
    รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนตุลาคม  2562 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

……………………………………………………. 

ผู้มาประชุม 
1. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก 
2. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง แสงอรุณและเขาล้าน 
3. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.นาหูกวาง ทับสะแกและอ่างทอง 
4. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ครู กศน.ต าบลทับสะแก 
5. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ต าบลเขาล้าน 
6. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง 
7. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ 
8. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
9. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง    
10. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป 
11. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง 

ผู้ไม่มาประชุม  
      -    

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม  โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    1.1  การประเมิน และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจ าปี 2562 คณะกรรมการ

ด าเนินการกลั่นกรองคะแนน ในวันที่ 26 กันยายน 2562  กศน.อ าเภอทับสะแก อยู่ในระดับดีเด่น จ านวน 1 คน 
อยู่ในระดับดีมาก จ านวน  8  คน และคณะกรรมการลงความเห็นว่าในปีงบประมาณ 2563 ส านักงาน กศน.
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินพนักงานราชการ จาก กศน.อ าเภออ่ืน ลงมา
ประเมินพนักงานราชการที่ กศน.อ าเภอ แต่ละอ าเภอ 
      1.2  งานเลี้ยงส่งรองประไพศรี คงตระกูล วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ที่ร้านฟองเบียร์  กศน.
อ าเภอทับสะแก เข้าร่วมงานทั้งหมด 11 คน ให้ กศน.อ าเภอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตามจ านวนผู้เข้าร่วม 
      1.3  การลงชื่ออยู่เวรยาม ให้บุคลากร กศน.อ าเภอทับสะแก ทุกคนลงรายงานการอยู่เวรยาม
และลงชื่อให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
      1.4  การไปราชการใช้รถยนต์ของ กศน.อ าเภอทับสะแก ให้เบิกค่าน้ ามันรถยนต์จากรายงาน
การเดินทางไปราชการ ไม่ใช่เบิกเป็นค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 
          1.5  นายสุระพงษ์ อนันต์ธนสาร สรุปรายงานการประชุมประจ าเดือนติดตามผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 6/2562 ดังนี้ 



 
 

   1.5.1  การมอบเกียรติบัตรชุมชนต้นแบบ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562 
ของส านักงาน กศน.” ในระดับอ าเภอ และระดับต าบล 
   1.5.2  การมอบเกียรติบัตรงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสาร กศน.อ าเภอ ดังนี้ 
รางวัลชนะเลิศงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสาร กศน.อ าเภอ 

อันดับที่ 1 นางสาวรตันาวล ี สิงห์คาร    นักจัดการงานทั่วไป   กศน.อ าเภอทับสะแก
 อันดับที่ 2 นางสาวสุภาภรณ์  อนงค์ทอง นักวิชาการศึกษา     กศน.อ าเภอหวัหิน
 อันดับที่ 3 นางสาวธนาภรณ์  เอ่ียมศิริ    นักวิชาการศึกษา     กศน.อ าเภอปราณบุร ี

รางวัลผู้ส่งเสริมและสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ข่าวสาร กศน.อ าเภอ 
อันดับที่ 1  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล กศน.อ าเภอทับสะแก  
อันดับที่ 2  นางสาวสุธิกานต์  แย้มนิล กศน.อ าเภอหัวหิน  
อันดับที่ 3  นางบุญมา  ม่วงศรี  กศน.อ าเภอปราณบุรี  

   1.5.3  การมอบเกียรติบัตรตามโครงการการประเมินเพ่ือคัดเลือกห้องสมุดประชาชน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 กศน.อ าเภอทับสะแกได้รับรางวัลชมเชย ล าดับที่ 6 
   1.5.4  แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้นทูลเกล้าฯ 
ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็น กฎหมายต่อไปประมาณวันที่ 27 มกราคม 2563 

2. ในช่วงรอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.
2563 ประกาศให้ใช้เงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (62พ) ด าเนินการ
ดังนี้ 

  2.1 ชื่อแผนงาน ผลผลิต รหัสงบประมาณ (16 หลัก) ชื่อกิจกรรม/รหัส
กิจกรรมใช้รหัสเดิม เหมือนปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  2.2 รหัสแหล่งของเงิน เปลี่ยนเป็น 6311XXX เช่น 6311200 
6311410 เป็นต้น 

   2.3 การเบิกจ่ายโปรดตรวจสอบรหัสในการเบิกเงิน ได้แก่ รหัสงบประมาณ 
รหัสแหล่งของ เงิน รหัสศูนย์ต้นทุน และรหัสบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้องเนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.2563 ยังไม่ประกาศใช้บังคับแต่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ดังนั้น จะไม่มีการปรับหมวดรายจ่าย ( J 7) ในช่วงการใช้เงินงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนต้อง เบิกเกินส่งคืนแล้วเบิกให้ถูก  

2.4 การยืมเงิน หน่วยงานต้องด าเนินการล้างลูกหนี้ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
ส่งคืนให้ทันก่อน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้ 

  2.5 การใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันให้เป็นไปภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
และให้หน่วยงาน พิจารณาท า PO ตามความเหมาะสมหรือตามสัดส่วนของเงินที่ได้รับ เพ่ือให้สามารถมีเงิน
งบประมาณคงเหลือส าหรับ ใช้จ่ายรายการอื่นได้อย่างเพียงพอ  

1.5.5  สรุปข้อตรวจพบโครงการติดตามการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ด้านงาน การเงิน บัญชี และพัสดุประจ าปีงบประมาณ 2562  
เรื่องท่ีตรวจพบงานบัญชี 

1. การบันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรายได้สถานศึกษาผิดพลาดในส่วน 
ลูกหนี้และใบส าคัญ ส่วนเงินนอกงบประมาณประเภทอ่ืนๆเช่นเงินสนับสนุนและเงินบริจาคบันทึกยังไม่ถูกต้อง 



 
 

2. จัดท ารายงานรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษาส่ง ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไมเ่ป็นปัจจุบัน  
ข้อเสนอแนะงานบัญชี 

1 ขอให้มีการบันทึกบัญชีในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณให้ถูกต้อง 
2 ขอให้มีการจัดท ารายงานรับ-จ่ายรายได้สถานศึกษาส่ง ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และส านักงาน กศน.จังหวัดให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระเบียบก าหนดให้ส่งภายใน 30 วันของ
เดือนถัดไป  
เรื่องท่ีตรวจพบงานพัสดุ 

1. การบันทึกทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นปัจจุบัน  
2. มีการลงบัญชีแยกประเภทไม่ตรงตามประเภทของวัสดุ 
3. การลงบัญชีแยกประเภทไม่มีการระบุผู้รับพัสดุออกไปใช้  

ข้อเสนอแนะงานพัสดุ 
1. ขอให้มีการบันทึกทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
2. การลงทะเบียนบัญชีคุมแยกประเภทวัสดุ ให้แยกตามประเภท ของ วัสดุ เช่น วัสดุส านกังาน วัสดุ

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดให้มีการลงชื่อผู้รับพัสดุออกในบัญชีแยกประเภท  

  1.5.6  รายงานข้อมูล จปฐ. ที่ตกเกณฑ์ชี้วัดที่ 19 (จากการส ารวจ ข้อมูล จปฐ. ประจ าปี 
2562) 

- ด้วยส านักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดท าโครงการคนประจวบคีรีขันธ์ คุณภาพชีวิตดี มี
ความสุข เพ่ือแก้ไขและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนประจวบคีรีขันธ์ให้ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) ซึ่งในการประชุมคณะท างานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 มีมติให้หน่วยงานรับผิดชอบตัวชี้วัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 19 (คนอายุ 
15-59 ปี อ่านเขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้) โดยน าข้อมูล จปฐ.ที่ตกเกณฑ์ไปใช้ในการจัดท ากิจกรรม/
โครงการ 

- ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอน าข้อมูลนี้ ลงพ้ืนที่หา 
กลุ่มเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 19 (คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้) และ
ด าเนินการ ท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง กศน.อ าเภอทับสะแก มีทั้งหมด 17 คน ให้เจ้าของงานลงส ารวจ
โดยใช้แบบประเมินกศน. ลงไปประเมิน 

1.5.7  การเพ่ิมจ านวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่   1            
ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
- เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษา กศน. ในภาพรวมมีระดับที่ ดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับภาคเรียนที่ผ่านมา ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงขอให้ทุกสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ 
มาตรการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาเข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562 ดังนี้ 

1. มาตรการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาให้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
โดยต้องมี ร้อยละของผู้เข้าสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  

   1.1 การรับสมัครนักศึกษาให้นักศึกษาด าเนินการข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนด้วย
ตนเองทุกภาคเรียน 



 
 

1.2 ให้ครูจัดท าข้อมูลผู้เรียน โดยมีแผนที่บ้าน สถานที่ท างาน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อ
ได้ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดยให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน และด าเนินการติดตามให้นักศึกษาเข้าสอบ 

1.3 จัดให้มีการเยี่ยมบ้านทุกภาคเรียนเพื่อติดตามปัญหา อุปสรรคต่อการเรียนของ
นักศึกษา  

1.4 ให้ครูก ากับ ติดตามการเข้าเรียนของนักศึกษา  
1.5 ให้ครูชี้แจง เน้นย้ า ซ้ าเตือน วัน เวลา ในการสอบให้นักศึกษาทราบ 
1.6 ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของครู และ

ก าหนดมาตรการการ เข้าสอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
1.7 ให้สถานศึกษาก าหนดมาตรการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

2. มาตรการเพ่ือพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562 

2.1 ให้ครูปฏิบัติตามแผนการพบกลุ่มรายสัปดาห์และด าเนินการพบกลุ่ม 18 - 20 
ครั้ง  

2.2 ให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 
2.3 ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น จัดให้มีการทดสอบ

ทุกสัปดาห์การ สอบแบบทดสอบออนไลน์ เป็นต้น 
2.4 จัดให้มีการสอนเสริมในรายวิชาหลักเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.5 

ด าเนินการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา 2.6 ให้สถานศึกษาก าหนด 
4.8 การด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

หลักสูตรการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
- ส านักงาน กศน. มีนโยบายในการใช้แบบทดสอบกลางในการด าเนินการจัด

สอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือเป็นการ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการศึกษานอกระบบทุกระดับการศึกษา 
เพ่ือให้ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค เรียนที่  1 ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ และการจัดเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงให้สถานศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งกรรมการรับแบบทดสอบระดับอ าเภอโดยผู้รับต้องเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานราชการ ของอ าเภอเท่านั้น รับแบบทดสอบที่ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันจัดส่งให้ วันที่ 20 
กันยายน 2562 การรับ แบบทดสอบขอให้ด าเนินการอย่างเคร่งครัด 

2. ให้สถานศึกษาทุกแห่งตรวจบัตรประจ าตัวประชาชนกับใบหน้าจริง และ
บัตรประจ าตัวนักศึกษาที่เข้า สอบปลายภาคเรียนอย่างเคร่งครัด 

3. ให้สถานศึกษาด าเนินการจัดสอบอย่างเคร่งครัดเป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ ปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

4. รวบรวมกระดาษค าตอบ เพ่ือน าไปตรวจ ณ สถาบัน กศน.ภาคกลาง  
23 -24 กันยายน 2562 

5.  ให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงานสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ www.nfe.go.th/nfetesting ภายในวันที่ 23 กันยายน 2562  



 
 

1.5.8  รายงานจ านวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ภาค
เรียนที่ 1/2562 สอบวันที่ 25 สิงหาคม 2562 กศน.อ าเภอทับสะแก มีผู้มีสิทธิสอบ จ านวน 57 คน มีผู้เข้า
สอบ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 85.96 มีผู้ขาดสอบ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04  

1.5.9 รายงานจ านวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2562 สอบวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 กศน.อ าเภอทับสะแก มีผู้มีสิทธิสอบ จ านวน 7 คน มีผู้เข้าสอบ 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 มีผู้ขาดสอบ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
      - 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
       -  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

      4.1 นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  รายงานผลการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2562 พบปัญหาเรื่องข้อสอบไม่เพียงพอ เนื่องจากปีนี้มีการสั่งข้อสอบ 80 % แต่ก็
แก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ และการตรวจกระดาษค าตอบของนักศึกษาปีนี้ มีข้อผิดพลาดน้อยกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา 
ก าหนดการสอบซ่อมออนไลน์  ในวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นักศึกษาระดับประถมและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สอบที่ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสอบที่ กศน.ต าบลทับสะแก  และจะเริ่ม
สอบซ่อมพร้อมกันในเวลา 09.00 น. (แจ้งนักศึกษาอย่าลืมพกบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน มาด้วย และย้ าใน
การลงชื่อเข้าสอบในแต่ละวิชา) 
      4.2 นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร  ชี้แจงการยื่นเอกสาร/หลักฐาน การขอจบหลักสูตรของ
นักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งการประชุมปฏิบัติการ
ตรวจไขว้ผลการเรียนเฉลี่ย(GPAX) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 และแจ้งให้ครู
ตรวจสอบเอกสารเด็กจบและเขียนค าร้องขอจบ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562  
   - ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก มอบนางสาวจิราพร  ยอดแก้ว สั่ งป้าย
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา 
      4.3 นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร  ชี้แจงเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียน
นักศึกษาเก่า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  มีก าหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2562 พร้อม
ตรวจสอบรายวิชาเลือกของนักศึกษาเก่า ให้ลงวิชาให้เหมือนนักศึกษาใหม่ 
      4.4 นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร แจ้งก าหนดการโครงการสัมมนาวิชาการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม  2562 ณ กศน.ต าบลทับสะแก 
      4.5 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ชี้แจงเรื่องการเสนอ กพช.ของนักศึกษา ให้ท าให้เป็น
ปัจจุบัน และมอบนางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์ ท าแบบฟอร์ม  กพช. แจกให้ครูเพ่ือจะได้ท าไปในทางเดียวกันทั้ง 6 
ต าบล 



 
 

      4.6  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก นัดหมายประชุมเพ่ือจัดท าแผนการพบกลุ่มของ
นักศึกษา และจัดท าแผนการเรียนรู้  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 
          งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
      4.7  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งเรื่องการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  ให้ เน้น
จัดอาชีพที่สามารถน าไปใช้ได้จริง  และมอบนางสาวจิราพร ยอดแก้ว ด าเนินการจัดท าป้ายการจัดกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่องใหม่  
      งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
      4.9  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก  ชี้แจงเรื่องการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัคร
บ้านหนังสือ และการประชุมองค์กรนักศึกษา  มอบนายบุญทิพย์  สอนง่าย ก าหนดวันประชุม ควรจะเป็นวันเปิด
ภาคเรียนไปแล้ว 
      4.10  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก  การหมุนเวียนสื่อให้กับบ้านหนังสือชุมชน ให้เป็น
ปัจจุบัน และเป็นประจ าทุกเดือน 

    งานแผนงาน 
      4.11 นางสาวสมิตา  โชติดาว รายงานผลและติดตามการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน (รายบุคคล)  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ครู กศน.ต าบลและครูอาสาสมัคร กศน.มีการส่งเอกสารเล่ม
รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว 
      4.12 นางสาวสมิตา  โชติดาว แจ้งให้ครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ต าบล และบรรณารักษ์
จัดเตรียมข้อมูลรายต าบลเพ่ือรองรับการจัดท าค ารับรอง และแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2563  
      4.13 นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร  ติดตามการกรอกข้อมูลรายต าบล รายบุคคลจากบุคลากร
ตามที่ได้รับมอบหมายเพ่ือน ามาประกอบการจัดท าเอกสาร การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปี 2562  

    งานกิจการพิเศษ          
    - 

      งานนิเทศและติดตามผล 
      4.14  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก มอบหมายนางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร  จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามและนิเทศเพ่ือพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
      งานการเงินและบัญชี 
      4.15 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ชี้แจงเรื่องการรายงานการประเมินผลควบคุม
ภายใน ที่จัดส่งส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 
   1. เรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน ครูขาดความรู้ความเข้าใจยังไม่สามารถท าวิจัยในชั้นเรียน
ได้ ควรมีการปรับปรุงให้มีการอบรมให้ครู 
   2. การสรุปกิจกรรมต่างๆ รายงานไม่เป็นปัจจุบัน ควรปรับปรุง คือบุคลากรต้องมีการท า
รายงานรูปเล่มให้เป็นปัจจุบัน 
   3. ห้องสมุดประชาชนไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลแหล่งเชื่อมโยงไม่เป็นปัจจุบัน 
ไม่มีการรายงานสรุปการท ากิจกรรมและรูปภาพ ระบบ E-BOOK ไม่มีการลงตามที่ได้รับมอบหมาย 
      4.22 นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  2562 ได้มีการจัดท า
รายงานส่งส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้ว 



 
 

      4.23 นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว ชี้แจงเรื่องการท าเอกสารแนบเบิกให้ถ่ายส าเนาใบส่งของ
หรือบิลเงินสดแนบกับใบเบิกพัสดุ ให้จัดท าส าเนาทั้งหมด 2 ชุด เพ่ือสะดวกจัดเก็บเอกสาร 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
      - 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ    

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก สรุปการเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ 
ประจ าเดือนตุลาคม 2562  ครั้งที่ 10 /2562 วันที่ 1 ตลุาคม 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. หมู่ที่ 1 
ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้ 

1. การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562  

 1.1 เวลา 07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตร ณ บริเวณหอนาฬิกาตลาดเก่าทับสะแก
   1.2 เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก
   1.3 เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก 

2. การจัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ
ที่ 23 ตุลาคม 2562  

 2.1 เวลา 07.00 น. พิธีท าบุญตักบาตร ณ บริเวณหอนาฬิกาตลาดเก่าทับสะแก
   2.2 เวลา 08.30 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก
       2.3 เวลา 18.00 น. พิธีจุดเทียนเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก 

3. การด าเนินงานจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
 3.1 การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เปิดรับสมัครจิตอาสาเป็นการทั่วไป

ในช่วงวันที่ 1 - 10 ของทุกเดือน ในวันและเวลาราชการส าหรับเดือนตุลาคม 2562 ก าหนดให้เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 1 - 10 ตุลาคม 2562  

 3.2 การมอบสิ่งของพระราชทาน (ส าหรับผู้ที่สมัครในระหว่างวันที่ 1 - 10 กันยายน 
2562 )ในวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก 

4. การรับบริจาคเลือด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก 
5. โครงการอ าเภอยิ้ม และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 

2563 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองกลางดง หมู่ที่ 9 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอ
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

6. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเรียนรู้ “การท ามะพร้าวบอนไซ” ครั้งที่ 1 วันที่ 9 
ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก     
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 



 
 

 
 

 



 
 

รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนตุลาคม  2562 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

……………………………………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนตุลาคม  2562 

ครั้งที่ 1/2563 
วันอังคารที่  1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

……………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


