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ณ ห้ องประชุ มสํ านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
..............................................
ผู้มาประชุ ม
1.นางโกศล
หลักเมือง
รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
2.นางสาวสุ ธิกานต์
แย้มนิล
ผอ.กศน.อําเภอหัวหิ น
3.นางสาวขวัญจิตต์
ศรี จนั ทนากุล ผอ.กศน.อําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
4.นางสาวกัญริ นทร์
คิดควร
ผอ.กศน.อําเภอสามร้อยยอด
5.นางกิติยา
สายนําเขียว บรรณารักษ์ชาํ นาญการพิเศษ
6.นางสาววรวรรณ
จิตรนิยม
ครู
7.นายปฐมพร
ธัมมาภิรัตตระกุล ครู
8.นายพงศ์พนั ธ์
ใหญ่โคกกรวด ครู ผชู ้ ่วย
9.นางสาวนภาพร
สิ งห์จนั ทร์
ครู ผชู ้ ่วย (แทน)
ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. นางบุญมา
ม่วงศรี
ผอ.กศน.อําเภอทับสะแก (ติดราชการ)
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1.นางมณี รัตน์
อัจฉริ ยพันธกุล ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ
2.นางสาวสุ ภทั ร
รัตนบุรี
ครู
3.นางสาวอักษร
ใจอ่อน
ครู ผชู ้ ่วย
4.นางสาววราภรณ์
แสงดอกไม้ ครู ผชู ้ ่วย
5.นางสาวภัทรพร
สุ วรรณริ นทร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบตั ิการ
6.นางจรี ย ์
แก้วชิงดวง
พนักงานพิมพ์ ส.3
7.นางสาวเมธิ นี
กําไลเพ็ชร
นักจัดการงานทัวไป
8.นางสาวมลธริ ณา
ยิมแย้ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
9.นางสาวจันทร์ ทิมา ประสงค์กิจ นักจัดการงานทัวไป
10.นางสาวยุพิน
สมหมาย
นักวิชาการเงินและบัญชี
11.นายอรุ ธพล
ถังเงิน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
12.นายนิยม
ภาลีกณ
ั ฑ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
13.นางมธุ รส
ศรี สุภาพ
นักวิชาการศึกษา
14.นางสาวรัชนี
อาจสัญจร
นักวิชาการศึกษา
15.นางสาวบุหลัน
เผือนศรี เมือง นักวิชาการพัสดุ
16.นางวราลี
เตียแจ้
นักจัดการงานทัวไป

-217.นางสาวพิศนภา

ลาวิลยั

นักจัดการงานทัวไป

เริมประชุ มเวลา 09.00 น.
นางโกศล หลักเมือง รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ทําหน้าที เป็ น
ประธานการประชุม โดยได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที 1 เรื องทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ
1.ข้าราชการย้ายมาดํารงตําแหน่ง จํานวน 5 คน ดังนี
- นายสุ วทิ ย์ พุกกะเวส
นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
- นายรุ จน์ประทีป ธรรมรพีภทั ร์ นายอําเภอหัวหิ น
- นายกิตติพงศ์ สุ ขภาคกุล
นายอําเภอปราณบุรี
- นายศักริ นทร์ ทุมเสน
นายอําเภอบางสะพาน
- นายรณยุทธ พรหมายน
นายอําเภอทับสะแก
2. กองอํานวยการรั กษาความมันคงภายใน จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ กําหนดจัดงานโครงการ
สร้างจิตสํานึกรักสามัคคี ณ บริ เวณอุทยานราชภักดิ อําเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ระหว่างวันที 23 - 26
กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่า
เข้าร่ วมในโครงการถวายความจงรักภักดี และเจริ ญรอยตามเบืองยุคลบาท
3. ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื องการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที 5
เป็ นบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที 9
เป็ นบิดาแห่งการวิจยั และพัฒนาข้าวไทย
4. ก้ า วคนละก้ า ว วิ ง การกุ ศ ลระยะทาง 400 กิ โ ลเมตร จาก กรุ งเทพฯ ถึ ง จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ระหว่างวันที 1-10 ธันวาคม 2559 วิงโดย อาทิวราห์ คงมาลัย ( ตูน บอดีแสลม)
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 2 เรื องรับรองรายงานการประชุม
สําเนารายงานการประชุ มครั งที 6/2559 วันที 13 ตุ ลาคม 2559 ได้นาํ รายงานการประชุ ม
ขึนเว็บไซต์ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 3 เรื องสื บเนืองจากการประชุมครังก่อน
1. รางวัลเจ้าฟ้ ามหาจักรี เปิ ดรับสมัครเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2559
- คุณสมบัติท ัวไป ต้องมีสัญชาติไทยและมีถิ นทีอยูใ่ นประเทศไทย เป็ นครู สอนระดับ
การศึกษาขันพืนฐานของรัฐและเอกชน หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น เป็ นครู นอกสถานศึกษาที สอนผูเ้ รี ยน
ในวัยการศึกษาขันพืนฐาน มีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 20 ปี นับถึงวันทีออกประกาศนี ปฏิบตั ิงานสอน
อย่างต่อเนืองมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 15 ปี และเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อเป็ นผูจ้ ดั การเรี ยนการสอนมาไม่นอ้ ยกว่า
5 ปี นับถึงวันทีออกประกาศนี

-32. คัดเลื อกบุคลากร/หน่ วยงาน/สถานศึกษา ที จดั และหรื อสนับสนุ นการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจําปี 2559
- ส่ ง ผลงานเข้า รั บ การประเมิ น คัด เลื อ กทั ง ประเภทบุ ค คลและประเภทหน่ ว ยงาน
ให้ จ ัด ทํา รู ป แบบในการทํา ผลงานเป็ นรู ป เล่ ม จํา นวน 1 เล่ ม โดยจํา นวนหน้ า ไม่ ค วรตํา กว่ า 50 หน้ า
และไม่ควรเกิ น 200 หน้า จัดส่ งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ภายในวันที 20 ธันวาคม 2559
สามารถดาวน์โหลดเอกสารจากเว็บไซต์ สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 4 เรื องเสนอเพือทราบ
4.1 การประชุ มชี แจงแนวทางการนิ เทศติ ดตามผลการดําเนิ นงานเพื อรองรั บยุทธศาสตร์ และ
จุ ดเน้นการดํา เนิ นงานสํานัก งาน กศน. ปี งบประมาณ 2560 ในวันที 28 พฤศจิ กายน 2559 ณ ห้องประชุ ม
บรรจงชู สกุลชาติ ชัน 6 อาคารสํานักงาน กศน. สรุ ปผลการประชุ มในการมอบนโยบายของ เลขาธิ การ กศน.
มีดงั ต่อไปนี
1. ปั ญหาทีพบ คือ ครู ยงั ไม่เข้าใจในการจัดทําหลักสู ตรแผนการเรี ยนรู ้รายบุคคล ยังไม่เข้าใจ
กระบวนการจัดการศึกษาเพือให้มีคุณภาพ ครู จะต้องเป็ นผูท้ ีปฏิบตั ิงานโดย
- มีหลักสู ตร
- มีวธิ ี จดั การเรี ยนรู ้ เข้าใจจิตวิทยาผูใ้ หญ่
- มี สื อการเรี ย นรู ้ เหมาะสมกับ ผูใ้ หญ่ ที ต้องเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง สื อที ใ ช้ มี ท งั สื อ
เทคโนโลยี ETV วิทยุ แบบเรี ยนทีเหมาะสม สื อบุคคล (ครู )
- มีการวัดและประเมินผลทีหลากหลาย
2. ในปี งบประมาณ 2560 เน้นให้ค รู จดั การศึ ก ษาให้ มี คุ ณภาพ จึ ง ให้จดั ทํา สื อ เน้นสื อใน
ด้า นเทคโนโลยี ซึ ง มี บ ทบาทสํา คัญ ผูเ้ รี ย นสามารถเรี ย นรู ้ ไ ด้ทุ ก ที อี ก ทัง กศน.ตํา บลเป็ นศู นย์ดิจิ ท ลั ชุ ม ชน
จึงมีการระดมครู ให้สร้ างสื อ VDO สัน ๆ (ครู ตอ้ งสร้ างได้ เพราะเป็ นคนสอนผูเ้ รี ยน) ซึ งสื อทีดีจะสามารถช่ วย
แก้ปัญหาให้กบั ครู และผูเ้ รี ยนได้เป็ นอย่างดี
3. ครู ควรจัดการเรี ยนรู ้ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กบั วิถี ชีวิตในชุ มชน มีหลักธรรมาภิบาลมีความ
โปร่ งใส มีคุณธรรม มีส่วนร่ วมและมีความรับผิดชอบในงาน เน้นให้ผเู ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ไม่ใช่ครู
4. ในการพิ ม พ์ใ บ รบ.กํา ลัง ให้ก ลุ่ ม พัฒนา กศน.ศึ ก ษาการพิ ม พ์แผนการเรี ย นเพิ ม เติ ม ใน
ใบระเบียนแสดงผลการเรี ยนเพือระบุแผนการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้ชดั เจน
5. มอบให้ศึกษานิ เทศก์เป็ นผูน้ าํ การเปลี ยนแปลง ศึกษาหลักสู ตร จิตวิทยา โครงสร้างหลักสู ตร
กระบวนการสร้างหลักสู ตร
6. หลักสู ตรต่อเนือง รู ปแบบการเรี ยนการสอน มี 2 แบบ ได้แก่
1) แบบชันเรี ยนวิชาชีพระยะสัน (กลุ่มสนใจ) มีระเบียบการเบิกจ่ายเงิน มีคู่มือการจัดการศึกษา
ต่อเนืองส่ งให้ เบิกค่าอาหารไม่ได้ จะต้องมี วตั ถุประสงค์ เนื อหา สื อ และการวัดผลประเมินผล
2) แบบการอบรมประชาชน มี คู่มือและระเบี ยบการฝึ กอบรม มี ตารางการอบรม มี เนื อหา
ใครเป็ นวิทยากร มีการรายงานตัวเพือเข้ารับการอบรม เบิกค่าอาหารว่างและเครื องดืม ค่าอาหารได้

-47. การประกันคุณภาพการศึกษา ประกันการจัดการศึกษาของ กศน. จัดแล้วต้องเป็ นประโยชน์
ต่อสังคม เป็ นหลักสู ตรเฉพาะที เหมาะสมกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้ าหมาย การกําหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี ของ สมศ.
ต้องขึนกับหน่วยงาน คํานึงถึงสถานศึกษา สอดคล้องกับบริ บทของ กศน. หน่วยงานจะต้องเป็ นผูก้ าํ หนดคุณภาพ
ของตนเองเพื อให้ สมศ.มาประเมิ น โดยการจัดทํา ระบบคุ ณภาพภายในให้ดี เน้นการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึกษา ดําเนิ นงานตามกระบวนการ PDCA สมศ.จะเข้ามาตรวจเมื อสถานศึกษาร้องขอหรื อสถานศึกษาจัด
การศึกษาไม่มีคุณภาพ
8. มอบศึกษานิ เทศก์ช่วยเรื องการประเมินคุ ณภาพภายในให้มีคุณภาพตาม 3 มาตรฐานและ 20
ตัวบ่งชีใหม่ (อยูร่ ะหว่างเสนอเพือประกาศใช้) โดยต้องให้สถานศึกษาทํา SAR ให้ได้ และจะตังศึกษานิ เทศก์เป็ น
ผูป้ ระเมินคุณภาพภายใน
9. มอบศึกษานิ เทศก์ตรวจสอบการรายงานในระบบ DMIS ทีสถานศึกษาต้องรายงานข้อมูลให้
เรี ยบร้อย
10. สํานัก งาน กศน.กํา ลัง จัดทํา ตัวชี วดั ในการประเมิ นพนัก งานราชการทุ ก ตํา แหน่ ง เช่ น
ไม่ดูจาํ นวนผูเ้ รี ยนทีครู รับผิดชอบ แต่จะวัดผลจากจํานวนผูจ้ บหลักสู ตร
11. สํานักงาน กศน.ได้รับการจัดสรรตําแหน่งพนักงานราชการเท่าเดิ มจากปี งบประมาณทีผา่ นมา
และมีตาํ แหน่งเพิมให้ เนืองจากปี ทีผา่ นมางาน กศน.ช่วยให้ดูมีพลังในการขับเคลือนงานต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
12. นโยบายเรื องการคิดวิเคราะห์ ซึ งเป็ นหัวใจของการทํางาน ให้จดั กับโรงเรี ยนขนาดเล็กโดย
ใช้หลักปรัชญาในการคิดเป็ น สร้างการมีส่วนร่ วมในการทําข้อมูล พาชาวบ้านในการเรี ยนรู ้ วางแผนเก็บข้อมูลใน
ชุมชน เช่น ต้องการรู ้วา่ ในหมู่บา้ นต้องการอะไร ใครยังไม่จบมัธยม เวลาเก็บข้อมูลไปกับชาวบ้าน นําเทคโนโลยี
ไปด้วย กดพิกดั จด ถ่าย (นํา กด จด ถ่าย) แล้วนําข้อมูลที ได้มาจัดเรี ยง จัดทําเป็ นสารสนเทศซึ งจะเป็ นความรู ้
นําสู่ ปัญญา หลังจากนัน เชิญชาวบ้านประชุม (เป็ นวันคืนข้อมูลให้ชาวบ้านได้รับรู ้ ) นําสู่ การวางแผนจุลภาคอย่าง
แท้จริ ง ชาวบ้านคิดเป็ นด้วยข้อมูลที หามา ครู เป็ นบุคคลสําคัญที จะทําให้ประชาชนได้เรี ยนรู ้ให้ได้ ขันแก้ปัญหา
ให้ใช้ศาสตร์ พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่
13. วิธีการตรวจเลื อดครู ใช้วิธีการตรวจแบบง่าย ๆ ใช้ขอ้ สอบวิชาบังคับของนักศึกษาในวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ใช้การสอบหน้าจอ (คณิ ตศาสตร์ ใช้ความรู ้ระดับม.ต้นและ
ม.ปลาย)
14. กําหนดกรอบสมรรถนะครู กศน. ดังนี
1) สมรรถนะหลัก กําลังดําเนิ นการ เช่น ครู ตอ้ งมีความรู ้เกียวกับจิตวิทยา
2) สมรรถนะประจําสาย เช่น ครู สอนคนพิการ ครู ปอเนาะ ครู ชาวเขา
3) สมรรถนะพืนฐาน เป็ นสมรรถนะที ครู ทุกประเภทต้องมีพืนฐานอยูแ่ ล้ว ได้แก่ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
15. มอบให้สถาบันภาค สถาบันสิ รินธร ในการพัฒนาสมรรถนะประจําสาย สมรรถนะหลัก
สํานักงาน กศน.รับผิดชอบเพือสร้างครู ให้เป็ นวิทยากรกระบวนการ ส่ วนสมรรถนะพืนฐานจะมีคลิป ให้ครู ดูเพือ
การพัฒนา ศึกษาด้วยตนเองประมาณ 3 เดือน แล้วจัดสอบใหม่

-516. การวัดเด็ก ต้องตรวจเลือด เช่น เรื องการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้ศึกษานิ เทศก์ตรวจเฉพาะ
นักศึกษาทีจะจบหลักสู ตร ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2559 และ ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2560 ทุกระดับการศึกษา
ในจังหวัดของตนเอง ให้ครู นาํ ไปวัดเด็ก ถ้ามีการอ่านเขียนไม่คล่อง ครู ตอ้ งสอนและต้องมา Post - test ซํา
17. เรื องการนิเทศงานของศึกษานิเทศก์ ให้ศึกษานิเทศก์เป็ นหลักในการนิ เทศงาน ออกแบบหรื อ
จัดระบบในการนิ เทศ นิ เทศด้วยตนเอง หรื อมี เครื อข่ายในการนิ เทศ ใช้ไลน์ในการนิ เทศ ไม่ละทิ งการนิ เทศ
ควรนิ เทศอย่างต่อเนื อง ไม่เกี ยงงาน ไม่เอาเรื องส่ วนตัวมาปะปนกับงานเพราะถื อว่าศึ กษานิ เทศก์เป็ นผูใ้ หญ่ใน
สํานักงาน กศน.จังหวัด
18. งานประกันคุณภาพ จะมีการทดลองนําร่ อง 50 อําเภอ ก่อนนํามาตรฐานและตัวบ่งชีตวั ใหม่ไปใช้
ข้ อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ จากการประชุ ม
1. ครู กศน.ต้องจัดทํา แผนการเรี ย นรู ้ รายบุ ค คลให้ส อดคล้องกับ ความต้องการของผูเ้ รี ย น
และจัดกระบวนการศึกษาให้มีคุณภาพโดยใช้หลักสู ตร วิธีการเรี ยนรู ้ สื อการเรี ยนรู ้และการวัดผลประเมินผลให้
เหมาะสมกับผูใ้ หญ่
2. ศึกษานิ เทศก์เป็ นหลักในการนิ เทศงาน ออกแบบหรื อจัดระบบในการนิ เทศ นิ เทศด้วยตนเอง
หรื อ มีเครื อข่ายในการนิ เทศ ร่ วมพัฒนาหลักสู ตร ประเมินคุ ณภาพภายในให้มีคุณภาพ ร่ วมตรวจเลือดครู และ
ผูเ้ รี ยนทีกาํ ลังจบหลักสู ตรทุกระดับการศึกษา และดําเนินการตามที ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน กศน.
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.2 การอบรมผูน้ ิ เทศภายใน เลื อนกําหนดจากเดิ ม วันที 2 ธันวาคม 2559 ไปยังไม่มีกาํ หนด
เนืองจากจะมีการประชุมเพือจัดทําเครื องมือในการนิเทศร่ วมกับกลุ่มศูนย์สมุทรคีรี
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.3 การอบรมจัดทําแผนการเรี ยนรู ้รายบุคคลของกลุ่มทหารกองประจําการและเรื อนจํา ให้จดั ส่ ง
รายชือกลุ่มเป้ าหมายทีจะเข้าอบรมภายในวันที 30 พฤศจิกายน 2559 เลยกําหนดส่ งรายชือแล้วขอให้จดั ส่ งด้วย
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.4 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
ตามทีสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ (สทศ.) มีการเปิ ดระบบการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (E-Exam)
ของภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2559 ให้กบั นักศึกษาในสังกัด กศน.ทีพลาด และขาดสอบ N-NET โดยสถานศึกษา
ทีมีจุดบริ การสอบ E-Exam ทีใกล้ทีสุด ได้แก่ กศน.อําเภอเมืองเพชรบุรี ซึ งมีกาํ หนดการสอบตังแต่วนั ที 1 กันยายน –
31 ตุลาคม 2559 โดยการดําเนิ นการจัดสอบได้เสร็ จเรี ยบร้ อย สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จึงได้ทาํ
หนังสื อราชการแจ้งเรื องรายงานผลการสอบของแต่ละสถานศึกษา พร้อมทังรายงานปั ญหาอุปสรรคไปแล้ว
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.5 สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี
1. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 5 ผูร้ ับบริ การ
การศึกษาตามอัธยาศัย งบดําเนินงาน กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรี ยนรู ้ในระดับตําบล จัดสรรให้ 2 ไตรมาส

-6เพือเป็ นค่าซื อหนังสื อพิมพ์ จํานวน 48 แห่ งๆละ 10 บาท จํานวน 129 วัน (ตังแต่เดื อนตุลาคม 2559 – มีนาคม
2560) จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทุกอําเภอ ตามหนังสื อ ที ศธ 0210.44/1614 ลงวันที 21 ตุลาคม 2559
2. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 5 ผูร้ ับบริ การ
การศึ กษาตามอัธ ยาศัย งบลงทุ น เพื อเป็ นค่า ปรั บ ปรุ ง ห้องสมุ ดประชาชนเฉลิ ม ราชกุ ม ารี อํา เภอบางสะพาน
จํานวน 1 รายการ เป็ นเงิน 333,300 บาท (สามแสนสามหมืนสามพันสามร้อยบาทถ้วน) ทังนี สํานักงบประมาณ
กําหนดหลักเกณฑ์และเงื อนไขสําหรับรายการงบลงทุนที มีวงเงิ นงบประมาณไม่เกิ น 2 ล้านบาท ให้ก่อหนี และ
เบิ กจ่ า ยภายในไตรมาสที 1 จัดสรรให้ กศน.อํา เภอบางสะพาน ตามหนั งสื อ ด่ วนทีสุ ด ที ศธ 0210.44/1649
ลงวันที 31 ตุลาคม 2559
3. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 4 ผูร้ ับบริ การ
การศึกษานอกระบบ งบดําเนิ นงาน เพื อเป็ นค่าเช่ ารถยนต์ จํานวน 1 คัน เป็ นเงิ น 187,464 บาท (หนึ งแสนแปด
หมืน เจ็ดพันสี ร้อยหกสิ บสี บาทถ้วน) จัดสรรให้ทงั ปี ของ กศน.อําเภอบางสะพานน้อย และจํานวน 1 คัน เป็ น
เงิ น 296,604 บาท (สองแสนเก้า หมื น หกพัน หกร้ อ ยสี บ าทถ้ว น) จัด สรรให้ ท ัง ปี ของ กศน.อํา เภอหั ว หิ น
ตามหนังสื อด่ วนทีสุด ที ศธ 0210.44/1649 ลงวันที 31 ตุลาคม 2559
4. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 5 ผูร้ ับบริ การ
การศึกษาตามอัธยาศัย งบดําเนิ นงาน จํานวน 684,000 บาท เพือเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การปฏิ บตั ิงาน จํานวน 8 คน
(ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ตามหนังสื อ ด่ วนทีสุด ที ศธ 0210.44/1648 ลงวันที 31 ตุลาคม 2559
ดังนี
1) ค่าจ้างบรรณารักษ์ จํานวน 7 คน เดือนละ 15,000 บาท จํานวน 6 เดือน
จนท.บรรณารักษ์ อัตราเงินเดือน
รวมทังสิ น
ที
สถานศึกษา
(คน)
(บาท)
(6 เดือน)
1 ห้องสมุดประชาชนอําเภอหัวหิ น
1
15,000
90,000
2 ห้องสมุดประชาชนอําเภอสามร้อยยอด
1
15,000
90,000
3 ห้องสมุดประชาชนอําเภอทับสะแก
1
15,000
90,000
4 ห้องสมุดประชาชนอําเภอบางสะพานน้อย
1
15,000
90,000
5 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1
15,000
90,000
6 หอสมุดรัชมังคลาภิเษกฯ
1
15,000
90,000
7 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”
1
15,000
90,000
รวมจัดสรรทังสิ น
7
105,000
630,000
2) ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบตั ิงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จํานวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท จํานวน 6 เดือน เป็ นเงินทังสิ น 54,000 บาท
5. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 4 ผูร้ ับบริ การ
การศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน เพือเป็ นค่าจ้างเหมาบริ การปฏิบตั ิงาน จํานวน 1 คน เป็ นเงิน 54,000 บาท

-7(ห้าหมืนสี พนั บาทถ้วน) (ตังแต่เดื อนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทับสะแก ตาม
หนังสื อ ด่ วนทีสุด ที ศธ 0210.44/1657 ลงวันที 31 ตุลาคม 2559
6. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 4 ผูร้ ับบริ การ
การศึ กษานอกระบบ งบดําเนิ นงาน เพื อเป็ นค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณู ปโภค (ตังแต่เดื อน
ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทุกอําเภอ ตามหนังสื อ ด่ วนทีสุด ที ศธ 0210.44/1658
ลงวันที 31 ตุลาคม 2559 ดังนี
1) เพือเป็ นค่าตอบแทนการปฏิ บตั ิ งานนอกเวลาราชการ ค่า เบี ย เลี ยง ที พกั ค่ า
พาหนะ และค่าวัสดุสาํ นักงาน จัดสรรให้อาํ เภอละ 5,000 บาท
2) และค่ า สาธารณู ป โภค ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า นํ า ประปา ค่ า โทรศัพ ท์ และไปรษณี ย ์
จัดสรรให้อาํ เภอละ 5,000 บาท
7. แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต โครงการ
ปรั บปรุ งระบบการเรี ยนรู ้ โครงการศูนย์ฝึกอาชี พชุ มชน กิ จกรรมส่ งเสริ มศูนย์ฝึกอาชี พชุ มชน งบรายจ่ายอื น
แบ่งเป็ นการพัฒนาอาชีพจํานวน 1 กลุ่ม และชันเรี ยนวิชาชี พช่างพืนฐานจํานวน 1 กลุ่ม จัดสรรให้ครู กศน.ตําบล
ละ 37 คน รายหัวละ 600 บาท (74 คนทังปี ) (ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จัดสรรให้กบั กศน.
อําเภอทุกอําเภอ ตามหนังสื อ ด่ วนทีสุด ที ศธ 0210.44/1653 ลงวันที 31 ตุลาคม 2559 โดยมีแนวทาง ดังนี
1) ได้จดั สรรงบประมาณใน แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต โครงการปรั บปรุ งระบบการเรี ยนรู ้ โครงการศูนย์ฝึกอาชี พชุ มชน กิ จกรรมส่ งเสริ มศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน งบรายจ่ายอืน
2) จัดสรรให้ครู กศน.ตําบล ละ 37 คน (ทังปี 74 คน) รายหัวละ 600 บาท จํานวน 2
ไตรมาส
3) การดําเนิ นงานในโครงการศูนย์ฝึกอาชี พชุ มชนแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบพัฒนา
อาชีพระยะสันไม่เกิน 30 ชัวโมง (กลุ่มสนใจ) และแบบชันเรี ยนวิชาชีพช่างพืนฐาน 30 ชัวโมงขึนไป
4) การเบิ กจ่ายให้เป็ นไปตามระเบี ยบฯ โดยใช้คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื อง และ
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ประชาชน ในการดําเนินการ
5) หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนิ นการเสร็ จสิ นแล้ว ให้ส่งคืนสํานักงาน
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตามหนังสื อ ที ศธ 0210.44/1824 ลงวันที 30 พฤศจิกายน 2559
8. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 4 ผูร้ ับบริ การ
การศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบดําเนิ นงาน เพื อเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยให้
ดําเนินการในรู ปแบบกลุ่มสนใจ หรื อหลักสู ตรอบรมประชาชน ดังนี
1) การศึกษาเพือพัฒนาทักษะชี วิต ใช้งบดําเนิ นงาน คนละ 100 บาท กลุ่มเป้ าหมายทังปี
46 คน ต่อครู กศน.ตําบล 1 คน งบประมาณจัดสรรให้ 2 ไตรมาส
2) การศึ กษาเพื อเรี ยนรู ้ หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ใช้งบดําเนิ นงาน คนละ
300 บาท กลุ่มเป้ าหมายทังปี 15 คน ต่อครู กศน.ตําบล 1 คน งบประมาณจัดสรรให้ 2 ไตรมาส

-83) การศึ ก ษาเพื อ พัฒ นาสั ง คมและชุ ม ชน ใช้ ง บดํา เนิ น งาน คนละ 300 บาท
กลุ่มเป้ าหมายทังปี 37 คน ต่อครู กศน.ตําบล 1 คน งบประมาณจัดสรรให้ 2 ไตรมาส จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอ
ทุกอําเภอ ตามหนังสื อ ที ศธ 0210.44/1662 ลงวันที 31 ตุลาคม 2559
9. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที 5 ผูร้ ับบริ การ
การศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย กิ จกรรมจัดการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย งบดํา เนิ นงาน ค่ า ตอบแทนใช้ส อยและวัส ดุ และ
ค่าสาธารณู ปโภค เพือเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ ค่าหนังสื อพิมพ์ ค่าวารสารสําหรับห้องสมุดประชาชน
(ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทุกอําเภอ ตามหนังสื อ ที ศธ 0210.44/1675
ลงวันที 2 พฤศจิกายน 2559 ดังนี
1) เพือใช้จ่ายเป็ นค่าเบียเลียง ทีพกั และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการสําหรับ
บรรณารั กษ์ ค่าวัสดุ สําหรั บห้องสมุ ดประชาชน ค่าตอบแทนในการปฏิ บตั ิงานนอกเวลาราชการ สําหรั บ
บรรณารักษ์ จัดสรรให้ ดังนี
ค่าเบียเลียง ทีพกั พาหนะ ค่าวัสดุ ค่า
รวมจัดสรร
ที
สถานศึกษา
ปฏิบตั ิงานนอกเวลา
ทังสิ น
1 ห้องสมุดประชาชนอําเภอหัวหิ น
7,000
7,000
2 ห้องสมุดประชาชนอําเภอปราณบุรี
7,000
7,000
3 ห้องสมุดประชาชนอําเภอสามร้อยยอด
7,000
7,000
4 ห้องสมุดประชาชนอําเภอกุยบุรี
15,000
15,000
5 ห้องสมุดประชาชนอําเภอทับสะแก
7,000
7,000
6 ห้องสมุดประชาชนอําเภอบางสะพานน้อย
7,000
7,000
7 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
8,400
8,400
8 หอสมุดรัชมังคลาภิเษก
18,000
18,000
9 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”
8,400
8,400
รวมจัดสรรทังสิ น
84,800
84,800
2) เพื อเป็ นค่ า หนัง สื อพิ ม พ์ห้องสมุ ดประชาชน จัดสรรให้แ ห่ ง ละ 3,640 บาท
วันละ 2 ฉบับ ๆ ละ 10 บาท จํานวน 182 วัน เป็ นเงิน 3,640 บาท ต่อ ห้องสมุด และค่าวารสารห้องสมุด
ประชาชน จัดสรรให้แห่งละ 1,000 บาท ต่อเดือน เป็ นเงิน 6,000 บาท ต่อ ห้องสมุด

-93) เพือเป็ นค่าสาธารณูปโภคห้องสมุดประชาชน จํานวน 9 แห่ง จัดสรรให้ ดังนี
ที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สถานศึกษา
ห้องสมุดประชาชนอําเภอหัวหิ น
ห้องสมุดประชาชนอําเภอปราณบุรี
ห้องสมุดประชาชนอําเภอสามร้อยยอด
ห้องสมุดประชาชนอําเภอกุยบุรี
ห้องสมุดประชาชนอําเภอทับสะแก
ห้องสมุดประชาชนอําเภอบางสะพานน้อย
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
หอสมุดรัชมังคลาภิเษก
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี ”
รวมจัดสรรทังสิ น

จํานวนเงินทีจดั สรร (ค่าสาธารณูปโภค)
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
2,850
5,500
18,000
5,500
46,100

10. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึ กษาขันพืนฐาน กิ จกรรมจัดการศึ กษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน งบเงินอุดหนุ น เพือเป็ นค่าหนังสื อเรี ยน ภาคเรี ยนที 2/2559 โดยจัดสรรให้ร้อยละ 48
ของจํานวนนักศึกษา เนื องจากงบประมาณถูกปรับลดลง 20% จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทุกอําเภอ ตามหนังสื อ
ที ศธ 0210.44/1727 ลงวันที 11 พฤศจิกายน 2559 ดังนี
ที
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานศึกษา
กศน.อําเภอหัวหิ น
กศน.อําเภอปราณบุรี
กศน.อําเภอสามร้อยยอด
กศน.อําเภอกุยบุรี
กศน.อําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
กศน.อําเภอทับสะแก
กศน.อําเภอบางสะพาน
กศน.อําเภอบางสะพานน้อย
รวมทังสิ น

จํานวนเงินทีจดั สรร (บาท)
230,480
393,080
80,280
89,530
235,740
87,990
113,490
60,940
1,291,530

- 10 11. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึ กษาขันพืนฐาน กิ จกรรมจัดการศึ กษานอกระบบ
ระดับการศึ กษาขันพืนฐาน งบเงิ นอุ ดหนุ น เพื อเป็ นค่ากิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพผูเ้ รี ยน ภาคเรี ยนที 2/2559 โดย
จัด สรรให้ ใ ช้ไ ปก่ อ น 50% คํา นวณจากฐานข้อ มู ล นัก ศึ ก ษาภาคเรี ย นที 1/2559 และจัด ส่ ง แผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณให้สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ภายในวันที 18 พฤศจิกายน 2559 จัดสรรให้กบั กศน.
อําเภอทุกอําเภอ ตามหนังสื อ ที ศธ 0210.44/1726 ลงวันที 11 พฤศจิกายน 2559 ดังนี
ที
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานศึกษา
กศน.อําเภอหัวหิ น
กศน.อําเภอปราณบุรี
กศน.อําเภอสามร้อยยอด
กศน.อําเภอกุยบุรี
กศน.อําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
กศน.อําเภอทับสะแก
กศน.อําเภอบางสะพาน
กศน.อําเภอบางสะพานน้อย
รวมทังสิ น

จํานวนเงินทีจดั สรร (บาท)
178,265
307,400
62,670
70,175
183,795
68,550
88,530
47,550
1,006,935

12. แผนงาน : พืนฐานด้านการพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน โครงการสนับสนุ น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตังแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึ กษาขันพืนฐาน กิ จกรรมจัดการศึ กษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขันพืนฐาน งบเงินอุดหนุ น เพือเป็ นค่าจัดการเรี ยนการสอน ภาคเรี ยนที 2/2559 โดยจัดสรรให้ใช้
ไปก่ อ น 50% คํา นวณจากฐานข้อมู ล นัก ศึ ก ษาภาคเรี ย นที 1/2559 และจัด ส่ ง แผนการใช้จ่า ยงบประมาณให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ภายในวันที 18 พฤศจิกายน 2559 จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทุกอําเภอ
ตามหนังสื อ ด่ วนทีสุด ทีศธ 0210.44/1736 ลงวันที 11 พฤศจิกายน 2559 ดังนี
ที
1
2
3
4
5
6
7
8

สถานศึกษา
กศน.อําเภอหัวหิ น
กศน.อําเภอปราณบุรี
กศน.อําเภอสามร้อยยอด
กศน.อําเภอกุยบุรี
กศน.อําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
กศน.อําเภอทับสะแก
กศน.อําเภอบางสะพาน
กศน.อําเภอบางสะพานน้อย
รวมทังสิ น

จํานวนเงินทีจดั สรร (บาท)
578,220
983,200
201,160
222,900
590,660
219,400
284,440
151,400
3,231,380

- 11 13. แผนงาน : พื น ฐานด้า นการพัฒ นาและเสริ ม สร้ า งศัก ยภาพคน ผลผลิ ต ที 4
ผูร้ ั บบริ การการศึกษานอกระบบ งบดําเนิ นงาน เพื อเป็ นค่าเช่ าสํานักงาน เดื อนละ 8,000 บาท เป็ นเงิ นจํานวน
48,000 บาท (ตังแต่เดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทับสะแก ตามหนังสื อ ที ศธ
0210.44/1769 ลงวันที 18 พฤศจิกายน 2559
14. แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดชีวติ โครงการปรับปรุ งระบบ
การเรี ย นรู ้ โครงการศู น ย์ฝึ กอาชี พ ชุ ม ชน กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ศู น ย์ฝึ กอาชี พ ชุ ม ชน งบรายจ่ า ยอื น เพื อ เป็ นค่ า
ดําเนินการจัดอาชีพ 1 อําเภอ 1 อาชีพ ให้กบั กศน.อําเภอ จํานวน 8 แห่ งๆละ 30,000 บาท เป็ นเงิน 240,000 บาท
จัดสรรให้กบั กศน.อําเภอทุกอําเภอ ตามหนังสื อ ที ศธ 0210.44/1801 ลงวันที 28 พฤศจิกายน 2559 โดยมี
แนวทางการดําเนินงาน ดังนี
1) ได้จดั สรรงบประมาณใน แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต โครงการปรั บปรุ งระบบการเรี ยนรู ้ โครงการศูนย์ฝึกอาชี พชุ มชน กิ จกรรมส่ งเสริ มศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน งบรายจ่ายอืน
2) จัดสรรให้อาํ เภอละ 30,000 บาท จํานวน 2 ไตรมาส ค่ าใช้จ่ายรายหัวๆละ 900
บาท โดยให้ถวั เฉลียจ่ายภายในวงเงินงบประมาณทีได้รับ
3) กลุ่มเป้ าหมาย จํานวน 25 คน (ทังปี 50 คน) โดยให้คดั เลือกอาชี พทีเด่นทีสุดของ
อําเภอนันๆ เพือดําเนินการจัดอาชีพ 1 อําเภอ 1 อาชีพ
4) การเบิ กจ่ายให้เป็ นไปตามระเบี ยบฯ โดยใช้คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื อง และ
คู่มือการจัดกิจกรรมฝึ กอบรมให้ประชาชน ในการดําเนินการ
5) หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจากการดําเนิ นการเสร็ จสิ นแล้ว ให้ส่งคืนสํานักงาน
กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ตามหนังสื อ ที ศธ 0210.44/1822 ลงวันที 30 พฤศจิกายน 2559
15. แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่ วงวัย โครงการพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
ผูส้ ู ง อายุ กิ จกรรมส่ ง เสริ ม คุ ณภาพชี วิตของผูส้ ู ง อายุ งบรายจ่ า ยอื น โครงการเสริ มสร้ า งคุ ณภาพชี วิ ตสํา หรั บ
ผูส้ ู งอายุ ไตรมาส 1 – 2 เป้ าหมายทังปี ครู กศน.ตําบลๆละ 1 รุ่ นๆละ 16 คน จัดสรรงบประมาณให้รุ่นละ 1,120
บาท ตามกรอบการดําเนิ นงานเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณและการรายงานผลการดําเนิ นงาน โครงการ
เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ สําหรับผูส้ ู งอายุ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี
1) กรอบการดําเนินงาน โครงการนี มีวตั ถุประสงค์เพือให้ผสู ้ ู งอายุภาวะ “ติดสังคม”
ได้รับการเสริ มสร้างคุณภาพชีวติ ทีเหมาะสมกับวัยและความต้องการ มีความรู ้ ความเข้าใจ ปรับเปลี ยนพฤติกรรม
ในการดูแลสุ ขภาพอนามัยของตนเองในด้านโภชนาการ การฟื นฟูสมรรถภาพร่ างกาย จิตใจให้แข็งแรงดํารงชีวติ
ในสังคมอย่างมีคุณค่า และ/หรื อได้ฝึกทักษะอาชีพเสริ มรายได้เสริ มสร้างคุณภาพชีวิต รวมทังมีโอกาสในการทํา
กิจกรรมร่ วมกับกลุ่มวัยอืนๆ ในชุมชน ในเรื องต่อไปนี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560
1.1) การออม
1.2) การทํางานทีเหมาะสมกับวัย
1.3) การรักษาและดูแลสุ ขภาพอนามัย
1.4) โภชนาการทีเหมาะสมกับผูส้ ู งอายุ

- 12 1.5) การดูแลและรักษาสุ ขภาพจิต
1.6) การทํากิจกรรมเพือสังคมร่ วมกับคนทุกวัยในชุมชน เพือให้สมาชิกของ
ชุมชนมีทศั นคติทีดีเห็นคุณค่าของสมาชิกต่างวัยทีอยูร่ ่ วมกันในชุมชน
2) วิธีการจัดกิจกรรม จัดในลักษณะของการจัดการศึกษาเพื อพัฒนาทักษะชีวติ
ตาม “คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื อง (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2559)” และ “คู่มือการฝึ กอบรมประชาชน”
3) กรอบการจัดสรรเป้ าหมายและงบประมาณ
3.1) ฐานคิดในการจัดสรรเป้ าหมายและงบประมาณ จัดสรรเป้ าหมายให้กบั ครู
กศน.ตําบลละ 1 รุ่ นๆ ละ 16 คน จัดสรรงบประมาณให้รุ่นละ 1,120 บาท (ทังปี ) เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับ
1) ค่าตอบแทนวิทยากร ไม่เกินชัวโมงละ 200 บาท
2) ค่าวัสดุฝึก ฯลฯ
3.2) แนวปฏิบตั ิและขันตอนการดําเนิ นงาน
1) ประสานความร่ วมมือกับหน่วยงานบูรณาการ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ สํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการเสริ มสร้ างสุ ขภาพ (สสส.)
เพื อ พัฒ นานวัต กรรมที เ ป็ นรู ป แบบในการจัด กิ จกรรมที เ หมาะสมกับ การคงภาวะติ ด สั ง คมภายใต้บ ริ บ ทที
หลากหลาย
2) ทําความเข้าใจกับผูร้ ับผิดชอบในพืนที
3) จัดสรรงบประมาณลงพืนที
4) พืนทีจดั กิจกรรมตามกรอบการดําเนินงาน
5) กํากับและติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือนและ 12 เดือน
6) สนับสนุนและแก้ไขปั ญหาในระหว่างการดําเนินงาน
7) สรุ ปผลการจัดทําโครงการและพัฒนาโครงการ
4) พืนทีดาํ เนิ นการใช้ กศน.ตําบลเป็ นฐานในการจัดกิ จกรรมร่ วมกับชมรมผูส้ ู งอายุ
โรงเรี ยนผูส้ ู งอายุ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น วัด และหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนในท้องถิ น
5) ระยะเวลาในการดําเนินงานระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560
6) ระเบียบทีเกี ยวข้องกับการเบิกจ่ายตามระเบียบที เกี ยวข้องกับการจัดกิ จกรรมใน
ลักษณะของการจัดการศึกษาเพือพัฒนาทักษะชีวติ
7) การรายงานผลการดําเนิ นงานให้ กศน.อําเภอ รายงานผลการดําเนิ นงานให้กบั
สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เป็ นรายไตรมาส ได้แก่
 ครังที 1 เมือสิ นสุ ดไตรมาส 1 สิ นเดือนธันวาคม 2559
 ครังที 2 เมือสิ นสุ ดไตรมาส 2 สิ นเดือนมีนาคม 2560
 ครังที 3 เมือสิ นสุ ดไตรมาส 3 สิ นเดือนมิถุนายน 2560
 ครังที 4 เมือสิ นสุ ดไตรมาส 4 ไม่เกินวันที 20 เดือนกันยายน 2560
(หนังสื อแจ้งแบบรายงานทางกลุ่มงานการศึกษาต่อเนื องจะแจ้งให้ทราบ) ตามหนังสื อ
ที ศธ 0210.44/1834 ลงวันที 2 ธันวาคม 2559

- 13 มติทีประชุ ม รับทราบ
4.6 สรุ ปโครงการประชุ มเชิ งปฏิบตั ิการเพื อหาแนวทางในการเบิกจ่ายเงิน เมือวันที 20 ตุลาคม
2559 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ สําหรับแบบฟอร์ มการเบิกจ่ายเงิ นได้แขวนไว้ใน
เว็บไซต์สาํ นักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ขอให้กศน.อําเภอแนบเอกสารตามแบบฟอร์ ม พร้อมทําทะเบียน
คุมด้วย
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.7 การดําเนิ นงานโครงการศึกษาวิจยั และพัฒนารู ปแบบออกหน่วยทันตกรรมเคลือนที
ส่ วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีอาํ เภอทีเข้าร่ วมโครงการฯ 3 อําเภอ คือ
- กศน.อําเภอหัวหิ น กศน.ตําบลบึงนคร
- กศน.อําเภอปราณบุรี กศน.ตําบลเขาจ้าว
- กศน.อําเภอสามร้อยยอด กศน.ตําบลศาลาลัย
- เป็ นการดําเนิ นงานร่ วมกันระหว่าง สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กับ ทันตแพทย์
ในพืนที 3 อําเภอ เพือให้บริ การตรวจสุ ขภาพช่องปากของประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ นทุรกันดาร
ของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี โดยโครงการนี ผรู ้ ับผิดชอบโครงการคือ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.8 การดําเนิ นงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
คณะกรรมการอํานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เลื อนการประชุ มยาเสพติด
มาเป็ นสั ป ดาห์ แ รกของเดื อ น จึ ง ขอความร่ ว มมื อ กศน.อํา เภอ จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ น งานพร้ อ มทั ง
ภาพประกอบ และแผนการดําเนิ นงานของแต่ละเดื อน ส่ งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ภายใน
วันที 5 ของทุกเดือน
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.9 กรอบแนวทางการดําเนิ นงานและหลักการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริ มสร้ างคุณภาพ
ชีวติ สําหรับผูส้ ู งอายุ ปี งบประมาณ 2560 ไตรมาส 1 - 2
- ได้มี ห นัง สื อ สํ า นัก งาน กศน.จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ที ศธ 0210.44/1888 ลงวัน ที 28
พฤศจิ ก ายน 2559 แจ้ง เรื องดัง กล่ า วเรี ย บร้ อยแล้ว ขอให้ดาํ เนิ น การและรายงานผลเมื อสิ นสุ ดไตรมาส ตาม
ระยะเวลาทีสาํ นักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ กําหนดให้ดงั นี
1. ครังที 1 เมือสิ นสุ ดไตรมาสที 1 รายงานผลวันที 29 ธันวาคม 2559
2. ครังที 2 เมือสิ นสุ ดไตรมาสที 2 รายงานผลวันที 30 มีนาคม 2560
3. ครังที 3 เมือสิ นสุ ดไตรมาสที 3 รายงานผลวันที 29 มิถุนายน 2560
4. ครังที 4 เมือสิ นสุ ดไตรมาสที 4 รายงานผลวันที 28 กันยายน 2560
มติทีประชุ ม รับทราบ

- 14 4.10 การดําเนินโครงการจัดหลักสู ตรการดูแลผูส้ ู งอายุ กระทรวงศึกษาธิ การ ปี งบประมาณ 2560
- ได้กาํ หนดจัดโครงการดังกล่ าว ณ กศน.ตําบลไชยราช กศน.อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ในส่ วนงานการศึกษาต่อเนื องได้ดาํ เนิ นการประสานงานเรื องขอความร่ วมมือ เรื องสถานทีจดั
และวิทยากรสอนตามหลักสู ตรฯ จากสาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เรี ยบร้อยแล้ว
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.11 ผลการจัดลําดับคุ ณภาพการดําเนิ นการของศูนย์เรี ยนรู ้ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจําตําบล
- ผลการดําเนิ นงานในระดับดี มาก จํานวน 7 แห่ ง ได้แก่ 1. กศน.ตําบลกุยเหนื อ 2. กศน.ตําบล
สามกระทาย 3. กศน.ตําบลห้วยยาง 4. กศน.ตําบลปากแพรก 5. กศน.ตําบลทรายทอง 6. กศน.ตําบลทับใต้
7. กศน.ตําบลศาลาลัย
- ผลการดําเนินงานในระดับดี จํานวน 27 แห่ง
- ผลการดําเนินงานในระดับพอใช้ จํานวน 14 แห่ง
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.12 การดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์ และจุดเน้นการดําเนิ นการของสํานักงาน กศน. ประจําปี
งบประมาณ 2560 นัน สํา นัก งาน กศน.จัง หวัด ประจวบคี รีข นั ธ์ ได้จดั ทํา แผนผัง การปลู ก ไม้ 5 ระดับ ของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ตัวอย่างแผนผังการปลูกไม้ 5 ระดับ

มติทีประชุ ม รับทราบ

- 15 4.13 การจัดงานโครงการสร้ างจิ ตสํานึ กรั กสามัคคี ณ บริ เวณอุ ทยานราชภักดิ อําเภอหัวหิ น
จัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ระหว่ า งวัน ที 23 – 26 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ เ พื อ ให้ ป ระชาชน
นิ สิต นักศึกษา เยาวชน ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้ามามีส่วนร่ วมในการถวายความจงรักภักดี และเจริ ญ
รอยตามเบืองพระยุคลบาทสื บไป ขอให้สถานศึกษาใกล้เคียงเข้าร่ วมกิจกรรม
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.14 ประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการองค์กรนักศึกษาประจําปี งบประมาณ 2560 วันที 18 มกราคม 2560
ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว โดยมีตวั แทนนักศึกษาตําบลละ 1 คน กับครู กศน.อําเภอละ 2 คน ส่ งแบบตอบรับ
ภายในวันที 5 มกราคม 2560
มติทีประชุ ม รับทราบ

- 16 4.15 ปฎิทินการจัดส่ งข้อมูลสารสนเทศในปี งบประมาณ 2560 ดังนี
ประเภทข้อมูล
1. ข้อมูล EIS จําแนกเป็ น
1) จํานวนผูร้ ับบริ การการศึกษา
ต่อเนืองจําแนกประเภท
- นักศึกษาปกติ-พิการ
- นักศึกษาตามกลุ่มอายุ
- นักศึกษาตามกลุ่มอาชีพ
- นักศึกษาจําแนกกลุ่มเป้ าหมาย
2) จํานวนผูร้ ับบริ การการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3) จํานวนนักศึกษาเทียบระดับ และ NT

วันกําหนดส่ง

-

ไตรมาสที 1
ไตรมาสที 2
ไตรมาสที 3
ไตรมาสที 4

วันที 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที 3 เมษายน 2560
วันที 5 กรกฎาคม 2560
วันที 5 ตุลาคม 2560

ประเภท
การส่ง

จัดส่งให้

ทุก 3
เดือน

กรอกแบบฟอร์ม
ออนไลน์และกศน.
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
(อรุ ธพล ถังเงิน)

ทุก
ภาค
เรี ยน

กระทรวงศึกษาธิการ
และกศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
(นส.เมธินี กําไลเพ็ชร)

สํานักงาน กศน.จังหวัดจะดูขอ้ มูลได้บนหน้า
เว็บ 203.146.15.13/EISหัวข้อ “สรุ ป
สารสนเทศฯ” เพือติดตามให้สถานศึกษา
กรอกข้อมูลตามกําหนดเวลาการรายงาน

รายงาน online บนหน้าเว็บ “ระบบการ
รายงาน” ที 203.146.15.13/EISโดยใช้
รหัสสถานศึกษา เป็ น username และ
password
2.ข้อมูลนักศึกษารายบุคคล
- ประถมฯ – ม.ปลาย ส่งไฟล์ .xml
- ปวช. ส่งไฟล์ .dbf
ที e-mail อ.สุพรศรี สุภายศ
tojung.100.200@hotmail.com

สถานศึกษา Upload ข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคล
- ภาค 1/2560 วันที 1 – 31 พฤษภาคม 2560
- ภาค 2/2560 วันที 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
จังหวัดรวบรวมและจัดส่งข้อมูลนักศึกษา
รายบุคคลหลักสูตร 51 ทีสถานศึกษา Upload
ขึน web เป็ นไฟล์ .xml และหลักสูตร ปวช.
ทีทาํ จากโปรแกรม NFE 20103 เป็ นไฟล์ .dbf
ดังนี
- ภาคเรี ยน 1/2560 วันที 10 มิถนุ ายน 2560
- ภาคเรี ยน 2/2560 วันที 10 ธันวาคม 2560

- 17 ประเภทข้อมูล

วันกําหนดส่ง

3. ข้อมูล GPAX ของนักศึกษาจบปกติ
และนักศึกษาตกหล่นทีทาํ จากโปรแกรม
ITW44 รุ่ นวันที 14 ส.ค. 55 และ
ITW51 รุ่ น วันที 28 พย.59 สําหรับ
หลักสูตร ปวช. ให้ทาํ จากโปรแกรม
NFE2013 เป็ นไฟล์ .dbf
ให้เจ้าหน้าทีจดั ส่งไฟล์GPAX ทุกระดับ
ทีเมล์ tojung.100.200@hotmail.com
เมือประมวลผลข้อมูลซําซ้อน จะแจ้งผล
การตรวจสอบทางเมล์ของเจ้าหน้าที
จัดส่งข้อมูล และเมือจัดส่งข้อมูลให้
กระทรวงฯ แล้วจะแจ้งทางเมล์อีกครังให้
จังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสารแบบ 1 และแบบ 2
จากหน้าเว็บ 203.146.15.79/rosในเมนู
“GPA” เพือให้ดูรายชือนักศึกษาทีอยูใ่ น
ฐานข้อมูลของกระทรวงฯ และเมือลง
นามเสร็ จแล้ว ให้ส่งกลับทางไปรษณี ย ์

- ภาคเรี ยน 2/59 ระดับ ประถม – ปวช.
วันที 20–25 เมษายน 2560
- ภาคเรี ยน 1/60 ระดับประถมฯ – ปวช.
วันที 21–25 พฤศจิกายน 2560

4. ข้อมูล LIB รายงานจํานวน
ผูร้ ับบริ การในแหล่งเรี ยนรู ้กศน.จําแนก
เป็ น
- ห้องสมุดประชาชน
- บ้านหนังสืออัจฉริ ยะ
- ศูนย์วทิ ยาศาสตร์เพือการศึกษา
- กศน.ตําบล/ศรช.
- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
รายงาน online บนหน้าเว็บ “ระบบการ
รายงาน” ที 203.146.15.13/LIBโดยใช้
รหัสสถานศึกษา เป็ น username และ
passwordดูรายละเอียดทีหวั ข้อ รหัสใช้
งาน online บนหน้าเว็บระบบการ
รายงาน

-

ประเภท
การส่ง

จัดส่งให้

ทุก
ภาค
เรี ยน

กระทรวงศึกษาธิการ
และกศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
(นส.เมธินี กําไลเพ็ชร)

ทุก 3
เดือน

กระทรวงศึกษาธิการ
และกศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
(นส.พิศนภา ลาวิลยั )

(นักศึกษาจบหลังสอบซ่อมให้ประมวล
ผลรวมกับนักศึกษาทีจบปกติ แล้วส่งข้อมูล
ให้ทนั กําหนดการจัดส่งในปฏิทินนี หากพ้น
กําหนดการจัดส่งจะเป็ นนักศึกษาตกหล่น ที
ต้องจัดส่งพร้อม GPAX ใน ภาคเรี ยน
ถัดไป)

ไตรมาสที 1
ไตรมาสที 2
ไตรมาสที 3
ไตรมาสที 4

วันที 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที 3 เมษายน 2560
วันที 5 กรกฎาคม 2560
วันที 5 ตุลาคม 2560

- 18 ประเภท

ประเภทข้อมูล

วันกําหนดส่ง

5. ข้อมูลสถิตินกั ศึกษาจากโปรแกรม
ITW51 รุ่ น วันที 28 พ.ย.59 โดยส่งเป็ น
ไฟล์ STAT51.zip ถึง
อ.สุพรศรี สุภายศ ทาง e-mail
ที tojung.100.200@hotmail.com

ข้อมูลนักศึกษาทุกประเภททีอยูใ่ นการสร้าง
ข้อมูลสถิติ
- ครังที 1 ภาคเรี ยนที 2/2559
วันที 15 มกราคม 2560
- ครังที 2 ภาคเรี ยน 1/2560
วันที 15 ธันวาคม 2560

ทุกภาค กระทรวงศึ กษาธิ การ
เรี ยน (กพร.) และกศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
(นส.เมธินี กําไลเพ็ชร)

6. ข้อมูลสถานศึกษารายสถานศึกษา
และข้อมูลบุคลากรรายบุคคล

จัดทําด้วยโปรแกรม eCitizenเป็ นข้อมูล ณ
วันที 10 มิถุนายน ของทุกปี

รายปี

ติดตังระบบรายงาน Online โดยศึกษา
จากแนวปฏิบตั ิในเวบ

จัดส่ งภายในวันที 30 กรกฎาคม 2559

การส่ง

จัดส่งให้

กระทรวงศึกษาธิการ
และกศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
(อรุ ธพล ถังเงิน)

203.146.15.79/ros
การทําข้ อมูลตามตารางด้ านบน สามารถดาวน์ โหลดโปรแกรม คู่มอื การติดตังและใช้ โปรแกรม วิธีการจัดทําข้ อมูล และปฏิทนิ
การจัดส่ งข้ อมูลได้ ทีหน้ าเว็บไซต์ “ระบบการรายงานข้ อมูล สู่ สรุปผลการจัดกิจกรรมการศึกษา กศน.”
(http://203.146.15.79/ros)

มติทีประชุ ม รับทราบ
4.16 รายงานผลการกรอกข้อมูล เว็บไซต์ กศน.ตําบล ดังนี
- กศน.อําเภอหัวหิ น 82%
- กศน.อําเภอปราณบุรี 99%
- กศน.อําเภอสามร้อยยอด 93%
- กศน.อําเภอกุยบุรี 47%
- กศน.อําเภอเมือง 95%
- กศน.อําเภอทับสะแก 100%
- กศน.อําเภอบางสะพาน 84%
- กศน.อําเภอบางสะพานน้อย 63%
มติทีประชุ ม รับทราบ
4.17 การรั บสมัครบุ คคลเพื อเลื อกสรรเป็ นพนักงานราชการทัวไป ตํา แหน่ ง ครู อาสาสมัค ร
กศน. ครู กศน.ตําบล และบรรณารักษ์
- รับสมัครตังแต่วนั ที 13 – 21 ธันวาคม 2559
- ประกาศรายชื อผูม้ ีสิทธิ สอบ วันที 22 ธันวาคม 2559
- สอบวันที 25 ธันวาคม 2559
- ประกาศรายชื อผูส้ อบผ่านโดยวิธีสอบข้อเขียน วันที 27 ธันวาคม 2559
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มติทีประชุ ม รับทราบ

- สอบสัมภาษณ์ วันที 5 มกราคม 2560
- ประกาศรายชื อผูผ้ า่ นเกณฑ์ วันที 6 มกราคม 2560

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือพิจารณา
มติทีประชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
6.1 มอบเกียรติบตั รบ้านหนังสื อชุมชนต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัด จํานวน 2 แห่ง ดังนี
- กศน.อําเภอหัวหิ น
- กศน.อําเภอบางสะพาน
6.2 มอบเกียรติบตั รบ้านหนังสื อชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด จํานวน 7 แห่ง ดังนี
- กศน.อําเภอหัวหิ น
- กศน.อําเภอสามร้อยยอด
- กศน.อําเภอกุยบุรี
- กศน.อําเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์
- กศน.อําเภอทับสะแก
- กศน.อําเภอบางสะพาน
- กศน.อําเภอบางสะพานน้อย
มติทีประชุ ม รับทราบ
เลิกประชุ มเวลา 13.20 น.

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

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

