
 

 รายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการและบุคลากรสํานักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
วันจันทรท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐น.– ๑๗.๓๐ น.  
ณ หองประชุมประยูรศุข สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ผูมาประชุม  

๑. นายวสันต รัชชวงษ   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
2.นายบรรลือศักด์ิ สิตตานนท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
3. นางอุบล ดีรัศมี    ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสนามชัยเขต  
4. นายอนันต ตันไล  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแปลงยาว  
5. นายนครชัย โพธิ์ขาว   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบางปะกง  
6. นายสมหมาย มั่งค่ัง   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
7. นางบังอร ฝายสัจจา   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอพนมสารคาม  
8. นางสาวทองสุก ถาวรวงษ  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอราชสาสน  
9. นางรุงอรุณ บุตรสิงห   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบานโพธิ์  
10. นางสุทิศา ซุนคง   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบางคลา  
11. นางสาวพัชยา ทับทิม   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทาตะเกียบ  
12. นายอนันทเฟองทอง   ศึกษานิเทศก  
13. นางวัชรินทรศรีณิบูลย  ศึกษานิเทศก  
14. นางสาวจรัสศรีหัวใจ  ศึกษานิเทศก  
15. นางสาวทิวารัตน ตุมไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา  
๑6.นางสาวเกษณภาเกิดมณี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
๑7. นางสาวบุษยาหนายคอน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
18. นางสาวพิมพพรรณทองดารา  นักจัดการงานท่ัวไป  
๑9. นางสาวอรอุมาหนายคอน  นักวิชาการเงินและบัญชี  
20. นางสาววันทนาดิษฐาพร  นักวิชาการเงินและบัญชี  
๒1. นางสาวภัทริมณ เฟองทอง  นักวิชาการศึกษา  
๒2. นางนรีกานต นิ่มอนงค  นักจัดการงานท่ัวไป  
23. นางสาวพิชยา  วุฒฑวิภาค นักวิชาการเงินและบัญชี 
24. นางกรรณิการ  ศิริวัฒน ขาราชการครู 
25. นางพรจันทร  แดงโกเมน  ครูผูชวย 
26. นางยุภา  จุลแฉง  ครูผูชวย 
27. นางอําพัน แสงอุทัย ขาราชการครู 
28. รุงนภา   เกนขุดทด  ครูผูชวย 
 
ผูไมมาประชุม  
1. นางชณาภา และไหม   นักวิชาการคอมพิวเตอร ไปราชการ  
2. นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ  นักวิชาการศึกษา ไปราชการ  



3. นางสาวอารยาศิริบรรจง   นักวิชาการคอมพิวเตอร ไปราชการ  
4. นางสาวฐิตารียสุโอะ   นักวิชาการศึกษา ไปราชการ 
5. นางสาวพัชราภรณคงประสิทธิ์  นักจัดการงานท่ัวไป ไปราชการ 
6. นางสาวชลธิชา เอี่ยมศิริ   นักวิชาการศึกษา ไปราชการ 
 
เร่ิมประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.  

นายวสันต รัชชวงษ ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานการประชุม  
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

วาระกอนการประชุม 
ประธาน : 1. แนะนําบุคลากรบรรจุใหม   
   นางสาวไอยวริญญ  สมราง ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  2. เร่ืองจากท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัด 
   ๒.๑  โครงการบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน   ประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๙  (ในวัน ๒๑  เมษายน ๒๕๕๙ ณ  วัดแสนภุมราวาส  ตําบลเมืองใหม อําเภอราชสาสน) 

๒.๒  การจัดงานสําคัญในหวงเดือน เมษายน ๒๕๕๙    
  -  การจัดพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรีบรม

ราชวงศ  วันพุธท่ี  ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  บริเวณหนาศาลาจัตุรมุข 
  -  การจัดพิธีรดน้ําขอพรผูใหญเนื่องในวันสงกรานต ประจําป  ๒๕๕๙ เวลา  ในวัน

จันทรท่ี  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ บานพักผูวาราชการจังหวัด 
  -  การจัดพิธีเนื่องในวันคลายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

วันจันทรท่ี  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  บริเวณหนาศาลาจัตุรมุข 
 -  การจัดงานวันมะมวงและของดีเมืองแปดริ้ว  ประจําป  ๒๕๕๙   
ระหวางวันท่ี  ๑-๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร   

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  : ๑.๑ การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา 
  คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 10/2559 และ 11/2559 อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๔๔ ใหมีคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
ใหยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และใหโอนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา
ของแตละเขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ไปเปนอํานาจหนาท่ีของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ 



  ใหยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และใหโอนอํานาจหนาท่ีของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเปนอํานาจหนาท่ีของ กศจ. ของจังหวัดนั้น ๆ 

มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยยอวา “กศจ.”   ประกอบดวย 
(๑) ผูวาราชการจังหวัด หรือรองผูวาราชการจังหวัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) ศึกษาธิการภาคในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนและผูแทนสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกรรมการ 

(๔) ทองเท่ียวและกีฬาจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประธาน
หอการคาจังหวัด ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และวัฒนธรรมจังหวัดเปนกรรมการ 

(๕) ผูแทนภาคประชาชนในทองถ่ินซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคน 
เปนกรรมการ 

(๖) ผูแทนขาราชการครูในทองถ่ินซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนสองคน 
เปนกรรมการ  

(๗) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ 
ดานกฎหมาย ดานบริหารงานบุคคล หรือดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จํานวนไมเกินสามคน เปนกรรมการ 

 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา มี ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนประธาน และ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 เปนเลขานุการ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๓ /๒๕๕๙ วันศุกรท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  
ประธาน :  รายงานการประชุมดังกลาว ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙   

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบแลวทาง  http://ccs.nfe.go.th ขอใหสถานศึกษาตรวจสอบหาก  มี
สถานศึกษาใดจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอใหแจงแกไขท่ีกลุมอํานวยการ สํานักงาน กศน. 

                     จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติท่ีประชุม :รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

๓.๑   กลุมอํานวยการ 
๓.๑.๑ ระบบการรับ - สงเอกสารหนังสือราชการ   

http://ccs.nfe.go.th/


มติท่ีประชุม : สํานักงาน กศน.จังหวัด ไดมีการจัดเตรียมตูแบบล้ินชัก ไวสําหรับการรับ-สงเอกสาร หนังสือ
ราชการตางๆ โดยผูรับเอกสารจาก กศน.อําเภอ แตละอําเภอ จะตองลงลายมือช่ือรับเอกสาร หนังสือราชการ 
ของ กศน.อําเภอตนเองในสมุดคุม (ไมตองเอาสมุดกลับไปดวย) และเอกสารมีการนําข้ึนระบบ e-filling ดวย
ทุกครั้ง 

 
๓.๑.๒ รายงานคาสาธารณูปโภค   

 
มติท่ีประชุม : เนื่องจากผูรับผิดชอบติดราชการ (อบรมลูกเสือ) ขอใหรวบรวมและนําเขาท่ีประชุมครั้งตอไป 
 

๓.๑.๓ การสงเอกสารยืมเงิน    
มติท่ีประชุม : การสงเอกสารการยืมเงิน ขอใหผูรับ-สง เอกสารของสถานศึกษา กศน.อําเภอทุกอําเภอ และ
เจาหนาท่ีการเงิน ลงลายมือช่ือในสมุดคุมดวยทุกครั้ง 
 

๓.๑.๔ การเบิกจายเงินเดือน    
มติท่ีประชุม : ขอให กศน.อําเภอ แจงบุคลากรในสังกัดดวย วา การสงเอกสารเบิกจายเงินเดือน ขอใหสง
เอกสารไมเกินวันท่ี 25 ของทุกเดือน 

 
๓.๑.๕ งบลงทุน    

มติท่ีประชุม : การทําสัญญาจางพนักงานจางเหมา  พนักงานขับรถยนต บรรณารักษ เจาหนาท่ีธุรการ ยาม
รักษาความปลอดภัย  

 
    ๓.๒   กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

๓.๒.๑  รายงานการเบิกจายงบประมาณ   (บุษยา) 
มติท่ีประชุม :  

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๓.๓   กลุมการศึกษานอกระบบ 
๓.๓.๑  การจัดกิจกรรมงาน การศึกษาสรางชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สรางสุข 

ระหวางวันท่ี ๔ – ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  (ประธาน) 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  
 

๓.๓.๒  การใชระเบียบการฝกอบรมหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง  (กศ.พื้นฐาน) 
มติท่ีประชุม : มอบ ดร..จรัสศรี  หัวใจ ออกแบบฟอรม ในการ 
 

๓.๓.๓  การสงเสริมการรูหนังสือ   (ชลธิชา) 
สรุปผลการดําเนินงานการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2559  เวลา 12.00-18.30 น. 
 

สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและความ
ตองการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ประชากรจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมีอายุต้ังแต 
15-59 ป จํานวน 555,933 คน (ขอมูลจาก ระบบสถิติทางการทะเบียน (กรมการปกครอง)  ณ เดือน 
ธันวาคม 2558)  มีผลการดําเนินงาน ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00 – 16.30 น. ดังนี้ (* 
จํานวนประชากรจังหวัดฉะเชิงเทราท่ีมีอายุ 15-59 ป  โดยระบบสถิติทางการทะเบียน (กรมการปกครอง)  ณ 
เดือน ธันวาคม 2558) 

 
 
 



ตารางท่ี 1 ผลการดําเนินงานสํารวจการรูหนังสือฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม 

อําเภอ 
กลุม 
เปาหมาย* 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ได 
รับการสํารวจ (คน) 

จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผู ไ ม รู
หนังสือ 
ที่ สํ า ร ว จ
พบ 

ความตองการเขาศึกษาข้ันพื้นฐานของ
ผูไมรูหนังสือ (คน) 

ตองการ ไมตองการ ไมพบขอมูล 

จํานวน รอยละ เพิ่ม 
   

เมือง 127,688 14,201 11.12 1,145 13,692 509 101 230 178 

บางคลา 38,438 24,716 64.30 0 24,503 213 49 148 16 

บางนํ้าเปรี้ยว 63,852 6,917 10.83 308 6,811 106 22 65 19 

บางปะกง 73,676 27,746 37.65 0 25,990 1,756 1,042 242 472 

บานโพธ์ิ 43,527 4,279 9.83 554 4,109 170 43 99 28 

พนมสารคาม 66,785 7,536 11.28 125 7,465 71 5 54 12 

ราชสาสน 10,641 3,134 29.45 0 3,069 65 6 50 9 

สนามชัยเขต 58,769 11,616 19.76 652 11,072 544 10 473 61 

แปลงยาว 25,100 5,211 20.76 0 5,106 
105 10 92 3 

ทาตะเกียบ 36,156 2,339 6.46 0 1,912 427 24 287 116 

คลองเข่ือน 11,301 6,373 56.39 93 6,365 8 3 4 1 

รวม 555,933 114,068 20.52 2,877 110,094 3,974 1,315 1,744 915 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการสํารวจการรูหนังสือฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม พบวา จังหวัดฉะเชิงเทราได

ดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล เพิ่ม  2,877 คน  เปนจํานวน  114,068 คน คิด
เปนรอยละ 20.52  ของกลุมเปาหมาย  จํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน  3,974  คน  มีความตองการ
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน 1,315 คน  ไมตองการเรียน จํานวน 1,744  คน และไมกรอกขอมูล จํานวน 
915 คน   

กศน.อําเภอท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา มากท่ีสุด 3 
ลําดับ  คือ  กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา เพิ่ม 1,145 คน  รองลงมาคือ กศน.อําเภอสนามชัยเขต เพิ่ม 652 
คน  และ กศน.อําเภอบานโพธิ์ เพิ่ม 554 คน ตามลําดับ 

กศน.อําเภอท่ีมีรอยละการสํารวจและการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ อําเภอบางคลา รอยละ 
64.30 รองลงมา คือ อําเภอคลองเข่ือน รอยละ  56.39   และอําเภอบางปะกง รอยละ 37.65 ของ
กลุมเปาหมาย  ตามลําดับ  

 
 



 ตารางท่ี 2  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

 
ตําบล 

จํานวนกลุม
เปา 
หมาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสํารวจ จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู
หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี.ค.59 
31 มี .ค.
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม
ตองการ 

ไมพบ
ขอมูล 

หนาเมือง 32,972 1,408 1,672 5.00 264 1,630 42 6 32 4 

ทาไข 8,558 38 338 3.94 300 333 5 - 3 2 

บานใหม 2,399 528 528 22.00 0 522 6 - 6 - 

คลองนา 4,019 754 807 20.07 53 798 9 3 6 - 

บางตีนเปด 7,247 398 398 5.49 0 382 16 - 6 10 

บางไผ 4,173 443 471 11.28 28 461 10 2 - 8 

คลองจุกกระเฌอ 2,451 546 546 22.27 0 537 9 - 1 8 

บางแกว 5,209 631 631 12.11 0 552 79 - - 79 

บางขวัญ 5,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
คลองนคร เ น่ือ ง
เขต 5,230 461 461 8.81 0 

412 
49 - 3 46 

วังตะเคียน 5,114 1,563 1,716 33.55 153 1,701 15 5 9 1 

โสธร 4,979 577 812 16.30 235 796 16 2 14 - 

บางพระ 4,542 2,052 2,052 45.17 0 1,900 152 67 82 3 

บางกะไห 3,542 501 501 14.14 0 501 - - - - 

หนามแดง 2,546 770 770 30.24 0 730 40 8 31 1 

คลองเปรง 8,021 395 490 6.10 95 465 25 1 23 1 

คลองอุดมชลจร 6,859 558 620 9.03 62 613 7 5 2 - 

คลองหลวงแพง 9,173 323 325 3.54 2 320 5 - 2 3 

บางเตย 5,000 1,063 1,063 21.26 0 1,039 24 2 10 12 

รวม 127,688 13,056 14,201 11.12 1,145 13,692 509 101 230 178 

จากตารางท่ี 2 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
พบวา มีการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล/แกไขขอมูล  เพิ่มข้ึน  1,145 คน  เปนจํานวน  14,201  คน 
คิดเปนรอยละ  11.12  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน  509  คน มีความตองการ
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  101 คน  ไมตองการเรียน จํานวน 230 คน และไมพบขอมูล จํานวน 178 
คน   



 กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา มากท่ีสุด 3 
ลําดับ  คือ  กศน.ตําบลทาไข เพิ่ม 300 คน  รองลงมาคือ กศน.ตําบลหนามือง เพิ่ม 264 คน  และ กศน.
ตําบลโสธร  เพิ่ม 235 คน ตามลําดับ 

กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลบางพระ รอยละ 45.17 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลวังตะเคียน รอยละ 33.55  และ กศน.ตําบลหนามแดง รอยละ 30.24  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

ตารางท่ี 3  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางคลา 

 
ตําบล 

จํานวน
กลุมเปา
หมาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสํารวจ จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี.ค.59 
31 มี.ค.
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

บางคลา 7,441 5,740 5,740 77.10 0 5,717 23 3 20 - 

บางสวน 1,842 2,207 2,207 100 เสร็จสิ้น 2,207 - - - - 

บางกระเจ็ด 3,847 2,173 2,173 56.48 0 2,163 10 6 4 - 

ปากนํ้า 4,754 2,527 2,527 53.15 0 2,526 1 - 1 - 

ทาทองหลาง 3,951 2,605 2,605 63.93 0 2,604 1 - 1 - 

สาวชะโงก 2,734 1,498 1,498 54.79 0 1,498 - - - - 

เสม็ดเหนือ 4,174 1,600 1,600 38.33 0 1,600 39 33 3 3 

เสม็ดใต 4,297 2,434 2,434 56.64 0 2,297 137 7 118 12 

หัวไทร 5,398 3,932 3,932 72.84 0 3,930 2 - 1 1 

รวม 
38,43
8 24,716 

24 ,7 1
6 64.30 0 

24,503 213 49 148 16 

จากตารางท่ี 3 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางคลา  พบวา มี
การดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล  เทาเดิม  เปนจํานวน  24,716 คน คิดเปนรอย
ละ 64.30 ของกลุมเปาหมาย  มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน  213  คน  มีความตองการเรียน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน  49 คน  ไมตองการเรียน จํานวน 148 คน และไมพบขอมูล จํานวน 17 คน  
 ไมพบ กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา  

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลบางสวน รอยละ 100 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลบางคลา  รอยละ 77.10  และ กศน.ตําบลหัวไทร รอยละ  72.84  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

 

 



ตารางท่ี 4  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

 
ตําบล 

จํานวน
กลุมเปา
หมาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสํารวจ จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี.ค.59 
31 มี.ค.
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

บางนํ้าเปรี้ยว 6,427 1,050 1,315 20.46 265 1,313 2 - 2 - 

บางขนาก 2,801 159 159 5.67 0 157 2 1 1 - 

สิงโตทอง 4,680 623 647 13.82 24 638 9 - 9 - 

หมอนทอง 8,077 558 558 6.90 0 545 13 1 1 11 

บึงนํ้ารักษ 6,566 763 763 11.62 0 752 11 9 - 2 

ดอนเกาะกา 6,837 217 217 3.17 0 213 4 1 1 2 

โยธะกา 5,215 805 805 15.43 0 760 45 6 39 - 

ดอนฉิมพล ี 9,568 1,674 1,693 17.69 19 1,678 15 2 9 4 

ศาลาแดง 7,017 411 411 5.85 0 409 2 2 - - 

โพรงอากาศ 6,664 349 349 5.23 0 346 3 - 3 - 

รวม 
63,85
2 6,643 6,917 10.83 308 6,811 106 22 65 19 

 

จากตารางท่ี 4  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล /แกไขขอมูล เพิ่มข้ึน  308 คน  เปนจํานวน  6,917  
คน คิดเปนรอยละ 10.83  ของกลุมเปาหมาย  มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 106 คน มีความ
ตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 22 คน ไมตองการเรียน จํานวน  65 คน และไมพบขอมูล จํานวน 
19 คน   

 กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา มากท่ีสุด 3 
ลําดับ  คือ  กศน.ตําบลบางน้ําเปรี้ยว เพิ่ม 265 คน  รองลงมา กศน.ตําบลสิงโตทอง  เพิ่ม 24 คน  และ 
กศน.ตําบลดอนฉิมพลี เพิ่ม 19 คน ตามลําดับ 

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลบางน้ําเปรี้ยว รอยละ 
20.46  รองลงมา กศน.ตําบลดอนฉิมพลี รอยละ 17.49  และ กศน.ตําบลโยธะกา รอยละ  15.43  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 
 

 

 



ตารางท่ี 5  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางปะกง 

 
ตําบล 

จํ า น ว น
กลุมเปา
หมาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสํารวจ จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2  มี . ค .
59 

31 มี .ค.
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

บางปะกง 12,381 4,332 4,332 34.98 0 2,905 1,427 955 16 456 

ทาสะอาน 6,879 2,508 2,508 36.45 0 2,507 1 - - 1 

บางวัว 11,575 4,585 4,585 39.61 0 4,426 159 5 154 - 

บางสมัคร 10,688 3,387 3,387 31.68 0 3,306 80 74 3 3 

บางผึ้ง 1,789 64 64 3.57 0 62 2 2 - - 

บางเกลือ 3,640 987 987 27.11 0 967 20 - 17 3 

สองคลอง 7,841 1,598 1,598 20.38 0 1,591 6 - 6 - 

หนองจอก 3,071 2,575 2,575 83.84 0 2,565 10 - 7 3 

พิมพา 2,820 2,601 2,601 92.23 0 2,585 16 - 15 1 

ทาขาม 6,382 305 305 4.77 0 290 15 4 8 3 

หอมศีล 4,441 2,995 2,995 67.43 0 2,975 20 2 16 2 

เขาดิน 2,169 1,809 1,809 83.40 0 1,809 - - - - 

รวม 73,676 27,746 27,746 37.65 0 25,990 1,756 1,042 242 472 

จากตารางท่ี 5 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางปะกง 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล  เทาเดิม เปนจํานวน  27,746 คน  คิด
เปนรอยละ 37.65  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 1,756 คน  มีความตองการ
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  1,042  คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 242 
คน  และไมพบขอมูล จํานวน 472 คน   

ไมพบ กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา  

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลพิมพา รอยละ 92.23 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลหนองจอก รอยละ 83.84  และ กศน.ตําบลเขาดิน  รอยละ  83.40  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 6  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบานโพธิ์ 

 
ตําบล 

จํานวน
กลุมเป
าหมาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสํารวจ จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี .ค .
59 

31 มี .ค.
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

บานโพธ์ิ 2,414 254 264 10.93 10 260 4 1 2 1 

เกาะไร 2,758 366 366 13.27 0 363 3 - 2 1 

คลองขุด 1,841 77 77 4.18 0 35 42 13 12 17 

คลองบานโพธ์ิ 1,700 156 166 9.76 10 164 2 1 1 - 

คลองประเวศ 2,754 166 166 6.02 0 163 3 - 3 - 

ดอนทราย 2,457 327 327 13.30 0 324 3 - 3 - 

เทพราช 6,166 263 517 8.38 254 495 22 5 17 - 

ทาพลับ 1,146 57 160 13.96 103 57 - - - - 

หนองตีนนก 2,612 36 160 6.12 124 36 - - - - 

หนองบัว 1,915 286 303 15.82 17 297 6 1 3 2 

บางซอน 1,300 134 170 13.07 36 164 4 1 3 - 

บางกรูด 1,694 604 604 35.65 0 604 - - - - 

แหลมประดู 2,832 348 348 12.28 0 341 7 4 3 - 

ลาดขวาง 3,249 119 119 3.66 0 115 4 3 1 - 

สนามจันทร 1,856 121 121 6.51 0 74 47 8 39 - 

แสนภูดาษ 3,507 104 104 2.96 0 102 2 - - 2 

สิบเอ็ดศอก 3,326 307 307 9.23 0 286 21 6 10 5 

รวม 
43,52
7 3,725 4,279 9.83 554 4,109 170 43 99 28 

จากตารางท่ี 6 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอบานโพธิ์ 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล  เพิ่มข้ึน  554 คน  เปนจํานวน  
4,279 คน  คิดเปนรอยละ 9.83  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 170 คน  มี
ความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  43  คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จํานวน 99 คน  และไมพบขอมูล จํานวน  28 คน  

  กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา มากท่ีสุด 3 
ลําดับ  คือ  กศน.ตําบลเทพราช เพิ่ม 254 คน  รองลงมาคือ กศน.ตําบลหนองตีนนก เพิ่ม 124 คน  และ 
กศน.ตําบลทาพลับ เพิ่ม 103 คน  ตามลําดับ 



 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลบางกรูด รอยละ 35.65 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลหนองบัว รอยละ 15.82  และ กศน.ตําบลทาพลับ รอยละ 13.96 ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 7  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอพนมสารคาม 

 
ตําบล 

จํานวน
กลุมเปา
หมาย 

 

จํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการสํารวจ จํานวน 
ผูรูหนังสือ 

ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของผูไมรูหนังสือ 

2 มี.ค.59 
31 มี.ค.

59 
รอยละ 

จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

เกาะขนุน 
12,87
9 863 868 6.73 5 827 41 2 35 4 

บานซอง 8,540 385 385 4.50 0 383 2 - 2 - 

พนมสารคาม 8,243 1,120 1,129 13.69 9 1,128 1 1 - - 

เมืองเกา 2,537 424 424 16.71 0 424 - - - - 

หนองยาว 7,540 600 600 7.95 0 593 7 - 7 - 

ทาถาน 6,744 520 628 9.31 108 616 17 2 8 7 

หนองแหน 7,981 1,627 1,630 20.42 3 1,629 1 - 1 - 

เขาหินซอน 
12,32
1 1,881 1,881 15.26 0 1,879 2 - 1 1 

รวม 
66,78
5 7,422 7,536 11.28 125 7,465 71 5 54 12 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอพนมสารคาม 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล  เพิ่ม 125 คน  เปนจํานวน  7,536 
คน  คิดเปนรอยละ 11.28  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 71 คน  มีความ
ตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  5  คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 54 
คน  และไมพบขอมูล จํานวน  12 คน   

กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา มากท่ีสุด 3 
ลําดับ  คือ  กศน.ตําบลทาถาน เพิ่ม 108 คน  รองลงมาคือ กศน.ตําบลพนมสารคาม เพิ่ม 9 คน  และ กศน.
ตําบลเกาะขนุน เพิ่ม 5 คน  ตามลําดับ 

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลหนองแหน  รอยละ 20.42 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลเมืองเกา รอยละ 16.71  และ กศน.ตําบลเขาหินซอน  รอยละ  15.26  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

 



ตารางท่ี 8  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอราชสาสน 

 
ตําบล 

จํานวน
กลุมเปาห

มาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการสํารวจ 
จํานวน 

ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี.ค.
59 

31 มี.ค.
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

บางคา 1,800 947 947 52.61 0 941 6 2 1 3 

เมืองใหม 2,718 254 254 9.34 0 248 6 2 4 - 

ดงนอย 6,123 1,933 1,933 31.56 0 1,880 53 2 45 6 

รวม 10,641 3,134 3,134 29.45 0 3,069 65 6 50 9 

 

จากตารางท่ี 8 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอราชสาสน 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล  เพิ่ม  1 คน  เปนจํานวน  2,284 คน  
คิดเปนรอยละ 29.45  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 65 คน  มีความตองการ
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  6  คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 50 คน  
และไมพบขอมูล จํานวน  9 คน   

ไมพบ กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา  

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลบางคา  รอยละ 52.61 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลดงนอย รอยละ 31.56  และ กศน.ตําบลเมืองใหม  รอยละ  9.34  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 9  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอสนามชัยเขต 

 
ตําบล 

จํ า น ว น
กลุมเปาห
มาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับการสํารวจ จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี .ค .
59 

31 มี .ค .
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

คูยายหมี 13,373 2,778 2,873 21.48 95 2,846 27 2 25 - 

ทากระดาน 24,057 3,573 3,772 15.67 199 3,365 407 1 396 10 

ทุงพระยา 12,750 3,099 3,128 24.53 29 3,043 85 5 33 47 

ลาดกระทิง 8,589 1,510 1,843 21.45 333 1,818 25 2 19 4 

รวม 58,769 
10,96
4 11,616 19.76 652 11,072 544 10 473 61 

 

จากตารางท่ี 9 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอสนามชัยเขต 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล เพิ่ม 652  คน  เปนจํานวน  11,616 



คน  คิดเปนรอยละ 19.76  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 544 คน  มีความ
ตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  10  คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 
473 คน  และไมพบขอมูล จํานวน  61 คน   

กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา มากท่ีสุด 3 
ลําดับ  คือ  กศน.ตําบลลาดกระทิง เพิ่ม 333 คน  รองลงมาคือ กศน.ตําบลทากระดาน เพิ่ม 199 คน  และ 
กศน.ตําบลคูยายหมี เพิ่ม 95 คน  ตามลําดับ 

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลทุงพระยา  รอยละ 24.53 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลคูยายหมี รอยละ 21.48  และ กศน.ตําบลลาดกระทิง  รอยละ  21.45  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 10  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอแปลงยาว 

 
ตําบล 

จํ า น ว น
กลุมเปาห
มาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายที่ไดรับ 
การสํารวจ 

จํานวน 
ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี .ค .
59 

31 มี .ค .
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

แปลงยาว 5,014 992 992 19.78 0 925 67 8 57 2 

วังนํ้าเย็น 10,090 1,289 1,289 12.77 0 1,267 22 1 20 1 

หัวสําโรง 4,045 1,262 1,262 31.19 0 1,260 2 - 2 - 
ห น อ ง ไ ม
แกน 5,951 1,668 1,668 28.02 0 1,654 14 1 13 - 

รวม 25,100 5,211 5,211 20.76 0 5,106 105 10 92 3 

 

จากตารางท่ี 10 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอแปลงยาว 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล เพิ่ม 29 คน  เปนจํานวน  5,211 คน  
คิดเปนรอยละ 20.76  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 105 คน  มีความตองการ
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 10 คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 92 คน  
และไมพบขอมูล จํานวน 3 คน   

ไมพบ กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา  

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลหัวสําโรง  รอยละ 31.19 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลหนองไมแกน รอยละ 28.02  และ กศน.ตําบลแปลงยาว  รอยละ  19.78  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

 

 

 



ตารางท่ี 11  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอทาตะเกียบ 

 
ตําบล 

จํ า น ว น
กลุมเปาห
มาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับการสํารวจ 
จํานวน 

ผูรูหนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี.ค.
59 

31 
มี.ค.59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

ทาตะเกียบ 14,983 1,049 1,049 7.00 0 783 266 4 189 73 

คลองตะเกรา 21,173 1,290 1,290 6.09 0 1,129 161 20 98 43 

รวม 36,156 2,339 2,339 6.46 0 1,912 427 24 287 116 

 

จากตารางท่ี 11 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอทาตะเกียบ 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล  เทาเดิม  เปนจํานวน  2,339 คน  คิด
เปนรอยละ 6.46  ของกลุมเปาหมาย มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน  427 คน  มีความตองการ
เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  24  คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 287 คน  
และไมพบขอมูล จํานวน  116 คน   

ไมพบ กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา  

 กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูล คือ กศน.ตําบลทาตะเกียบ  รอยละ 7.00  รองลงมาคือ กศน.
ตําบลคลองตะเกรา รอยละ 6.09  ของกลุมเปาหมายตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 12  ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอคลองเข่ือน 

 
ตําบล 

จํานวน
กลุมเปา
หมาย 
 

จํานวนกลุมเปาหมายทีไ่ดรับ 
การสํารวจ 

จํานวน 
ผูรูหนังสือ 

ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผูไมรู

หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความตองการเขาศึกษา 
ข้ันพื้นฐานของผูไมรูหนังสือ 

2 มี.ค.59 
31 มี .ค .
59 

รอยละ 
จํานวน
เพิ่มข้ึน 

ตองการ 
ไม

ตองการ 
ไมพบ
ขอมูล 

กอนแกว 2,599 1,649 1,697 65.29 48 1,697 - - - - 

คลองเข่ือน 3,072 1,564 1,564 50.91 0 1,564 - - - - 

บางเลา 1,738 1,318 1,329 76.46 11 1,324 5 3 2 - 

บางโรง 1,932 526 554 28.67 28 554 - - - - 

บางตลาด 1,960 1,223 1,229 62.70 6 1,226 3 - 2 1 

รวม 
11,30
1 6,280 6,373 56.39 93 6,365 8 3 4 1 

จากตารางท่ี 12 ผลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา กศน.อําเภอคลองเข่ือน 
พบวา มีการดําเนินการสํารวจการรูหนังสือและกรอกขอมูล / แกไขขอมูล  เพิ่ม  93  คน  เปนจํานวน  6,365 
คน  คิดเปนรอยละ 56.39  ของกลุมเปาหมาย  มีจํานวนผูไมรูหนังสือท่ีสํารวจพบจํานวน 8 คน  มีความ



ตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน  3  คน  ไมมีความตองการเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 4 
คน  และไมพบขอมูล จํานวน  1 คน   

กศน.ตําบลท่ีมีการเพิ่มขอมูลการสํารวจการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษา มากท่ีสุด 3 
ลําดับ  คือ กศน.ตําบลกอนแกว เพิ่ม  48  คน  รองลงมา กศน.ตําบลบางโรง  เพิ่ม  28  คน  และ กศน.
ตําบลบางเลา  เพิ่ม 11 คน  ตามลําดับ 

กศน.ตําบลท่ีมีรอยละการกรอกขอมูลมากท่ีสุด 3 ลําดับ คือ กศน.ตําบลบางเลา  รอยละ 76.46 
รองลงมาคือ กศน.ตําบลกอนแกว รอยละ  65.29  และ กศน.ตําบลบางตลาด  รอยละ  62.70  ของ
กลุมเปาหมายตามลําดับ 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

๓.๔   กลุมอัธยาศัย 
๓.๔.๑  การออกหนวยบริการรถหองสมุดเคลื่อนท่ี ประจําเดือน เมษายน 

ตารางการใชปฏิทินรถบริการหองสมุดเคลื่อนท่ีเดือน เมษายน2559 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
         ๓.๕  กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

๓.๕.๑  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการสรางปา สรางรายได)  (ทิวารัตน) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา แจงใหสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดทํารายละเอียดโครงการสรางปาสราง
รายได ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สงใหจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อ
เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาอนุมัติ วงเงินไมเกิน 150,000 บาท ตามหนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ดวนท่ีสุด ท่ี ฉช 0017/ว 1058 ลงวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2559 นั้น บัดนี้ไดรับแจงจากจังหวัดฉะเชิงเทรา 
วา กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 150,000 บาท ดังกลาวแลว ตามหนังสือจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ดวนท่ีสุด ท่ี ฉช 0017.1/3659 ลงวันท่ี 23 มีนาคม 2559  โดยไดโอนงบประมาณมายัง
จังหวัดฉะเชิงเทรา งบประมาณรายจายประจําป 2559 แผนงานเทิดทูน พิทักษ และรักษาสถาบัน

วัน    เดือน  ป อําเภอ สถานท่ีดําเนินการ 
2  เมษายน  2559 อ.สนามชัยเขต โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว ม.18 

ต.ทากระดาน 

4 เมษายน 2559 อ.แปลงยาว ท่ีวาการอําเภอแปลงยาว 

7 เมษายน  2559 อ.สนามชัยเขต วัดบางมะเฟอง ม.1 ต.คูยายหมี 
20 เมษายน 2559 อ.บานโพธิ์ อาคารอเนกประสงคเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา ต.บางกรูด 
21  เมษายน 2559 อ.ราชสาสน วัดแสนภุมราวาส ม.4 ต.เมืองใหม 



พระมหากษัตริย ผลผลิต ขับเคล่ือนการพัฒนาตามแนวทางพระราชดําริและเทิดทูนไวซึ่งสถาบัน กิจกรรม 
ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ต า ม ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จพ อ เ พี ย ง  ร หั ส ง บ ป ร ะ ม า ณ 
100240018700003   รหัสกิจกรรมหลัก 150021000K2108 แหลงของเงิน 5911500 และ 
ขอใหดําเนินโครงการและเบิกจายงบประมาณตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด โดยเนนการ
ประหยัด เรียบงาย คุมคา และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ใหรายผลการดําเนินงาน พรอมภาพถายกอนและหลัง
ดําเนินโครงการอยางนอย 4 ภาพ ความละเอียดของภาพไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล (บันทึกในรูปแบบ 
JPEG)  แ ล ว ส ง ใ ห จั ง ห วั ด  ภ า ย ใ น วั น ท่ี  2 4  มิ ถุ น า ย น  2 5 5 9  แ ล ะ ท า ง  E-mail : 
Chachoengsao.news@gmail.com 

มติท่ีประชุม :  ประธานแจงให กศน.อําเภอท่ีมีพื้นท่ีขยาย 4 อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอบาง
ปะกง อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอทาตะเกียบ ดําเนินการสํารวจตามแบบฟอรม สป.สร.1-3  พรอมท้ัง
นัดหมายประชุม ผูบริหาร กศน.อําเภอ และ เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ ในวันท่ี 20 เมษายน 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เร่ืองเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุมอํานวยการ 
๔.๑.๑ การบรรจุแตงต้ัง ครู กศน.ตําบล และนักวิชาการตรวจสอบภายใน    

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
๔.๑.๒ การเกลี่ยตําแหนง ครู กศน.ตําบล (กศน.ตําบลหัวไทร อ.บางคลา)   

สํานักงาน กศน. ไดแจงวา จะเกลี่ยตําแหนง ครู กศน.ตําบล มาให จํานวน  1 ตําแหนง ประธาน
ไดพิจารณาแลว มอบให กศน.อําเภอบางคลา 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

๔.๑.๓ ทําบุญสงกรานต และพิธีรดน้ําขอพรผูใหญ ในวันจันทรท่ี  ๑๑  เมษายน  
๒๕๕๙  ณ หองประชุมประยูรศุข   ( ศน.วัชรินทร)  

มติท่ีประชุม :  ประธาน มอบหมายให ศน.วัชรินทร ศรีณิบูลย เปนผูรับผิดชอบงาน 
 
๔.๑.๔ การจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานคร่ึงป  วันอังคารท่ี  ๒๖  เมษายน 

๒๕๕๙   ณ  โรงแรมแกรนดรอยัลพลาซา   (ประธาน)  

มติท่ีประชุม :  ประธานมอบใหกลุมการศึกษานอกระบบ ดําเนินการจัดทําโครงการ 
 

  ๔.๒   กลุมการศึกษานอกระบบ 
๔.๒.๑  การประกวดรองเพลงผูสูงอายุ ในวันท่ี  ๑๔  เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 

๑๒.๐๐  -๑๕.๐๐ น.  (ประธาน) 

มติท่ีประชุม :  ประธานมอบใหกลุมการศึกษาตามอัธยาศัย เปนผูรับผิดชอบ ประสานงานกับ กศน.
อําเภอ ให กศน.อําเภอเมืองเปนหลัก และให กศน.อําเภอทุกอําเภอจัดหาผูสูงอายุท่ีรวมประกวดรองเพลง
อยางนอยอําเภอละ 1 คน  

mailto:Chachoengsao.news@gmail.com


 
๔.๒.๒  การขับเคลื่อนศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม ประจําตําบล  (ดร.จรัสศรี ) 

สํานักงาน กศน.  ไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ  กับกองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เพื่อรวมมือดานการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ  โดยใหบุคลากรใน

สังกัดสํานักงาน กศน.ทุกระดับ  นักศึกษา กศน. และประชาชนไดตระหนักรู  เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน

หลักของชาติ  และเปนการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สูประชาชนอยางแพรหลาย  จึงไดมีการดําเนินการรวมกันจัดต้ังศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล ข้ึน  

  ในการนี้ สํานักงาน กศน. ไดกําหนดเปดศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร

ทฤษฎีใหมประจําตําบล  พรอมกันทุกตําบล  ในวันท่ี ๑๒  พฤษภาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐น.  

โดยสวนกลางจัดท่ีหอประชุมกองทัพบก วิภาวดีรังสิต  กทม.  และสวนภูมิภาคจัดท่ี กศน.ตําบลทุกแหง      ซึ่ง

จัดใหมีการถายทอดสดผานสถานีโทรทัศนฯ ETV และสงสัญญาณเช่ือมโยงจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาค  จึง

ขอให กศน.อําเภอทุกอําเภอดําเนินการดังตอไปนี้ 

๑.  การแตงต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  จํานวน ๕ ชุด  ดังนี้ 

  (๑)  ระดับกระทรวงฯ  มีคณะกรรมการอํานวยการขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยเรียนรู

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(พลเอกสุรเชษฐ  ชัยวงศ)  เปนประธานท่ีปรึกษา  และมีเลขาธิการ กศน. เปนประธานกรรมการฯ 

 (๒)  ระดับสํานักงาน กศน. มีคณะกรรมการดําเนินงานขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนย

เรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล มีเลขาธิการ กศน. เปนประธาน และ

มีผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ เปนเลขานุการ 

 (๓)  ระดับจังหวัด  มีคณะกรรมการดําเนินงานขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยเรียนรู

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล มีผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน           

มีผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดเปนเลขานุการ 

 (๔) ระดับอําเภอ มีคณะกรรมการดําเนินงานขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยเรียนรูปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  มีนายอําเภอ/ผูอํานวยการเขต เปนประธาน        

มีผูอํานวยการ กศน.อําเภอ เปนเลขานุการ 

 (๕)  ระดับตําบล มีคณะกรรมการดําเนินงานขับเคล่ือนการดําเนินงานศูนยเรียนรูปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  มีประธานกรรมการ กศน.ตําบล เปนประธานอีก

ตําแหนงหนึ่ง  และมีหัวหนา กศน.ตําบล เปนเลขานุการ 

๒. การจัดทําปายศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมประจํา

ตําบลทุกตําบล  ใหมีขนาดกวาง ๐.๖๐ ม. x ๑.๕ ม. โดยติดต้ังท่ี กศน.ตําบล  



๓. ในชวงพิธีเปดขอให กศน.ตําบลทุกแหง เปด ETV รับชมโดยพรอมเพรียงกัน ท้ังนี้  เม่ือ

ประธานในสวนกลางทําพิธีเปดและมอบนโยบายเสร็จเรียบรอยแลว ใหสวนภูมิภาคดําเนินการเปดศูนยเรียนรูฯ 

ในพื้นท่ีพรอมกันท่ัวประเทศ  ตามลําดับ 

๔. สวนภูมิภาคท่ีเปนจุดถายทอดสด ณ ศูนยเรียนรูฯ ประจํา กศน.ตําบล ใหเชิญนายอําเภอ/

ผูอํานวยการเขต รวมเปนประธานในพิธีเปด ในจุดท่ีเปนจุดถายทอดสด และใหมีผูส่ือขาวประจําจุดในการ

รายงานสดมายังสวนกลาง 

๕. สวนภูมิภาคในระดับตําบลทุกแหง ใหเชิญบุคคลสําคัญในพื้นท่ี เชน  นายอําเภอ/

ผูอํานวยการเขต นายก อบต. กํานัน  ผูใหญบาน  ปราชญชาวบาน  หรือบุคคลอื่นท่ีมีความเหมาะสม  รวมเปน

ประธานในพิธีเปด 

๖. จัดเตรียมนักศึกษา กศน. ประชาชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน เขารวมในวันพิธี

เปดอยางนอยแหงละ ๑๐๐ คน 

๗. จัดนิทรรศการ แสดงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับกิจกรรมศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ี 

กศน.ตําบล ท่ีแตละแหงไดดําเนินการ รวมท้ังกิจกรรมท่ีประสานเช่ือมโยงกับแหลงเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในพื้นท่ีหมูบาน  ชุมชน เพื่อใหนักศึกษา กศน. และประชาชนท่ีมารวมงานไดรับทราบ และศึกษา

เรียนรูตอไป 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
๔.๒.๓  หลักสูตรการสื่อสารในชีวิตประจําวันภาษาอังกฤษและภาษาในกลุม

อาเซียน  (ดร.จรัสศรี ) 
สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน โดยใชหลักสูตรสถานศึกษา และสอนเนื้อหาใหสอดคลองกับความตองการ

ของกลุมเปาหมาย  โดยเนนการส่ือสารเปนอันดับแรก ความละเอียดแจงแลวนั้น 

ในการนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เห็นวา  ผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ีผานมา 

สถานศึกษาบางแหงมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคือยังไมมีหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนท่ี

เปนรูปธรรม  จึงไดจัดทําหลักสูตรการส่ือสารในชีวิตประจําวันภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน

ข้ึน  เพื่อใหสถานศึกษานําไปปรับใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมเปาหมายในพื้นท่ีอยางมีคุณภาพตอไป 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 



๔.๒.๔ การรายงานผลดําเนินงานโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน ตามตัวช้ีวัดท่ี 
๔.๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๙   (ดร.จรัสศรี ) 

สํานักงาน กศน.  ไดจัดทําเอกสารเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัดประกอบคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อใหกลุม/ศูนย/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ไดใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน โดยในสวนของตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ ไดกําหนดเปนรอยละของผูเขารวมโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน

สามารถนําความรูไปใชได นั้น  

  สํานักงาน กศน. เห็นวาเพื่อเปนการใหแนวทางและเปนการย้ําเตือนใหหนวยงานทานได

ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน  ในฐานะท่ีเปนตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการในระดับสํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งสํานักงาน กศน. ตองมีพันธะผูกพันในการ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการดังกลาวใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน กพร. ทราบ 

โดยลําดับตอไป ดังนั้น สํานักงาน กศน. จึงแจงรายละเอียดตัวช้ีวัดท่ี ๑.๔ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใน

ระดับสํานัก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มาใหทราบ  

  ในการนี้ สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดสงแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ

ศูนยฝกอาชีพชุมชน แบบท่ี ๑ เพื่อให กศน.อําเภอ/เขต กรอกขอมูล เพื่อสงใหสํานักงาน กศน. จังหวัด

ฉะเชิงเทรา สรุปขอมูลเพื่อรายงานผลตอไป ภายในวันท่ี ๑  เมษายน ๒๕๕๙ (สําหรับการดําเนินงานในรอบ ๖ 

เดือน)  ภายในวันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙  (สําหรับการดําเนินงานในรอบ ๙ เดือน)  และภายในวันท่ี ๑๙  

สิงหาคม ๒๕๕๙ (สําหรับการดําเนินงานในรอบ ๑๒ เดือน) 

  อนึ่ง  เนื่องจากสํานักงาน กพร. ซึ่งเปนผูกํากับดูแลในเรื่องของการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ได

ใหความสําคัญกับผลของการดําเนินงานในเชิงคุณภาพนอกเหนือไปจากผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ  ดังนั้น 

สํานักงาน กศน.จึงไดจัดสรางและจัดสงแบบสํารวจสัมฤทธิผลของผูเขารับการฝกอบรมโครงการศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙   และระเบียนประวัติผูเขารับการฝกอบรมในโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙  มาใหทาน  เพื่อให กศน.อําเภอ/เขต ดําเนินการกรอกและจัดเก็บขอมูลไวท่ี

สถานศึกษา เพื่อเปนเครื่องมือในการติดตามผลการดําเนินงานในระยะยาวท่ีจะชวยตอบโจทยในเรื่องของการ

รายงานผลการดําเนินงานในเชิงคุณภาพไดตอไป 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔.๓   กลุมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๔.๓.๑ การจัดโครงการบรรณสัญจร ๒๕๕๙  (ภัทริมณ) 
เนื่องจากผูรับผิดชอบติดราชการ (อบรมลูกเสือ) ขอใหรวบรวมและนําเขาท่ีประชุมครั้งตอไป 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
๔.๓.๒ กศน.ตําบลท่ีเปนจุดติดต้ัง SOLAR CELL  (ภัทริมณ) 

แบบรายงานผลการคัดเลือก กศน.ตําบลเพื่อรับการสนับสนุนการติดต้ังเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) 
จาก กองอํานวยการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
 
 
 

ท่ี ชื่อ กศน.
ตําบล 

สถานท่ีต้ัง 
โปรดระบุชื่อ วัด
...../อบต.. 
สถานีอนามัย
(เกา)........../
โรงเรียน
(เกา)......../ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
(เกา)...............ฯลฯ 

หมูท่ี บาน ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัส 
ไปรษณีย 

เบอร
โทรศัพทมือถือ 
ติดตอ กศน.
ตําบล 

1. กศน.
ตําบลทา
กระดาน 

บานทุงเหียง 11 บานทุง
เหียง 

ทากระดาน สนามชัย
เขต 

ฉะเชิงเทรา 24160 084-
3627896 

2. กศน.
ตําบล
เสม็ดใต 

อาคารศูนยการ
เรียนรูตลอดชีวิต
ชุมชนตําบลเสม็ด
ใต 73/4 

4 บาน
สนาม
ชาง 

เสม็ดใต บางคลา ฉะเชิงเทรา 24110 094-
5594266 



๔.๔   กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 
๔.๔.๑   แนวปฏิบัติการแกไขปญหาภัยแลงในสถานศึกษา(ทิวารัตน) 

ดวยป 2559 ประเทศไทยประสบปญหาภัยแลวเกิดผลกระทบกับประชาชนท่ัวประเทศ 
รัฐบาลไดมีมาตรการตางๆ อาทิเชน ลดรายจาย ขยายเวลาชําระหนี้ จางงานเพื่อสรางรายได เสนอโครงการ
ตามความตองการของประชาชน รณรงคการใชน้ําอยางประหยัด เพิ่มปริมาณน้ําตนทุน เสริมสรางสุขภาพ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เปนตน 

ในการนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาเห็นวาเพื่อเปนการชวยเหลือประชาชน
ท่ีไดรับผลกระทบจากภัยแลง จึงขอใหสถานศึกษา กศน.อําเภอ ดําเนินการดังนี้  

๑. ใหสถานศึกษา กศน.อําเภอ และ กศน.ตําบล รณรงคเรื่องการใชน้ําอยางประหยัด และ
คุมคาใหประชาชนไดรับทราบ และผลักดันใหเกิดการปฏิบัติอยางเครงครัด 

๒. อื่นๆ ท่ีเห็นวาเปนการชวยแกปญหาภัยแลงสําหรับประชาชน 
อนึ่ง สถานศึกษา กศน.อําเภอ และ กศน.ตําบล สามารถดาวนโหลดส่ือชุดภัยพิบัติเรื่องภัย

แลง ไดท่ีเวปไซตของสํานักงาน กศน. และของกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
และจะนําชุดส่ือ  ข้ึนเวปไซตของสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนําไปใชเปนส่ือการเรียนการสอนได  
โดยใหสถานศึกษา กศน.อําเภอ รายงานใหสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบทุกวันท่ี ๑ ของเดือน
ถัดไป  สามารถรายงานผลการ ดํา เนินงานผ านทาง ไปรษณีย อิ เ ล็ กทรอนิกส  E-mail : 
abcdeiei@hotmail.com  พรอมท้ังนําสงหนังสือราชการตามมาภายหลัง    

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

๔.๔.๒   ขอความรวมมือรณรงคการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการ 
รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการฯ และการเกิดอุบัติเหตุในชวง

เทศกาลสงกรานต ประจําป ๒๕๕๙ (ทิวารัตน) 
ดวย ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กระทรวงมหาดไทย ได จัดประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมี
กระทรวงศึกษาธิการ รวมเปนคณะกรรมการดังกลาว และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดขอความ
รวมมือสํานักงาน กศน. ในการรณรงคการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน พรอมท้ังรายงานผลการจัด
โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการฯ และการเกิดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2559 
โดยเฉพาะในชวงควบคุมเขมขน (ระหวางวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2559)  

สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาแลว เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน การ
รณรงคการปองกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการฯ 
ดังกลาว จึงขอความรวมมือให สถานศึกษา กศน.อําเภอทุกอําเภอ รวมรณรงคและประชาสัมพันธการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2559  รวมท้ังรายงานผลการจัดโครงการ/
กิจกรรมตามแผนบูรณาการฯ มายังสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันท่ี 20 เมษายน 2559 
สามารถรายงานผลการดําเนินงานผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส E-mail : abcdeiei@hotmail.com  
พรอมท้ังนําสงหนังสือราชการตามมาภายหลัง   

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
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๔.๔.๓  ขอเชิญรวมกิจกรรมรณรงค “ลางสวมพรอมกัน ..รับวันสงกรานต” 
ประจําป ๒๕๕๙ (ทิวารัตน) 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการ

เตรียมความพรอมใหหองสวมตามสถานท่ีราชการและสถานท่ีทองเท่ียว ไดมาตรฐานสําหรับการใหบริการ

นักทองเท่ียวและประชาชน โดยดําเนินการพัฒนาสวมสาธารณะไทยใหสวมสาธารณสะอาด ไดมาตรฐาน 

เพียงพอตอการใหบริการประชาชน ในชวงเทศกาลสงกรานตของทุกป จะมีนักทองเท่ียวและประชาชนเดินทาง

ทองเท่ียวเปนจํานวนมาก สวมสาธารณะท่ีสะอาดจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง กรมอนามัยและหนวยงานพันธมิตร

จึงจัดใหมีกิจกรรมสัปดาหทําความสะอาดสวมกอนวันสงกรานต ระหวางวันท่ี 1 – 7 เมษายน 2559 เพื่อขอ

ความรวมมือใหเจาของสวมสาธารณะท่ัวประเทศทําความสะอาดและปรับปรุงสวมในความรับผิดชอบของตน

ใหพรอมบริการในชวงสงกรานต และกระตุนใหประชาชนและนักทองเท่ียวมีพฤติกรรมการใชสวมท่ีถูกตอง 

โดยจะจัดกิจกรรมการรณรงคทําความสะอาดสวมพรอมกันท่ัวประเทศ ในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 นั้น 

สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอใหสถานศึกษา กศน.อําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการ
จัดกิจกรรมรณรงค “ลางสวมพรอมกัน....รับวันสงกรานต” ประจําป 2559  ในชวงเวลาดังกลาว และรายงาน
ผลการจัดกิจกรรม พรอมภาพถายการจัดกิจกรรม รายละเอียดดังส่ิงท่ีสงมาดวย มายังสํานักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ภายในวันท่ี 11 เมษายน 2559  สามารถรายงานผลการดําเนินงานผานทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส E-mail : abcdeiei@hotmail.com  พรอมท้ังนําสงหนังสือราชการตามมาภายหลัง  เพื่อ
รวบรวมขอมูลเปนภาพรวมของสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจังหวัดฉะเชิงเทราทราบตอไป 
ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุข ไดจัดทําส่ือการรณรงค “ลางสวมพรอมกัน....รับวันสงกรานต” ประกอบดวย 
เกณฑมาตรฐานสวมสาธารณะ คูมือทําอยางไรใหสวมสะอาด เพลงนองสวมขอรอง และแบนเนอรรณรงค 
“ลางสวมพรอมกัน....รับวันสงกรานต” ประจําป 2559 ซึ่งสามารถ Download ไดจาก webside ของกรม
อนามัย http://www.anamai.moph.go.th  

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
๔.๔.๔  การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ     

ของเสียอันตราย ดีเดน ประจําป ๒๕๕๙  (ทิวารัตน) 
ตามหนังสือท่ีอางถึง สํานักงาน กศน. กําหนดใหมีการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีผล

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ดีเดน ประจําป 2559 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมให
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการปญหาขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกสถานศึกษา และบุคลากร กศน. รวมท้ังใหมีสถานศึกษาท่ีเปนแบบอยาง
ในเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สามารถเปนตัวอยาง/แหลงเรียนรูได โดยใหมีการมอบรางวัลในวันท่ี                     
8 กันยายน 2559 นั้น สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาแลว จึงขอใหสถานศึกษา กศน.อําเภอ
ทุกอําเภอ ดําเนินการจัดทําผลงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย จํานวน               
1 เลม ไมเกิน 50 หนา รายละเอียดดังส่ิงท่ีสงมาดวย และจัดสงผลงานมายังสํานักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาตามหลักเกณฑ
ตอไป  

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
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๔.๔.๕   ขอความรวมมือดําเนินการมาตรการปองกันโรคจากยุงลาย(ทิวารัตน) 
  ดวย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักสงเสริมกิจการการศึกษา ขอความรวมมือ
ใหสํานักงาน กศน. เผยแพรประชาสัมพันธใหหนวยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด ดําเนินการตามมาตรการ 3 
เก็บ เปนประจําทุกวันศุกร และประชาสัมพันธใหบุคลลากรในสังกัด ดําเนินการตามมาตรการดังกลาวท่ีบาน 
เปนประจําทุกวันหยุดสุดสัปดาห ดังนี้ 
  1. เก็บขยะเศษภาชนะ ไมใหเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย 

  2. เก็บบานและสถานท่ีทํางาน ใหปลอดโปรง ไมใหยุงลายเกาะพัก 

  3. เก็บน้ําใหมิดชนิด ปดไมใหยุงลายวางไข พรอมท้ังเสริมดวยการขัดลางไขยุงลายท่ีติดอยู

ตามขอบภาชนะใสน้ํา ซึ่งมาตรการดังกลาวสามารถปองกันโรคท่ีเกิดจากยุงลายไดผลเปนอยางดี 

  สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม

มาตรการปองกันโรคจากยุงลาย จึงใครขอความมือใหสถานศึกษา กศน.อําเภอทุกอําเภอปฏิบัติตามมาตรการ 

และประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัด ดําเนินการตามมาตรการดังกลาวขางตน ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุขได

จัดทําแอพพลิเคช่ัน “พิชิตยุงลาย” เพื่อใหความรูและวิธีการสํารวจและกําจัดลูกน้ํายุงลายในบาน โดยสามารถ

ดาวโหลดไดท้ังระบบ Android และระบบ IOS ดวยแลว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 



 ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ือง อื่น ๆ  
     ๕.๑  การดําเนินงานของสมาคมพัฒนาครูไทย   (อารยา) 

ดวยสํานักงาน ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
เรื่องเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สินขาราชการครู  แจงวา  ขณะนี้พบวาสมาคมพัฒนาครูไทย  ไดมี
การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานของสมาคมไปยังสวนราชการ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และ
สถานศึกษาตางๆ โดยเชิญชวนใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เขารวมเสวนาเกี่ยวกับการปฏิรูป
ระบบสินเช่ือครู  การแกไขปญหาหนี้สินและรวมสมัครเปนสมาชิกโดยเสียคาใชจายในการสมัครสมาชิก  อีกท้ัง
มีการนําเสนอแผนภูมิโครงสรางของสมาคม  โดยปรากฏภาพของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งอาจ
ทําใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาใจผิดวา  กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคมดังกลาว  สํานักงาน ก.ค.ศ.  จึงแจงใหทราบ
วา  กระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ไมมีนโยบายใหการสนับสนุน  หรือ
เกี่ยวของกับการดําเนินงานของสมาคมพัฒนาครูไทย 

สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอใหทานแจงบุคลากรในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน  และ
ใชดุลยพินิจในการรวมกิจกรรมกับสมาคมพัฒนาครูไทย 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
5.2 โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางฯ  พระบรมราชชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ 12 สิงหาคม 2559” 

ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนขาราชการในสังกัดและประชาชนท่ัวไปเขารวมโครงการฯ
บรรพชาอุปสมบท จังหวัดละ 9 รูป  เขารวมโครงการฯ ดังกลาว โดยแจงความจํานงได ท่ี สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันท่ี 25 เมษายน 2559 

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 
5.3 ดําเนินการสํารวจความตองการขอรับบริจาคขาวในสตอกของรัฐ 

หนังสือสํานักงาน กศน. ขอความรวมมือผูบริหารหนวยงาน/สถานศึกษาในสังกัด 
ดําเนินการสํารวจความตองการขอรับบริจาคขาวในสตอกของรัฐ วิธีระบายขาวภายใตกรอบยุทธศาสตรการ
ระบายขาวในสตอกของรัฐ ท้ังนี้ ผูขอรับบริจาคตองรับผิดชอบการบรรจุขาวใสกระสอบ การขนสงจากโกดัง
ไปสูจุดหมาย การปรับปรุงคุณภาพ กําจัดฝุน มอด และสารเคมีจากการรมยา อัตราคาบริการเบ้ืองตน
ประมาณกระสอบละ 250 บาท โดยขอใหสงขอมูลความตองการตามแบบสํารวจสงกลุมสงเสริมปฏิบัติการ 
ภายในวันท่ี 4 เมษายน 2559 นั้น 

 

 

 



สรุปความตองการรับบริจาคขาวในสต็อกของรัฐ 
หนวยงาน/
สถานท่ีต้ัง 

ตองการรับขาว
จากคลังใน

จังหวัด 
(โปรดระบุ) 

ปริมาณ 
 

(ตัน) 

ปริมาณการใช 
(ตัน/เดือน) 

รายละเอียดการนําไปใช 

1. กศน.อําเภอ
สนามชัยเขต 

ฉะเชิงเทรา     ๓  ตัน  เพื่อใชในการบริโภค 
เพื่อใชเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคอื่นๆท่ีไมใชเพื่อการคา
โปรดระบุ.................................................. 

2. กศน.อําเภอ
บางคลา 

ฉะเชิงเทรา     ๓  ตัน  เพื่อใชในการบริโภค 
เพื่อใชเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคอื่นๆท่ีไมใชเพื่อการคา
โปรดระบุ.................................................. 

3. กศน.อําเภอ
พนมสารคาม 

ฉะเชิงเทรา     ๓  ตัน  เพือ่ใชในการบริโภค 
เพื่อใชเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคอื่นๆท่ีไมใชเพื่อการคา
โปรดระบุ.................................................. 

4. กศน.อําเภอ
ราชสาสน 

ฉะเชิงเทรา     1 ½   ตัน  เพื่อใชในการบริโภค 
เพื่อใชเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคอื่นๆท่ีไมใชเพื่อการคา
โปรดระบุ.................................................. 

5. กศน.อําเภอ
แปลงยาว 

ฉะเชิงเทรา     4  ตัน  เพื่อใชในการบริโภค 
เพื่อใชเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคอื่นๆท่ีไมใชเพื่อการคา
โปรดระบุ.................................................. 

6. กศน.อําเภอ
บางปะกง 

ฉะเชิงเทรา     1  ตัน  เพื่อใชในการบริโภค 
เพื่อใชเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคอื่นๆท่ีไมใชเพื่อการคา
โปรดระบุ.................................................. 

7. กศน.อําเภอ
เมือง 

ฉะเชิงเทรา 10 ตัน   เพื่อใชในการบริโภค 
เพื่อใชเล้ียงสัตว 
วัตถุประสงคอื่นๆท่ีไมใชเพื่อการคา
โปรดระบุ.................................................. 

รวมท้ังส้ิน 25  ½ ตัน  (255 กระสอบ)  

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 



5.4 ขอความรวมมือรณรงคการปองกันและประชาสัมพันธสนับสนุนมาตรการแกไข
ปญหาภัยแลง “วิธีการประหยัดน้ําแบบงายๆ ใครๆ ก็ทําได” 

หนังสือสํานักงาน กศน. ดวยนายกรัฐมนตรีไดส่ังการใหทุกกระทรวงรวมกันขับเคล่ือน
มาตรการ ในการชวยเหลือเกษตรกรและประชาชน และกําหนดมาตรการในการใหความชวยเหลือเกษตรกรท่ี
ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤติภัยแลง ป 2558 – 2559  ซึ่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบาย ในการ
แกไขปญหาภัยแลงของกระทรวงศึกษาธิการในสวนภารกิจท่ีเกี่ยวของ นั้น 

ในการนี้ สํานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาแลว เพื่อเปนการสงเสริม สนับสนุน 
รณรงคการปองกัน และประชาสัมพันธสนับสนุนมาตรการแกไขปญหาภัยแลงของนายกรัฐมนตรี  เห็นสมควร
ขอความรวมมือสถานศึกษา กศน.อําเภอทุกอําเภอ รณรงคและประชาสัมพันธ “วิธีการประหยัดน้ําแบบงายๆ 
ใครๆ ก็ทําได” พรอมท้ังจัดสงรายงานการจัดกิจกรรมดังกลาว ใหสงขอมูลมายังสํานักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ภายในวันท่ี 18  เมษายน 2559 สามารถสงรายงานการจัดกิจกรรม ผานทางไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส E-mail : abcdeiei@hotmail.com  พรอมท้ังนําสงหนังสือราชการตามมาภายหลัง   

มติท่ีประชุม :  รับทราบ 
 

ปดการประชุม เวลา ๑7.๓๐ น.  
 

 

 
(นางสาวทิวารัตน  ตุมไทยสาคร)     (นางวัชรินทร ศรีณิบูลย)  
      นักวิชาการศึกษา         ศึกษานิเทศก  

    ผูจดรายงานการประชุม              ผูตรวจรายงานการประชุม 
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     บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ท่ี 0210.23/                วันท่ี      พฤษภาคม  2559 
เร่ือง      ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการและบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
เรียน    ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  1.  เรื่องเดิม - 
  2. ขอเท็จจริง สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ไดมอบหมายให นางสาวทิวารัตน ตุมไทย
สาคร นักวิชาการศึกษา กลุมงานภาคีเครือขาย จัดทํารายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการและบุคลากร
สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 4 เมษายน 2559  เนื่องจากนางสาวพัชราภรณ  คงประสิทธิ์ นัก
จัดการงานท่ัวไป ผูรับผิดชอบ  ไปราชการ  

บัดนี้ ไดจัดทํารายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการและบุคลากรสํานักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 4 เมษายน 2559 เสร็จเรียบรอยแลว รายละเอียดดังแนบ  

3. ขอพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อ 
   1. ทราบ 
   2. พิจารณา 
 
   

 
                                ( นางสาวทิวารัตน  ตุมไทยสาคร ) 

                                นักวิชาการศึกษา 
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	ด้วยปี 2559 ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้วเกิดผลกระทบกับประชาชนทั่วประเทศ รัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ อาทิเช่น ลดรายจ่าย ขยายเวลาชำระหนี้ จ้างงานเพื่อสร้างรายได้ เสนอโครงการตามความต้องการของประชาชน รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน เสริมสร้างสุ...
	ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง จึงขอให้สถานศึกษา กศน.อำเภอ ดำเนินการดังนี้
	๑. ให้สถานศึกษา กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล รณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างประหยัด และคุ้มค่าให้ประชาชนได้รับทราบ และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
	๒. อื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งสำหรับประชาชน
	อนึ่ง สถานศึกษา กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล สามารถดาวน์โหลดสื่อชุดภัยพิบัติเรื่องภัยแล้ง ได้ที่เวปไซต์ของสำนักงาน กศน. และของกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และจะนำชุดสื่อ  ขึ้นเวปไซต์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้เป็นสื่อกา...
	ด้วย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าว และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ขอความร่วมมือสำนักงาน กศน. ในการ...
	สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การรณรงค์การป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน และรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการฯ ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือให้ สถานศึกษา กศน.อำเภอทุกอำเภอ ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป...
	สำนักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้สถานศึกษา กศน.อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน....รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2559  ในช่วงเวลาดังกล่าว และรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมภาพถ่ายการจัดกิจกรรม รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย มายังส...
	ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา ขอความร่วมมือให้สำนักงาน กศน. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด ดำเนินการตามมาตรการ 3 เก็บ เป็นประจำทุกวันศุกร์ และประชาสัมพันธ์ให้บุคลลากรในสังกัด ดำเนินการตามมาตรกา...
	เรียน    ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา

