและโอนเงิน
งบประมาณให้สอดคล้องกับระบบการจัดสรรเงินงบประมาณ
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ได้รับจัดสรรจากสานักงบประมาณ จานวน 192,400
บาท จัดสรรให้ในไตรมาสที่ 1 จานวน 192,400 บาท สามารถจัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ 420 ชั่วโมงได้ จานวน 1 กลุ่ม และ 70 ชั่วโมง ได้ จานวน 2 กลุ่ม ในที่ประชุมได้ลง
มติจัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ 420 ชั่วโมง มอบหมายให้ กศน.อาเภอ
เมืองอานาจเจริ ญ ในส่ ว นหลั กสู ต ร 70 ชั่ว โมง มอบหมายให้ กศน.อาเภอหั ว ตะพานและ กศน.อาเภอ
ปทุมราชวงศา และขอให้ กศน.อาเภอตอบแบบสารวจความพร้อมและแจ้งยืนยันความพร้อมในการจัดทา
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2561 ตามแบบ CG 61-2 ส่งให้
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 โครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดทาบุญสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธและตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ 2561
ด้ว ย จั งหวัดอานาจเจริ ญ กาหนดจัดโครงการผู้ ว่าฯพาเยี่ยมวัดทาบุญสื บสานวัฒ นธรรม
ประเพณีวิถีพุทธและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ 2561 ในปีงบประมาณ
2561 กาหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 12 วัด 12 โรงเรียน จานวน 12 ครั้ง
จังหวัดอานาจเจริญได้จัดทาบัญชีมอบหมายภารกิจเจ้าภาพหลักถวายภัตตาหาร น้าปานะ
ปัจจัยไทยธรรม สาหรับพระสงฆ์และร่วมกิจกรรมตามกาหนด สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ร่วมเป็น
เจ้ าภาพ ล าดับ ที่ 3 วัน จั น ทร์ ที่ 25 ธัน วาคม 2560 ณ วัดมิคคารามบ้านอีเก้ง ตาบล พนา อาเภอพนา
โรงเรียนอนุบาลพนา บ้านดอนขวัญ ตาบลพนา อาเภอพนา
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมาย กศน.อาเภอพนาเข้าร่วมโครงการฯ
4.4.3 การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 จังหวัดอานาจเจริญ
ตามที่ได้มอบหมายให้ นางสาวอัมรินทร์ ไกยะวินิจ ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา สานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ เข้าร่วมประชุมจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จังหวัดอานาจเจริญ ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ
ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น 3 เวลา 10.30 น. โดยมี นายวิชยันต์ บูรณะกิจ
ภิญโญ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม มีเนื้อหาโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
ดังนี้ สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ รับผิดชอบแผนที่ 1 แผนป้องกันยาเสพติด ข้อ 3. แผนงานสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 3.3 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เป้าหมาย 140 คน ใช้งบส่วนกลาง (Function) จานวน 14,000 บาท
สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ขอให้สถานศึกษาดาเนินการจัดกิจกรรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย กศน.อาเภอๆละ 20 คน
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เมื่อเสร็จสิ้นการดาเนินการจัดกิจกรรมฯแล้ วขอให้รายงานผลการดาเนินการพร้อมรูปถ่ายจัดส่งให้สานักงาน
กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
ส านั กงาน กศน.จั งหวัด อานาจเจริญ ได้ร่ว มจั ดทาแผนการป้อ งกันและแก้ไขปั ญหาการ
ตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ระดั บ จั ง หวั ด ซึ่ ง ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด อ านาจเจริ ญ คื อ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพ และมี
ระบบการดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม
เป้าประสงค์ที่
1. วัยรุ่นมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและสอดคล้องกับช่วงวัย
ตัวชี้วัด
1.1 ร้อยละของสถานศึกษาแต่ละช่วงชั้นมีครูผู้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่ผ่าน
การอบรม
1.2 ร้อยละของครูผู้สอนวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.5.1 การออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาปี 2561
กาหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560 ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยคุรุประชาคาร
บ้านห้วย หมู่ที่ 1,12 ตาบลห้วย อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.2 การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อ และสถานที่ตั้ง กศน.ตาบล /แขวง
สานักงาน กศน. มีนโยบายให้สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. ได้มีประกาศจัดตั้ง กศน.ตาบล/
แขวง ให้ครบทุกตาบล เมื่อปี 2553 พร้อมให้รายงานข้อมูลรายชื่อ สถานที่ตั้ง กศน.ตาบล/แขวง ที่ประกาศ
จั ดตั้งแล้ ว ไปยั งส านั กงาน กศน. เพื่ อเผยแพร่เ ป็นฐานข้อมูล ให้ แก่ ภ าคีเครือข่า ย และผู้ ที่เกี่ ยวข้อ งได้ใ ช้
ประโยชน์ในการดาเนินงานและร่วมส่งเสริม สนับสนุนในงานที่เกี่ยวข้องได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
ส านั ก งาน กศน.จั ง หวัด อ านาจเจริ ญ ขอให้ ส ถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
อานาจเจริญ ตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อ และสถานที่ตั้ง กศน.ตาบล/แขวง เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยให้แก้ไขตามไฟล์ข้อมูลที่ส่งพร้อมหนังสือ ที่ได้แจ้งลง สถานศึกษา กศน.อาเภอ
ทุกแห่งแล้ว โดยทาตาม คาชี้แจงให้ถูกต้อง แล้วส่งกลับมา สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ onair๒๕๒๓ @hotmail.com ภายในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

10

มติที่ประชุม รับทราบ
4.6 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
4.6.1 แจ้ งกาหนดการส่งข้อมู ลรายชื่อผู้เ ข้า สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้า น
การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2/2560
สทศ. ได้แจ้งกาหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และ
นาส่งข้อมูลห้องเรียน ผ่านเว็บไซด์ www.niets.or.th ระหว่างวันที่ 10 -27 พฤศจิกายน 2560 และ
กาหนดวันสอบ คือ 11 กุมภาพันธ์ 2561 จึงขอให้สถานศึกษาได้ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนด มิฉะนั้น
นั ก ศึก ษาจะไม่ มี สิ ท ธิ์เ ข้ าสอบในครั้ ง นี้ และ สทศ.จะไม่ อนุ ญาตให้ มี ผู้ เ ข้ าสอบกรณี พิ เศษ “walk in”
(รายละเอียดได้ส่งทาง e-office)
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.2 แจ้งกาหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ส านั ก งาน กศน.ได้ ก าหนดการสอบปลายภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560 หลั ก สู ต ร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 หนังสือ
และรายละเอียดได้ส่งทาง e-office และขอให้ผู้บริหารแจ้งครู กศน.ในสังกัดทราบเกี่ยวกับการเพิ่มจานวนผู้
เข้ า สอบผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทดสอบปลายภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2560ให้ ไ ด้ ร้ อ ยละไม่ ต่ ากว่ า 80
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.3 การนิเทศ ติดตามการดาเนินการรับสมัครนักศึกษา กศน.ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2560
ด้วย สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ จะดาเนินการนิเทศ ติดตามการดาเนินการรับสมัคร
นักศึกษา กศน.ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของ กศน.อาเภอในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
อานาจเจริญ ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจะแจ้งหนังสือและกาหนดการให้สถานศึกษา
ทราบต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณาจาก กศน. อาเภอ
1) กศน.อาเภอลืออานาจ
สรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการประจาเดือนตุลาคม 2560
2) กศน.อาเภอพนา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนตุลาคม 2560
3) กศน.อาเภอชานุมาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนตุลาคม 2560
4) กศน.อาเภอปทุมราชวงศา
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนตุลาคม 2560
5) กศน.อาเภอหัวตะพาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนตุลาคม 2560
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6) กศน.อาเภอเสนางคนิคม
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนตุลาคม 2560
7) กศน.อาเภอเมืองอานาจเจริญ
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจาเดือนตุลาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)
6.1 การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
สานักงาน กศน. ได้แจ้งหนังสือและประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์
ราชการสะดวก(GECC)และหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการรับรองมาตรการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
ได้กาหนดให้มี “ศูนย์ราชการสะดวก”ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาแนะนาและอานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ให้เกิดการให้บริหารที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อกับ
หน่วยงานภาครัฐ โดยส่งข้อมูลการดาเนินงานไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สานักงาน กศน. พิจารณาตรวจความ
สมบูรณ์ของสถานศึกษาและเอกสาร/หลักฐานการดาเนินงาน โดยให้เลขาธิการ กศน.รับรองการสมัครก่อนยื่น
สมัครขอรับรางวัลฯ
หากสถานศึกษาใดมีความประสงค์จะยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก(GECC)
ดังกล่าว สามารถขอสาเนาเอกสารที่สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
มติที่ประชุม รับทราบ
6.2 การจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี พ.ศ. 2560
จังหวัดอานาจเจริญ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ การออกร้านแสดงสินค้าหรือผลงานในการจัดงานงานประเพณีฮีตสิบสองและงาน
กาชาดจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 1- 10 พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้ผู้มาเที่ยว
งานและประชาชนทั่วไปได้เยี่ยมชมภายในงานเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
หากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดประสงค์จะจัดนิทรรศการหรืออกร้านแสดงผลงานสามารถ
สั่งจองจานวนล็อค โดยจัดหาเต็นท์มาเองหรือประสงค์ให้จังหวัดอานาจเจริญเป็นผู้จัดหาเต็ นท์ให้ กรุณาแจ้ง
ความประสงค์ส่งให้สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
โดย สานักงาน สานักงาน กศน.จังหวัดได้รับผิดชอบฝ่ายจัดการแสดงในพิธีเปิดงานและเวที
กลาง ดังนั้น สานักงาน กศน.จังหวัดอานาจเจริญขอมอบหมาย กศน.อาเภอทุกอาเภอร่วมประกวด/กิจกรรม
การแสดง อาเภอละ 1 การแสดง
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.02 น.
.................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวเบญจพร หิรัญกุล)
ว่าที่ร้อยตรี................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(สานิตย์ เจือจันทร์)

