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-2เริมประชุ มเวลา 09.00 น.
นางโกศล หลักเมือง รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทําหน้าที เป็ น
ประธานการประชุม โดยได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที 1 เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
1.รองผูว้ ่า ราชการจัง หวัด นครปฐม ย้า ยมาแทนรองวิรั ตน์ นํา นุ ร าศี ที เกษี ย ณ เมื อวันที 30
กันยายน 2559 ชือพัลลภ สิ งหเสนี เกิดวันที 3 ตุลาคม 2503
2.นายสมพร ปั จ ฉิ ม เพ็ ช ร นายอํา เภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ เลื อนเป็ นปลั ด จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
3.นายสุ ทธิ พงษ์ คล้ายอุดม นายอําเภอหัวหิ น เลื อนเป็ นผูต้ รวจราชการกรมการปกครอง
4.วิสัย ทัศ น์จงั หวัดประจวบคี รีข นั ธ์ ที เน้นเรื องการท่ องเที ยวเชิ ง สุ ข ภาพ กิ จกรรมเน้นเรื อง
ส่ งเสริ มการท่องเทียว เช่น เดินวิงเพือสุ ขภาพ สิ นค้าการเกษตรทีปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ส่ งเสริ มผลผลิตทางเกษตร
ทีมีชือเสี ยงเพิมจากมะพร้าวและสับประรด เช่น มะม่วงนําดอกไม้ทีสามร้อยยอด ทุเรี ยนป่ าละอู และทีคลองลอย
5.จุ ดเน้น เมื อ งประจวบคี รีข ันธ์ คื อ 1.การท่ องเที ย วเชิ ง สุ ข ภาพ 2.การเกษตร 3.ด่ า นสิ ง ขร
4.สังคมมิตรไมตรี
6.การจัด การศึ ก ษาบนพื น ที สู ง ( ศศช.) มี อ ยู่ 14 จัง หวัด ในภาคเหนื อ และภาคกลาง
ประกอบด้วยจังหวัดราชบุ รี จัง หวัดกาญจนบุ รี จัง หวัดประจวบคี รีข นั ธ์ และภาคใต้จงั หวัดพัง งา (มอแกน)
มีการใช้หลักสู ตรทีสอนหลากหลาย หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน และหลักสู ตรการศึกษาพืนทีสูงทีจดั ทําขึน
ดังนันเพือความเป็ นเอกภาพ ในปี งบประมาณ 2560 ให้ทุกแห่ งจัดโดยใช้หลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เท่านัน แบบพบกลุ่ม ทางไกลและ ชันเรี ยน จบหลักสู ตรโดยการเรี ยนครบ
ตามโครงสร้าง ระดับประถม วิชาบังคับและวิชาเลือกที กาํ หนด มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชี วิต 100 ชัวโมง
การเข้าสอบ n- net ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยการจัดการศึกษาบนพืนทีสูงของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ อยูท่ ี
อําเภอหัวหิ น ตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ มีนกั ศึกษาในความดูแล จํานวน 37 คน
7. เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเน้น การปลู ก ป่ าสามอย่ า ง ประกอบด้ว ย ป่ าไม้ สมุ น ไพร และไม้ผ ล
ได้ประโยชน์ 4 อย่าง พอกิน พอใช้ พออยู่ พอร่ มเย็น
8.เกษตรทฤษฎี ใ หม่ ที มุ่ ง แก้ไ ขปั ญหาเรื องนํา พื นที ใ ดตํา บลมี บ่ อเป็ นแหล่ ง นํา ใช้ใ นฤดู แล้ง
มีการแบ่งพืนที ร้ อยละ 30 ไว้ปลูกข้าว ร้ อยละ 30 ปลู กพืชไม้ผล ร้ อยละ 30 เลี ยงสัตว์ และร้ อยละ10 เป็ นทีอยู่
อาศัย
9. สําหรับ กศน. ตําบลทีมีพืนทีควรมีการวางแผน ปลูกต้นไม้ 5 ระดับ เช่ น 1) ไม้ใต้ดินทีมีหัว
เช่น ขิง กระชาย ข่าตะไคร้ 2) ไม้เลือย เช่น แตงกวา ฟักทอง 3) ไม้พมุ่ เตีย เช่น มะนาว กล้วย 4) ไม้ชนั กลาง เช่น
มะม่ วง ขนุ น 5)ไม้เรื อนยอด เช่ น สั ก ตะเคี ย น ยาง ติ ดแผนผัง ไว้เพื อใช้เป็ นสถานที เรี ย นรู ้ เกี ยวกับ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง

-310. เทคโนโลยีที เ หมาะสม การรู ้ บ ริ บ ทของพื นที พื ช ใดที ค วรปลู ก กศน. ควรเป็ นสถานที
รวบรวมความรู ้ และสนับสนุนให้ประชาชนในพืนทีได้มีโอกาสแสวงหาความรู ้จากแหล่งการเรี ยนรู ้ในชุ มชนและ
สื ออืนๆ
11.แผนการเรี ยนรู ้รายบุคคล ควรนํามาใช้อย่างต่อเนื อง ครู ตอ้ งมีแผนการพบกลุ่มรายภาคและ
รายสัปดาห์ จุดประสงค์ของการพบกลุ่มประจําสัปดาห์ 1. เกิดการแลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ กล้าแสดงออก ฝึ กความเป็ น
ผูน้ าํ ฝึ กประชาธิ ปไตย การแก้ไขปั ญหาผูเ้ รี ยน และมีการเรี ยนรู ้ แบบโครงงาน และสิ งทีตอ้ งทําสื อประกอบการ
เรี ยนรู ้ เช่น สื อทีเป็ นบุคคล แบบเรี ยน และเทคโนโลยี เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หลักการเรี ยนมี 2 รู ปแบบ คือ การเรี ยน
ด้วยตนเอง มีสือทีเป็ นแบบเรี ยน สื อโทรทัศน์ ทีมีครู เปิ ดให้ดู และแจกใบงานให้ได้แสดงความคิดเห็น และเรี ยน
กับเพือน ตังแต่สองคนขึนไป
12.การต่อสัญญานันต่อ 1 ปี คือ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 เนื องจากการย้ายเพือจัด
กรอบตําแหน่งให้ลงตัว การต่อสัญญาดําเนินการได้เท่าทีมีบุคคลอยูจ่ ริ ง
13.การประเมินพนักงานราชการใช้กระบวนการ PDCA ประกอบด้วย
13.1 P การวางแผน มี การสํารวจกลุ่มเป้ าหมาย การจัดทําแผนจุลภาค และจัดทํา
ฐานข้อมูล กศน. ตําบล
13.2 D การปฏิบตั ิงาน ใช้ กศน. ตําบลเป็ นฐานทีประกอบด้วยศูนย์ 4 ศูนย์ ได้แก่
1) ศูนย์เรี ยนรู ้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงและทฤษฎี ใหม่ เป็ นศู นย์กลางการ
ส่ งเสริ ม การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ และหน่ วยประสานงานแหล่ งเรี ยนรู ้ หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงภายใน
ชุมชน ดําเนินงานร่ วมกับกองอํานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาจักร (กอ.รมน.)
2) ศูนย์ส่งเสริ มพัฒนาประชาธิ ปไตยตําบล (ศส.ปชต.) เพือสร้ างการเรี ยนรู ้
และความเข้า ใจที ถู ก ต้องเกี ยวกับ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยที มี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุ ข
โดยเฉพาะสิ ทธิ และหน้าทีในระบอบประชาธิ ปไตย โดยบูรณาการความร่ วมมือกับคณะกรรมการการเลื อกตัง
(กกต.)
3) ศูนย์ดิจิทลั ชุ มชน ซึ งบริ หารจัดการฐานข้อมูลที จาํ เป็ นสําหรับ กศน. และ
ชุ มชนเพือให้มีความรู ้ และรับรู ้ เท่าทัน และสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี ยนแปลงของสังคมโลกยุค
ดิจิทลั
4) ศูนย์การศึกษาตลอดชีวติ ชุมชน เพือส่ งเสริ มและสนับสนุ นการจัดการศึกษา
ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพที สอดคล้องกับนโยบายทางการ
ศึกษา โดยยึดชุ มชนเป็ นฐานในการดําเนิ นงาน โดย กศน.ตําบลมี บทบาทเป็ นผูป้ ระสานงานและอํานวยความ
สะดวก
13.3 C การตรวจสอบ ดูจากจํานวนผูจ้ บหลักสู ตร การศึกษาขันพืนฐาน และการศึกษา
ต่อเนือง และการศึกษาตามอัธยาศัย ตัวชีวดั โครงการ
13.4 A สรุ ปผลการดําเนิ นงานในรู ปแบบเอกสาร นําเสนอผลงานที ตอ้ งปรับปรุ ง
และนําเสนอผลงานทีภาคภูมิใจ

-414. ศูนย์ทดสอบทางคอมพิวเตอร์ 1 แห่ ง มีความพร้อมโดยได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้
ซื อคอมพิวเตอร์ จาํ นวน 8 เครื องรอการตอบรับสถานที จาก กศน.อําเภอ แจ้งผลภายในวันที 20 ตุ ลาคม 2559
กิจกรรมต่อไปต้องมีการอบรมให้ความรู ้ ตลอดจนถึงการบริ หารจัดการ
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 2 เรื องรับรองการประชุม
สําเนารายงานการประชุ มครั งที 5/2559 วันที 1 สิ งหาคม 2559 ได้นาํ รายงานการประชุ มขึ น
เว็บไซต์ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 3 เรื องสื บเนืองจากการประชุมครังก่อน
3.1 รางวัลเจ้าฟ้ ามหาจักรี เปิ ดรับสมัครเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
- คุณสมบัติท ัวไป ต้องมีสัญชาติไทยและมีถินทีอยูใ่ นประเทศไทย เป็ นครู ผสู ้ อนระดับ
การศึกษาขันพืนฐานของรัฐ และเอกชน หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น เป็ นครู นอกสถานศึกษาที สอนผูเ้ รี ยน
ในวัยการศึกษาขันพืนฐาน มี ประสบการณ์ การสอนมาอย่างน้อย 20 ปี นับถึ งวันที ออกประกาศนี ปฏิ บตั ิ งาน
ด้านสอนอย่างต่อเนื องมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี และเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา หรื อเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอน
มาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี นับถึงวันทีออกประกาศนี
- ผูม้ ีสิทธิ เสนอรายชื อครู ทีมีผลงานเพือรับรางวัล ต้องเป็ นศิษย์ทีมีอายุไม่นอ้ ยกว่า 25 ปี
สถานศึกษา องค์กรทางการศึกษา องค์กรเอกชน สามารถเสนอชื อครู เข้ารับการคัดเลือกจากเขตพืนทีการศึกษาได้
จํานวน 1 คน
3.2 โครงการดูแลผูส้ ู งอายุหลักสู ตร 420 ชัวโมง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้พืนที อ.บางสะพาน
น้อย มีกลุ่มเป้ าหมายและได้มีการประชุ มเตรี ยมความพร้อมไปแล้ว ค่าวิทยากร วัสดุการเรี ยนการสอนเบิกตามหลักสู ตร
ระยะสัน
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 4 เรื องเสนอเพือทราบ
4.1 สรุ ปผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2559 และแผนการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2560
สรุ ปผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2559
1)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ กศน. มุ่งสู่ คุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
2)โครงการอบรมเพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา
3)โครงการอบรมการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้
4)โครงการอบรมครู ขยายผลการขับเคลื อนการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ รายบุคคลตามหลักสู ตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ นพืนฐาน พุทธศักราช 2551
สรุ ปผลการดําเนินงาน

-51)โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ กศน. มุ่งสู่ คุณภาพ
ผูเ้ รี ยน โครงการดําเนิ นการ ระหว่า งวันที 3 - 4 พฤศจิ กายน 2558 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อํา เภอเมื อง
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ วิทยากร คือ นางกัลยา หอมดี ครู ชาํ นาญการพิเศษ จาก กศน.อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ใช้งบประมาณ 183,309 บาท
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ข้าราชการและครู กศน.ทุกคน ในสังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จํานวนรวม 97 คน
ผลทีได้รับ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ข้าราชการและครู กศน.ทุกคน ในสังกัดสํานักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์มีความรู ้ความเข้าใจ มีทกั ษะและเทคนิ คการถ่ายทอดความรู ้ในการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
แบบ “คิดเป็ น” และการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้แบบ “โครงงาน” ให้กบั นักศึกษา กศน. มุ่งสู่ คุณภาพผูเ้ รี ยน กศน.
2)โครงการอบรมเพือพัฒนาประสิ ทธิ ภาพด้านการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา โครงการจัด
2 ระยะ คือ รุ่ นที 1 ระหว่างวันที 20 - 22 มกราคม 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อําเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ รุ่ นที 2 ระหว่างวันที 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ เจริ ญรัตน์รีสอร์ ท อัมพวา อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม วิทยากร คือ ดร.พัชรี ศรี สังข์ รองศาสตราจารย์ จากมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ใช้งบประมาณ 303,742 บาท
กลุ่มเป้ าหมาย ประกอบด้วยผูบ้ ริ หาร กศน.อําเภอ ผูร้ ับผิดชอบงานการศึกษาสายสามัญและ
การศึกษาต่อเนื องจาก กศน.อําเภอและจากสนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ระยะที 1 จํานวน 27 คน ระยะที 2
จํานวน 38 คน
ผลที ไ ด้ รั บ ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรในสั ง กัด สํ า นั ก งาน กศน .จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์มีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะในการประเมินหลักสู ตรสถานศึกษา หลักสู ตรรายวิชาเลือกและ
หลักสู ตรการศึกษาต่อเนื องของสถานศึกษาได้ และสามารถนําผลจากการประเมินไปพัฒนาปรับปรุ งสิ งบกพร่ อง
ที พ บในองค์ ป ระกอบต่ า งๆ ในหลัก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส นองต่ อ ความต้อ งการของกลุ่ ม เป้ าหมายอย่ า ง
มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึน
3)โครงการอบรมการวิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้
โครงการดําเนิ นการ 2 รุ่ น รุ่ นที 1 ระหว่างวันที 19 - 20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมหัวหิ น แกรนด์
อําภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ รุ่ นที 2 ระหว่างวันที 21 - 22 เมษายน 2559 ณ บ้านกรู ด อาเคเดีย รี สอร์ ทแอนด์
สปา อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ วิทยากร คือ ดร.กาญจนา วัฒายุ ข้าราชการบํานาญ จากสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ใช้งบประมาณ 227,731 บาท
กลุ่ ม เป้ าหมาย ผูบ้ ริ หาร ข้าราชการครู บรรณารั กษ์ ครู อาสาสมัค ร กศน. ครู กศน.ตําบล
ครู ประจําศูนย์การเรี ยนชุมชน และพนักงานราชการจังหวัด รุ่ นที 1 จํานวน 45 คน รุ่ นที 2 จํานวน 42 คน
ผลที ไ ด้ รั บ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา และบุ ค ลากรในสั ง กัด สํ า นั ก งาน กศน .จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์มีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะในการทําวิจยั สามารถทําวิจยั ในชันเรี ยนและนําไปใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนได้

-64)โครงการอบรมครู ขยายผลการขับเคลื อนการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้รายบุคคล ตามหลักสู ตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขึ นพืนฐาน พุทธศักราช 2551
โครงการดําเนิ นการ ระหว่างวันที 20 - 22 กันยายน 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อําเภอ
เมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ วิทยากรกระบวนการ คือ นางสาวขวัญจิตต์ ศรี จนั ทนากุล ผอ.กศน.อําเภอเมือง
ประจวบคีรีขนั ธ์ และ นางมณี รัตน์ อัจฉริ ยพันธกุล ศึกษานิเทศก์ชาํ นาญการพิเศษ ใช้งบประมาณ 288,695 บาท
กลุ่ ม เป้ าหมาย บุ ค ลากร กศน. ผูเ้ กี ย วข้องกับ การจัดการศึ ก ษาขันพื นฐานตามหลัก สู ตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
รวมทังสิ น 83 คน
ผลที ไ ด้ รั บ บุ ค ลากร กศน.สั ง กัด สํ า นั ก งาน กศน.จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ มี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกียวกับปรัชญา คิดเป็ นและจิตวิทยาผูใ้ หญ่ การจัดการเรี ยนการสอน สื อหนังสื อเรี ยน การเทียบโอน
ความรู ้และประสบการณ์ การจัดทําโปรแกรมการเรี ยนรู ้รายบุคคลและรายวิชาเลือกเสรี การวัดและประเมินผล
และการออกหลักฐานการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
สามารถจัดทําโปรแกรมการเรี ยนการสอนรายบุคคล เพื อกําหนดทิศทางและเป้ าหมายทางการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน
รายบุคคลในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
แผนการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2560
1)โครงการอบรมผูน้ ิเทศภายใน
กลุ่มเป้ าหมาย ผูบ้ ริ หารอําเภอ 4 คน ข้าราชการครู 8 คน ครู กศน.ตําบล 50 คน ครู อาสาสมัคร
15 คน รวม 77 คน วันทีจดั อบรม ประมาณวันที 2 ธันวาคม 2559 งบประมาณ 76,000 บาท
2)โครงการอบรมการจัดทําแผนการเรี ยนรู ้ รายบุคคล ตามหลักสู ตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขึนพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ประมาณวันที 20 – 22 ธันวาคม 2559 ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี
กลุ่มเป้ าหมาย ครู ประจํากลุ่มทหารกองประจําการ ครู ประจํากลุ่มในเรื อนจํา จํานวน 62 คน
วันทีจดั อบรม ประมาณเดือน - งบประมาณ 160,000 บาท
3)โครงการส่ งเสริ มการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย บุคลากร กศน.อําเภอทุกอําเภอ
วันทีจดั อบรม ประมาณเดือน - งบประมาณ 39,000 บาท
4)โครงการจัดทําหลักสู ตรรายวิชาเลือกสถานศึกษา
กลุ่มเป้ าหมาย บุคลากร กศน.อําเภอทีรับผิดชอบการจัดทําหลักสู ตร
วันทีจดั อบรม ประมาณเดือน - งบประมาณ - บาท
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.2 โครงการรถห้ อ งสมุ ด เคลื อ นที ปี งบประมาณ 2560 จะมี ก ารจัด เดื อ นละ 1
โดยมีกาํ หนดการคร่ าวๆ ดังนี
1. 19 ตุลาคม 2559 จัดทีตาํ บลปากนําปราณ อําเภอปราณบุรี
2. 16 พฤศจิกายน 2559 จัดทีตาํ บลอ่าวน้อย อําเภอเมือง
3. 21 ธันวาคม 2559 จัดทีตาํ บลร่ อนทอง อําเภอบางสะพาน

ครั ง

-74. 18 มกราคม 2560 จัดทีอาํ เภอบางสะพานน้อย
5. 15 กุมภาพันธ์ 2560 จัดทีอาํ เภอกุยบุรี
6. 15 มีนาคม 2560 จัดทีตาํ บลบึงนคร อําเภอหัวหิ น
7. 19 เมษายน 2560 จัดทีอาํ เภอสามร้อยยอด
8. 17 พฤษภาคม 2560 จัดทีอาํ เภอทับสะแก
9. 21 มิถุนายน 2560 จัดทีอาํ เภอปราณบุรี
10. 19 กรกฎาคม 2560 จัดทีตาํ บลห้วยทราย อําเภอเมือง
11. ยังไม่ได้กาํ หนดวัน จัดทีตาํ บลชัยเกษม อําเภอบางสะพาน
12. ยังไม่ได้กาํ หนดวัน จัดทีอาํ เภอบางสะพานน้อย
- หากมีอาํ เภอเคลื อนที และ กศน.อําเภอใดต้องการใช้รถห้องสมุดเคลื อนที ให้แจ้งมาล่วงหน้า
เพราะ กศน.จังหวัดจะได้ทาํ โครงการรองรับ
- การประเมิน กศน.ตําบล ประจําปี 2559 ให้ กศน.อําเภอประเมินเอง ซึ งในปี 2560 จะลงพืนที
ไปดูการทํางานของ กศน.ตําบล โดยจะประเมินในช่วงเดือนสิ งหาคม 2560 โดยจะเริ มดูความพร้อมในสัปดาห์ที 4
ของเดือนมกราคม 2560 โดยคณะกรรมการ จะแบ่งเป็ น 2 ชุ ด โดยจะมี ผอ.อําเภอสายเหนื อ 1 ชุ ด ผอ.อําเภอ
สายใต้ 1 คน รองผูอ้ าํ นวยการ สนง.กศน.จังหวัด 1 คน และ ศน. 1 คน
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.3 การดําเนิ นงานของงานการเงิน
- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายการอบรมของบุคคลภายนอก มีตวั อย่างแขวนไว้ที หน้าเว็บจังหวัด
- เอกสารเบิกเงินศูนย์ฝึกอาชี พชุมชน ค่าป้ ายงดเบิก เพราะเป็ นค่าใช้สอย
- หลักสู ตรระยะสัน 1-30 ชม. เข้าข่ายกลุ่มสนใจ
- บางอําเภอ ยังส่ งใบเสร็ จรับเงินไม่ครบ ขอให้ดาํ เนินการให้เรี ยบร้อยด้วย
- ขอเสนอแนะให้มีการจัดโครงการให้ผบู ้ ริ หารอําเภอ เจ้าหน้าที การเงิ นอําเภอ หัวหน้างาน
ต่อเนือง เจ้าหน้าทีพสั ดุ รวม 4 คนมาร่ วมกันออกแบบเอกสารเบิกจ่ายเงินต่างๆ กําหนดจัดวันที 20 ต.ค.5559
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.4 ผลการดําเนิ นงานปี งบประมาณ 2559 ทีผ่านมาได้จดั โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านงาน
การเงิน บัญชี และพัสดุ ในส่ วนงานของข้าพเจ้าที รับผิดชอบเป็ นในเรื องของการให้คาํ แนะนําในการบันทึกบัญชี
ของหน่ วยงานย่อย และส่ วนเกี ยวข้องในเรื องของการรับ เบิก -จ่ายเงิ นสถานศึกษา การส่ งใช้เงิ นยืม การส่ งเงิ น
งบประมาณชดใช้ ตามระบบการควบคุ มการเงิ นหน่ วยงานย่อย ซึ งได้รับ การสนับสนุ นจากผอ.อําเภอและ
เจ้าหน้าทีเป็ นอย่างดี
ข้อ เสนอแนะ ที ไ ด้รั บ จากการจัด ในครั ง นี คื อ แต่ ล ะอํา เภอต้อ งการให้ จ ัด โครงการแบบนี
ทุกปี งบประมาณเพือสนับสนุนงานของหน่วยงานย่อย
แนวทางการพัฒนาครั งต่อไป จะเพิมพูนความรู ้เพือใช้ในการสนับสนุ นงานของหน่วยงานย่อย
ต่อไป ส่ วนโครงการอบรมเพิ มประสิ ทธิ ภาพการควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี ยง ทีผ่านมามี ปัญหา
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พ้นไปได้ดว้ ยดี ก็ขอขอบคุณผูบ้ ริ หารและทุกคนมากค่ะ
ข้อเสนอแนะเพือปรับปรุ งและพัฒนาโครงการครังต่อไป คือ
1.มีการจัดโครงการแบบนี อีก เพือเพิมพูนความรู ้ ความเข้าใจ
2.จัดให้มีตวั อย่าง RM 1 RM2 และตัวอย่างงานแต่ละด้านเป็ นแนวทาง
3.จัดหาวิทยากรทีอยูใ่ นหน่วยงาน กศน.เพือการยกตัวอย่างเห็นชัดเจนยิงขึน
4.การใช้เวลาในการอบรมให้เพิมมากขึน
แผนการดําเนิ นงานปี งบประมาณ 2560
1.โครงการส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านงานการเงิน บัญชี และพัสดุ (ไตรมาสที1)
2.โครงการอบรมเพิมประสิ ทธิ ภาพการตรวจสอบภายใน (ไตรมาสที2)
3.โครงการติดตามบริ หารงานบัญชี หน่วยงานย่อยเพื อเพิมประสิ ทธิ ภาพงาน กศน.จังหวัดและ
สถานศึกษา (ไตรมาสที3)
4.โครงการอบรมเพิมประสิ ทธิ ภาพการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี ยง (ไตรมาสที 4)
อยากให้มาร่ วมกันทําทุกคน และควรอยูไ่ ตรมาสต้นๆ
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.5 โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจําปี งบประมาณ 2559
ปั ญหาทีพบในส่ วนของงานการเงิน
- ในบางอําเภอยังไม่มีการสรุ ปยอดพร้อมลงนามกํากับในการรับเงิน หลังใบเสร็ จรับเงินของแต่ละวัน
- ในการรายงานเงินคงเหลือประจําวันยังไม่เป็ นปั จจุบนั
- ผูร้ ับเงินยังไม่มีการลงลายมือชื อรับเงินหลังต้นขัวเช็ค
- การยืมเงิน บย.อําเภอไม่ส่งใช้ในคราวเดียวกัน
- การเบิกจ่ายเงินอุดหนุ นในปี งบประมาณ 2559 ทีผา่ นมาได้เสร็ จสิ นเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ปั ญหา
ทีพบในการเบิกจ่ายปี งบประมาณ 2559 ทีผา่ นมา คือ
1. เอกสารการเบิกจ่ายลงชื อไม่ครบถ้วน
2. หลักฐานแนบประกอบเบิกจ่ายไม่ครบ (รายละเอียดค่าโทรศัพท์สาํ นักงานไม่แนบ)
3. ไม่มีการคุมค่าสาธารณูปโภคของแต่ละเดือนในการเบิกจ่าย (เบิกจ่ายข้ามเดือน)
4. ส่ งใช้ลูกหนี เงิ นยืมในงบประมาณเกิ นกําหนดระยะเวลา โดยจะมีมาตรการใหม่
20 วันเจ้าหน้าทีจะโทรตาม หากยังไม่ได้ ให้แจ้งเป็ นหนังสื อ
ดําเนิ นการพักเบิกเงิ นอุดหนุ น (เงิ นปี เก่ าเหลื อจ่าย) เพือนํามาจัดโครงการทียงั ไม่แล้วเสร็ จใน
ปี งบประมาณ 2559 ย้ายมาจัดในปี งบประมาณ 2560 นัน ซึ งประกอบไปด้วยโครงการของทัง 8 อําเภอและรวมทัง
สํานักงาน.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทังหมด 14 โครงการรวมถึงกันเงินไว้สาํ หรับ ค่าตอบแทนครู ประจํากลุ่ม
และครู ศรช. จํานวน 3 เดือน จํานวนเงินทีกนั ไว้ทงั สิ น 3,059,294 บาท
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หลักฐานการเบิกจ่ายเงินของแต่ละอําเภอตามแบบฟอร์ มทีได้จดั ทําให้หรื อดาวน์โหลดได้ทีเว็บ สํานักงาน.กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มงานการเงิน
รหัสงบประมาณประจําปี 2560งบอุดหนุ น แผนงาน:พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
โครงการสนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขันพืนฐาน
สามารถดาวน์โหลดได้ทีเว็บ สํานักงาน.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กลุ่มงานการเงิน
โครงการทีจะดําเนินการปี งบประมาณ 2560 ได้แก่
-โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
-โครงการสนับสนุนด้านการเบิกจ่ายเงิน
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.6 ผลการดําเนินงานปี 2559 โครงการส่ งเสริ มสนับสนุนด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สํานักงาน
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุวา่ เป็ น
งานทีมีความสําคัญต่อการส่ งเสริ ม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานตาม กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับได้อย่างถูกต้อง และตอบสนองกับการดําเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จึงได้ลงไปยัง กศน.
อําเภอทัง 8 อําเภอ เพือติดตามงานในด้านต่างๆ สําหรับตัวข้าพเจ้าได้ดูเรื องพัสดุ ก็จะดูเรื องการสร้างข้อมูลหลัก
ผูข้ าย การจัดซื อจัดจ้างโดยระบบ egp และเรื องการลงทะเบียนคุมและเบิกจ่ายพัสดุ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดโครงการครั งนี ก็คือการเข้าระบบ egp บางอําเภอมี การเข้าระบบที ไม่
สมบูรณ์ เวลาทีเข้าระบบไม่สมบูรณ์ก็ได้แนะนําอําเภอว่าให้ทาํ การยกเลิกรายการทีไม่สมบูรณ์นนั ทิงไป เพือไม่ให้
ค้างอยูห่ น้าทีมีการสร้างโครงการเยอะเกินไป การส่ งมอบและตรวจรับในระบบ egp ก็จะมีบางอําเภอทีลืมส่ งมอบ
ตรวจรับช่วงสิ นเดือน ก็จะแก้ปัญหาโดยการนํารหัสของ กศน.อําเภอทีลืมเข้าไปส่ งมอบตรวจรับในระบบให้ก่อน
ก่อนทีจะตัด PO และการลงบัญชีคุมและเบิกจ่ายวัสดุบางอําเภอยังไม่เป็ นปั จจุบนั
แนวทางในการพัฒนาต่อไป จะมีการจัดโครงการเรื องการจัดซื อจัดจ้างในระบบ egp ใหม่อีก
ครังเพือทําความเข้าใจในการเข้าระบบมากยิงขึน
แผนการดําเนิ นการปี 2560
1.โครงการส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ด้ า นการเงิ น บั ญ ชี แ ละพัส ดุ สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
2.โครงการอบรมหลักสู ตร “เพิมประสิ ทธิ ภาพการจัดซื อจัดจ้างในระบบ e-GP และลดความเสี ยง”
3.โครงการอบรมหลักสู ตรการเพิมศักยภาพการบริ หารงานพัสดุ
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.7 ผลการดําเนินงาน งานสารสนเทศและรายงาน ประจําปี งบประมาณ 2559
โครงการเว็บไซต์ กศน.ตําบล ทัง 52 ตําบล
สรุ ปผลการดําเนินงาน
1.กศน.อําเภอหัวหิ น ร้อยละ 81
2.กศน.อําเภอปราณบุรี ร้อยละ 91
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4.กศน.อําเภอกุยบุรี ร้อยละ 36
5.กศน.อําเภอเมืองฯ ร้อยละ 91
6.กศน.อําเภอทับสะแก ร้อยละ 100
7.กศน.อําเภอบางสะพาน ร้อยละ 84
8.กศน.อําเภอบางสะพานน้อย ร้อยละ 63
โครงการศูนย์ดิจิทลั ชุมชน กศน.ตําบล (วิทยากรครู ข.)
สรุ ปผลการดําเนินงาน
1.ผูเ้ ข้าอบรมหลักสู ตรดิจิทลั ชุมชน วิทยากรครู ข. จํานวน 16 คน ผ่านทังหมด
2.ผูเ้ ข้าอบรมหลักสู ตรดิจิทลั ชุมชน วิทยากรครู ค. จํานวน 54 คน ผ่านทังหมด
3.ผูเ้ ข้าอบรมทีเป็ นประชาชน ทัง 3 หลักสู ตร จํานวน 2,190 คน ผ่านทังหมด
แผนการดําเนิ นงาน งานสารสนเทศและรายงาน ประจําปี งบประมาณ 2560
- โครงการการผลิ ตสื อวีดีท ศั น์ออนไลน์เพื อการศึ กษาด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro
ประจํา ปี งบประมาณ 2560 จัด วันที 2-4 พย. 59 โรงแรมประจวบแกรนด์ วิท ยากรโดย ผูช้ ่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.เชิ ดพงษ์ ขีระจิตต์ ภาควิชาส่ งเสริ มและนิ เ ทศศาสตร์ เกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน
กลุ่มเป้ าหมาย
- ข้าราชการครู
- ครู อาสาฯ
- ครู กศน.ตําบล
- ครู ศรช.
รวมทังหมด 75 คน
จุดประสงค์ของโครงการ
1. เพือให้ครู กศน.มีความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro
2 เพือให้ครู กศน.มีทกั ษะในการใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ไปใช้ในการผลิ ตสื อการ
สอนสําหรับนักศึกษา ค่าใช้จ่ายเบิกจากโครงการทังหมด
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.8 ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2559
1.โครงการขับเคลื อนการเปิ ดศูนย์เรี ยนรู ้ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่
ประจําตําบล
- มีการจัดทําป้ ายศูนย์เรี ยนรู ้ หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและเกษตรทฤษฎี ใหม่ประจํา
ตําบล จํานวน 48 ป้ าย ใช้เงินงบประมาณไป 1,082 บาท
2.การติดตามและสรุ ปผลการดําเนินการของศูนย์เรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ประจําตําบล จากการดําเนินการมีการส่ งข้อมูลมาครบถ้วนทุกอําเภอ
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มีจาํ นวน กศน.ตําบลทีจดั อาชี พทังหมด 52 แห่ ง 51 หลักสู ตรวิชา มีผฝู ้ ึ กอาชี พทังหมด 1,387 คน งบประมาณ
ทีใช้ไป 198,830 บาท (หนึงแสนเก้าหมืนแปดพันแปดร้อยสามสิ บบาทถ้วน)
4.ติดตามผลการดําเนิ นโครงการหมู่บา้ นเรี ยนรู ้ ตามรอยพระยุคลบาท ได้มีการดําเนิ นโครงการ
ทังสิ น 7 อําเภอ และมี 1 อําเภอ ทีไม่ได้ดาํ เนินการจัด
5.เพือให้การนิ เทศติ ดตามการจัดการศึ กษาต่อเนื องเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อย คณะกรรมการ
นิ เ ทศติ ด ตามสามารถตรวจสอบการดํา เนิ น การให้ เ ป็ นไปตามเครื องมื อ นิ เ ทศ สํ า นั ก งาน กศน.จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จึงขอให้สถานศึกษาดําเนินการดังนี
ก่อนเปิ ดกลุ่ม สถานศึกษาต้องดําเนินการ ดังนี
1.การขออนุ ญาตเปิ ดกลุ่ม ให้สถานศึกษาที ดาํ เนินการเปิ ดกลุ่มจัดทําเอกสารดังนี
- บันทึกขออนุ ญาตจัดตังกลุ่มและเปิ ดการสอนการศึกษาต่อเนื อง (คู่มือการจัดการศึกษา
ต่อเนือง ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.2559 หน้า 19)
- หลักสู ตรการศึกษาต่อเนื อง (ตัวอย่างการเขียนในคู่มือฯ หน้า 24-25 )
- คําสังแต่งตังวิทยากร (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 22 )
- ทะเบียนผูเ้ รี ยน (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 21 )
ก่อนการเปิ ดการสอน ให้สถานศึกษาแจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื องมายังสํานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
2.แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื อง โดยแนบเอกสาร ดังนี
- หนังสื อแจ้งขอเปิ ดการศึกษาต่อเนื อง (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า ๒๖)
- บันทึกขออนุ ญาตจัดตังกลุ่มและเปิ ดการสอนการศึกษาต่อเนื อง
- กําหนดการสอนตามหลักสู ตร
- หลักสู ตรการศึกษาต่อเนื อง
- คําสังแต่งตังวิทยากร
- ทะเบียนผูเ้ รี ยน
- แผนที สถานทีจดั กิจกรรมการศึกษาต่อเนื อง (ตัวอย่างการเขียนในคู่มือฯ หน้า 23)
เมื อดํา เนิ นการเปิ ดการศึ กษาต่ อเนื องเสร็ จสิ นลง ให้ส่ ง หลัก ฐานเพื อขออนุ ม ตั ิ เบิ ก จ่ า ยมายัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.การขออนุมตั ิเบิกจ่ายค่าตอบแทน แนบเอกสาร ดังนี
- ปข 01 , 02
- โครงการฝึ กอบรม
- หลักสู ตรการศึกษาต่อเนื อง
- กําหนดการฝึ กอบรม
- หนังสื อเชิญวิทยากรและใบตอบรับวิทยากร
- บัญชีลงเวลาเรี ยนการศึกษาต่อเนื องของผูเ้ รี ยน (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 27)

- 12 - หนังสื อขออนุมตั ิเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 34)
- บันทึกข้อความขออนุมตั ิเบิกเงินงบประมาณ (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 35)
- ใบสําคัญรับเงินสําหรับวิทยากร (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 38)
- สรุ ปงบหน้าการเบิกเงิน (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 36)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี ขอรับเงิ นผ่านธนาคารจะต้องแนบแบบคําร้ องขอรับเงินผ่านธนาคารและสําเนา
สมุดบัญชี ธนาคารของวิทยากร (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 39)
4.การติดตาม และการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อเนื อง
- เครื องมือนิเทศติดตามการศึกษาต่อเนื อง (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 40)
- แบบติดตามผูเ้ รี ยนหลังจบหลักสู ตรการศึกษาต่อเนื อง (ตัวอย่างในคู่มือฯ หน้า 44)
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.9 ผลการดําเนินงาน ปี งบประมาณ 2559
1.เทียบระดับการศึกษา (แบบไต่ระดับ) 1/2559
- ระดับประถม มี 8 คน ม.ต้น 34 คน ม.ปลาย 82 คม รวม 124 คน สอบผ่าน 118 คน
2.เทียบระดับสู งสุ ด 2/2559 มีผเู ้ ข้าสอบทังหมด 65 คน ผ่านทังหมด 28 คน ยังไม่ผ่านอีก
37 คน
3.ผูท้ ียงั ไม่ผา่ นให้สถานศึกษาสอบถามว่า ยังสมัครใจทีจะเทียบระดับสู งสุ ดต่อหรื อไม่ ถ้าหากมี
ความประสงค์ทีจะลงทะเบียนต่อให้แจ้งรายชื อมายัง กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตามแบบรายงานข้อมูลที ขึน
E –office ภายในวันที 5 พฤศจิกายน 2559
4. จากการสอบครังทีผา่ นมาจะเห็นว่านักศึกษาเทียบระดับ (แบบไต่ระดับ) เข้าสอบกันเกือบครบ
ขาดน้อยมาก
- แต่มีเรื องขอความร่ วมมืออําเภอก่อนที จะมีการสอบขอให้อาํ เภอช่วยแนะนําการเขียน การฝน
ในกระดาษคําตอบ เพราะจากการสอบที ผา่ นมา เด็กส่ วนมากจะฝนกันไม่เป็ นและเขียนผิดๆ ถูกๆ
5.องค์กรนัก ศึ ก ษา จะมี การจัดโครงการเกี ยวกับองค์กรนัก ศึ ก ษาในช่ วงกลางเดื อนธันวาคม
2559 โดยจะมีกลุ่มเป้ าหมาย คือ ตัวแทนนักศึกษา ตําบลละ 1 คน และครู อําเภอละ 2 คน
6.งานทะเบียน IT ให้อาํ เภอจัดส่ งข้อมูล GPA ประถม ม.ต้น และม.ปลาย ภาคเรี ยนที 1/2559 ส่ ง
เป็ นไฟล์ Back up ให้จงั หวัด ภายในวันที 15 พฤศจิกายน 2559 สําหรั บข้อมูลนักศึกษารายบุคคลภาคเรี ยนที
2/2559 ส่ งเป็ นไฟล์ Back upให้จงั หวัด ภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2559
7.การตรวจสอบเลขทีบตั รประชาชนซําซ้อน ภายหลังวันที 30 พฤศจิกายน 2559
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.10 รายงานผลการดําเนิ นงานปี งบประมาณ 2559 และงานที จะดําเนิ นการต่อปี งบประมาณ
2560 กลุ่มส่ งเสริ มการศึกษานอกระบบ (งานการศึกษาขันพืนฐาน)
สรุ ปผลการดําเนินงานปี งบประมาณ 2559

- 13 1. โครงการจัดประชุมปฏิบตั ิการจัดทําต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน รายวิชา
เลือก ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2558 ใช้งบประมาณไปจํานวน 348,214 บาท
2. โครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการสร้างเครื องมือวัดผลสัมฤทธิ ทางการศึกษา หลักสู ตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้งบประมาณไปจํานวน 257,422 บาท
3. โครงการอบรมพัฒ นาครู เรื อง การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ รายวิชาเลื อก “การใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าในชี วิตประจําวัน” ใช้งบประมาณไปจํานวน 113,504 บาท ได้รับงบสนับสนุ นจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ ง
ประเทศไทยจํานวน 97,820 บาท รวมเป็ นเงิน 211,324 บาท
4. โครงการจัดประชุมปฏิบตั ิการจัดทําต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน รายวิชา
เลือก ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2559 ใช้งบประมาณ 341,860 บาท
โครงการทีจะดําเนินการต่อปี งบประมาณ 2560
1. โครงการจัดประชุมปฏิบตั ิการจัดทําต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน รายวิชา
เลือก ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559
2. โครงการศึกษาดูงานเพิมประสิ ทธิ ภาพบุคลากรในการทํางานด้านการจัดการศึกษาขันพืนฐาน
3. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพครู ผสู ้ อนเพือทําหน้าทีพิธีกรมืออาชีพของสถานศึกษา
4. โครงการจัดประชุมปฏิบตั ิการจัดทําต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน รายวิชา
เลือก ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2560
การตรวจกระดาษคําตอบ (สอบซ่ อม) สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จะดําเนิ นการ
นําไปตรวจทีสถาบัน กศน.ภาคกลาง แบ่งเป็ น 2 รอบ คือรอบแรกในวันที 17 ตุลาคม 2559 และรอบทีสองในวันที
26 ตุลาคม 2559 ขอความอนุเคราะห์ให้ กศน.อําเภอทําหนังสื อแจ้งจํานวน และวิชามายังสํานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพือได้ประสานไปยังสถาบัน กศน.ภาคกลางต่อไป
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.11 ผลการดําเนิ นงาน กลุ่มงานส่ งเสริ มภาคีเครื อข่ายและกิจการพิเศษ ปี งบประมาณ 2559
1.จัดโครงการจัดนิ ทรรศการวันต่อต้านการคอร์ รัปชันสากล จัดร่ วมกับสํานักงาน ปปช.ประจํา
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.จัดโครงการฝึ กครู ผปู ้ ฏิ บตั ิเพื อขับเคลื อนหลักสู ตรลูกเสื อช่ อสะอาด จัดร่ วมกับสํานักงาน
ปปช.ประจําจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
3.กิจกรรมส่ งเสริ มการจัดตังศูนย์ส่งเสริ มพัฒนาประชาธิ ปไตยตําบล ร่ วมกับสํานักงาน กกต.
ประจําจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4.กิจกรรมชุ มนุ มลูกเสื ออากาศ ครั งที 1/2559 ร่ วมกับสํานักงานลูกเสื อแห่ งชาติ และสมาคม
สโมสรลูกเสื ออากาศ
5.กิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
- ห้องเรี ยนสี ขาว
- สถานศึกษาสี ขาว
แผนการดําเนิ นงาน ปี 2560

- 14 1.จัดโครงการอบรมเตรี ยมความพร้ อมเผชิ ญเหตุ และมาตรการความปลอดภัยในสถานศึ กษา
(ระยะ 1) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ทีให้ทุกสถานศึกษามีแผนการเตรี ยมความพร้อมเผชิ ญเหตุและ
มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา จะจัดโครงการวันที 11 มกราคม 2560 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อข้าราชการครู อําเภอละ 1 คน ครู อาสาสมัคร ,ครู กศน.ตําบล อําเภอละ 4 คน
2.จัดโครงการอบรมเตรี ยมความพร้ อมเผชิ ญเหตุ และมาตรการความปลอดภัยในสถานศึ กษา
(ระยะ 2) เป็ นการฝึ กจําลองสถานการณ์ จะจัดโครงการวันที 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว
กลุ่มเป้ าหมายกลุ่มเดิมกับระยะแรก ( ผูบ้ ริ หารหรื อข้าราชการครู อําเภอละ 1 คน ครู อาสาสมัคร ,ครู กศน.ตําบล
อําเภอละ 4 คน)
3.กิ จกรรมส่ งเสริ มการดําเนิ นงานศูนย์ส่งเสริ มพัฒนาประชาธิ ปไตยตําบล ร่ วมกับสํานักงาน
กกต.ประจําจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
4.กิจกรรมส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
- ติดตามงานห้องเรี ยนสี ขาว
- สถานศึกษาสี ขาว
- หมู่บา้ นประชารัฐร่ วมใจต่อต้านยาเสพติด
5. กิ จกรรมสนับสนุ นโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบหน่ วยทันตกรรมเคลื อนที มูลนิ ธิ
พอสว. ณ อําเภอหัวหิ น ปราณบุรี และสามร้อยยอด
6. กิจกรรมสนับสนุ นโครงการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ นทุรกันดาร
7. กิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามนโยบาย สํานักงาน กศน. ปี 2560
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.12 จัดโครงการบรรณสัญจรร้อยใจภักดิ รักการอ่าน เพือเป็ นการประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดและ
กศน.อําเภอโดยการจัดกิจกรรมเชิงรุ ก และประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิ ญชวนนักเรี ยน นักศึกษาในระบบ/นักศึกษา
กศน.และประชาชนทัวไปร่ วมบริ จาคหนังสื อ และสื อส่ งเสริ มการอ่านให้แก่หอ้ งสมุดประชาชน และบ้านหนังสื อ
ชุมชน และพัฒนาบรรณารักษ์ให้มีศกั ยภาพในการปฏิบตั ิงานกับเครื อข่ายในพื นที

- 15 กิจกรรมทีดําเนินการ
ที
งาน/กิจกรรม/หลักสู ตร
พืนทีดาํ เนิ นการ
1 การวางแผนดําเนิ นงาน
สนง.กศน.จังหวัด
- แต่งตังคณะทํางาน/ ประชุ มวางแผน ประจวบคีรีขนั ธ์
ปฏิบตั ิการ
- เขียนโครงการเสนอขออนุ มตั ิ
- จัดทําหนังสื อและแจ้ง กศน.อําเภอ
2 ดําเนินการตามโครงการ
สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1. กิจกรรมฐานการเรี ยนรู ้ของ
ห้องสมุด 8 แห่ง และเจ้าหน้าทีกลุ่ม
งานการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ
จังหวัด 1 แห่ง รวม 9 แห่งดังนี
- ฐานที 1 อาเซี ยน
- ฐานที 2 ส่ งเสริ มการอ่าน
- ฐานที 3 มารู ้จกั กศน.อําเภอ
- ฐานที 4 อาชีพ
- ฐานที 5 แหล่งเรี ยนรู ้ในชุ มชน
/ภูมิปัญญาท้องถิน
- ฐานที 6 รถโมบาย
4.2 กิจกรรมรับบริ จาคหนังสื อใหม่

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
กุมภาพันธ์ – เมษายน 2559

23 เมษายน 2559
12 พฤษภาคม 2559
19 พฤษภาคม 2559
29 พฤษภาคม 2559
5 มิถุนายน 2559
24 มิถุนายน 2559
27 มิถุนายน 2559
28 มิถุนายน 2559

3 การติดตามและประเมินผล
กศน.อําเภอ ทุกอําเภอ
ต.ค.58 – ก.ย.59
4 การรายงานและพัฒนางาน
กศน.อําเภอ ทุกอําเภอ
กันยายน 2559
งบประมาณ
ได้รับงบประมาณ 87,300 บาท ใช้ไป 87,300 บาท
ปั ญหาและอุปสรรค
ช่วงวัน และเวลาทีจดั กิจกรรมจัดใกล้เคียงเกินไป
ข้อเสนอแนะ/แนวทางเพือการพัฒนาโครงการครังต่อไป
1) สมุดบันทึกของนักศึกษา ควรนํามาสรุ ปองค์ความรู ้และประโยชน์ที ผเู ้ รี ยนได้รับในแต่ละฐาน
2) กิ จกรรมทีจดั ในแต่ละฐาน ควรมีการปรั บเปลี ยนไปในแต่ละครั ง เมือทราบจุดบกพร่ องที ได้
ดําเนินการไปแล้ว
3) ควรมีการนําสื อเทคโนโลยีทางการศึกษามาส่ งเสริ มการสร้างองค์ความรู ้

- 16 4) ควรใช้ก ารประชาสั ม พันธ์ ที ห ลากหลายเพื อ ให้ มี ก ลุ่ ม เป้ าหมายเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ต าม
ทีกาํ หนดเป็ นเป้ าหมายไว้
5) กิ จ กรรมการรั บ บริ จ าคหนัง สื อ ใหม่ ค วรพัฒ นาให้ เ ห็ น ชัด เจน เช่ น ครู ป ระชาสั ม พัน ธ์
ให้นกั ศึกษานํามาบริ จาคให้กบั ห้องสมุดประชาชนอย่างน้อยคนละ 1 เล่มในวันมาร่ วมกิจกรรม
6) ควรมีการจัดประชุมเพือถอดบทเรี ยนในการจัดกิจกรรมในแต่ละฐาน และสรุ ปรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานเมือสิ นสุ ดโครงการ
2. ตรวจสอบการรายงานระบบข้อมูลเพื อการบริ หารจัดการ กศน.ตําบล หัวข้อ บ้านหนังสื อ
ชุมชน และแหล่งการเรี ยนรู ้ชุมชน
3. รายงานผลการดําเนิ นงานโครงการบรรณสัญจร Book Voyage 2559 ประจําทุกเดื อน
โดยรายงานถึงเดือนธันวาคม 2559
4.งานอืนๆ ทีได้รับมอบหมาย
แผนการปฏิบตั ิงานประจําปี 2560 ทีส่งเสริ ม และสนับสนุน กศน.อําเภอ
1) โครงการห้องสมุด ว้าว ว้าว ว้าว
2) โครงการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด
3) โครงการบรรณสัญจรปี 2
4)โครงการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ น
5)โครงการพัฒนาบ้านหนังสื อชุมชน
6) โครงการส่ งเสริ มการอ่าน
7) โครงการพัฒนาศูนย์การเรี ยนชุมชน
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.12 งานบุคลากร ขอขอบคุ ณ ผอ.กศน.อําเภอและบุคลากรทุ กท่านที ให้ความร่ วมมื อกับงาน
บุคลากรทุกเรื อง
แผนการดําเนินงานของงานบุคลากร ดังนี
1. กําหนดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ครังที 1 (1 ตุลาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560)
- คณะกรรมการจะลงประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานราชการ สั ป ดาห์ ที 2
และสัปดาห์ 3 ของเดือนมีนาคม 2560
- สรุ ปผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ สัปดาห์ที 4 ของเดือนมีนาคม
2560
- สํ า นัก งาน กศน.จัง หวัด ประจวบคี รี ข นั ธ์ แจ้ง ผลการประเมิ น การปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานราชการครังที 1 สัปดาห์ที 1 ของเดือนเมษายน 2560

- 17 2. กําหนดการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ครังที 2 ( 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)
- คณะกรรมการจะลงประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ สัปดาห์ ที 2 และ
สัปดาห์ที 3 ของเดือนสิ งหาคม 2560
- สรุ ปผลการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานราชการ สัปดาห์ ที 4 ของเดื อน
สิ งหาคม 2560
- สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ แจ้งผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ
ครังที 2 สัปดาห์ที 1 ของเดือนกันยายน 2560
3. การประชุ ม ประจํา เดื อ นผู ้บ ริ หาร และบุ ค ลากรในสั ง กั ด สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จะประชุมทุกวันที 3 ของเดือน สถานทีประชุม กศน.อําเภอ/โรงแรม
4. งานบุคลากรทีดาํ เนินการภายในเดือนตุลาคม 2559 ดังนี
1. พนั ก งานราชการผู ้ผ่ า นการประเมิ น ทุ ก ตํา แหน่ ง ที มี ค ะแนนเฉลี ย ของผลการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน 2 ครัง ติดต่อกันไม่ตาํ กว่าระดับดี ต่อสัญญาจ้างได้ไม่เกิน 1 ปี นับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน 2560 กําหนดทําสัญญาจ้างในสัปดาห์ที 3 หรื อ 4 ของเดือนตุลาคม 2559
2.พนักงานราชการทีมีความประสงค์ขอย้ายพืนทีการปฏิบตั ิงานภายในจังหวัด ประชุ ม
คณะกรรมการวันที 13 ตุลาคม 2559 ประกอบด้วย
-นางสาวดอกอ้อ กล้าหาญ ครู กศน.ตําบล ปั จจุบนั กศน.เทศบาลปากนําปราณบุรี ขอ
ย้ายไป กศน.ตําบลเขาน้อย กศน.อําเภอปราณบุรี
-นางสาวมุทิตา นันทจินดา ครู กศน.ตําบล ปั จจุบนั กศน.ตําบลเขาแดง ขอย้ายไป กศน.
ตําบลทองมงคล กศน.อําเภอบางสะพาน
- กศน.ตําบลทีวา่ ง
- กศน.ตําบลเขาแดง กศน.อําเภอกุยบุรี
- กศน.เทศบาลปากนําปราณบุรี กศน.อําเภอปราณบุรี
- กศน.ตําบลบางสะพาน กศน.อําเภอบางสะพานน้อย
3.กศน.อํา เภอปราณบุ รี ได้ค รู กศน.ตํา บล เพิ ม อี ก 1 คน อยู่ ก ศน.ตํา บลเขาน้ อ ย
ชือว่าทีร.ต.ญ.สุ ภาพร อิมเขจร
4.คณะกรรมการพิจารณากลันกรองการย้ายของพนักงานราชการ ประกอบด้วย
-นางโกศล หลักเมือง
ประธานกรรมการ
-นางกิติยา สายนําเขียว
กรรการ
-นางสาววรวรรณ จิตรนิยม
กรรมการ
-นายปฐมพร ธัมมาภิรัตตระกูล กรรมการ
-นางสาวจันทร์ ทิมา ประสงค์กิจ เลขานุการ
5. การย้ายและแต่งตังข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ให้ส่งเอกสารภายในวันที 18
ตุลาคม 2559 พิจารณาวันที 18 ตุลาคม 2559 และจัดส่ งสํานักงาน กศน.วันที 19 ตุลาคม 2559
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ประกอบด้วย

มติทีประชุ ม รับทราบ

-นางโกศล หลักเมือง
-นางสาวขวัญจิตต์ ศรี จนั ทนากุล
-นางสาวภัทรพร สุ วรรณริ นทร์
-นางสาวจันทร์ ทิมา ประสงค์กิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือพิจารณา
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
6.1 การจัดสอบ N-NET จากทีได้มีการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยน (N-Net) ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2559 เมือวันที 21 สิ งหาคม 2559 ได้สรุ ปจํานวนผูเ้ ข้าสอบ
โดยแยกเป็ นรหัสวิชา ทังในช่วงเช้า และช่วงบ่าย โดยได้ทาํ หนังสื อแจ้ง กศน.อําเภอไปแล้ว ตังแต่วนั ที 2 กันยายน
2559 และได้มีการประกาศผลสอบของภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2559 เมือวันที 21 กันยายน 2559 โดยได้นาํ
ผลการทดสอบระดับชาติแยกเป็ นระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย มาสรุ ปไว้เป็ นตารางโดยได้แจกให้ กศน.อําเภอ
แต่ละอําเภอแล้ว
มติทีประชุ ม รับทราบ
6.2 การดําเนิ นงานการเรี ยนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจําปี การศึกษา 2559
ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าทีผเู ้ กียวข้องทียงั มิได้ดาํ เนินการแจ้งจํานวนผูส้ มัครเรี ยน/สอบ และแจ้งรายชื อ
ผูส้ มัครเรี ยน/สอบธรรมศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.ภาค โดยสมัครผ่านระบบบริ หารสมัคร
สอบธรรมศึกษาสําหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิ การ ทาง http://www.dhammastudy.org ของสํานักงาน
แม่กรองธรรมสนามหลวง โดยขอให้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จก่อนวันที 22 ตุลาคม 2559
- รายงานผลการดําเนิ นงาน ประจําปี งบประมาณ 2559 ขอให้ท่านจัดทําสรุ ปผลการดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรู ปเล่ม จํานวน 1 เล่ม
ตามเอกสารสิ งทีส่งมาด้วย พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่นซี ดี จํานวน 1 แผ่น ทังนี จัดส่ งให้สาํ นักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ภายในวันที 17 ตุลาคม 2559
- การจัดทําคําขอตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนให้จดั ทําคําขอ
ตังงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน ของรายการค่าซ่ อมแซม ปรับปรุ ง และ
สิ งก่อสร้างทุกรายการ ต้องระบุ สถานที ตงั เลขที หมู่บา้ น ตําบล อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณี ย ์
มติทีประชุ ม รับทราบ

- 19 6.3 ให้กศน.อําเภอทุกแห่ ง กําชับเจ้าหน้าที ไม่ให้เรี ยกรับผลประโยชน์กบั ประชาชนที มาติดต่อ
ราชการทุกกรณี
มติทีประชุ ม รับทราบ
6.4 การจัดชุ มนุ มอาสายุวกาชาด กศน.ระดับภาค ระหว่างวันที 8 – 10 ก.พ.2560 ณ ค่ายฝึ ก
นักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดย กศน.อําเภอแต่ละแห่ ง ต้องมีผเู ้ ข้าร่ วมชุ มนุ ม
ได้แก่ อาสายุวกาชาดอําเภอละ 10 คน ครู ทีปรึ กษา 2 คน และผูอ้ าํ นวยการ กศน.อําเภอ
มติทีประชุ ม รับทราบ
6.5 การจัดทําวีดิทศั น์ สื อเสริ มรายวิชาบังคับ โดยครู ทาํ คลิปการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ
ม.ปลาย บทที 12, 13 และ 14 ความยาวคลิปไม่เกิน 10 นาที มีภายในคลิปมีเนื อหา/ใบงาน/ใบความรู ้/และมีเฉลย
ใบงาน โดยกําหนดส่ งวันที 4 พฤศจิกายน 2559 โดยท่านรองจะไปประชุ มที สํานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบุรีใน
วันที 17 ตุลาคม 2559 แล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิมเติมภายหลัง
มติทีประชุ ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 14.30 น.

(ลงชือ)……………………..……..…….ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจันทร์ ทิมา ประสงค์กิจ)
นักจัดการงานทัวไป

(ลงชือ)................................................. ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นางสาวภัทรพร สุ วรรณริ นทร์ )
นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ

