
 รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนมีนาคม  2561 

ครั้งที่  3/2561 
วันจันทร์ ที่  5 มีนาคม  2561 เวลา 13.00น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 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. นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง  ครู กศน.ต าบลทับสะแก  
5. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ต าบลเขาล้าน 
6. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง  
7. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ  
8. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
9. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร  นักจัดการงานทั่วไป 
10. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  

ผู้ไม่มาประชุม  
    1. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง   ลาพักผ่อน  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม           
โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ในระดับพื้นท่ี กศน.อ าเภอทับสะแก มีส่วนร่วมมีค าสั่งแต่งตั้ง 

มีการประชุมทีมปฏิบัติงานที่วัดคลองวาฬ เวทีแรกรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและความ
ต้องการ ภารกิจจาก กศน.เรื่องท่ี 8 รู้เท่าทันเทคโนโลยีเพ่ือรับรู้ปัญหาความต้องการให้น ากลับมาปรับแผนงาน
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่า
หากมีความจ าเป็น ติดธุระอาจไม่ต้องไปเข้าร่วมภารกิจหลักเป็นของปกครองและพัฒนาชุมชน  

1.2 การตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ  วันที่ 2 มีนาคม 2561  
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ได้ไปเข้าร่วมต้อนรับและจึงนักศึกษา จ านวน 50 คน เข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์
เพ่ือชีวิต 

1.3 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา พุทธศักราช 2561 หลักจากเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี ให้รายงานรูปภาพการ
เข้าร่วมด้วย 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์  2561  ได้น ารายงานการประชุม
ขึน้เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   - 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นางนิตย์  โรจน์รัตนวาณิชย์) เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันจันทร์ที่ 12 
มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปข.1 อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  - นโยบายการตรวจราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
   - การยกระดับคูณภาพการศึกษา  
   - การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  
   - การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
   - การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ เน้นการแนะแนวนักศึกษาด้านอาชีพ/อาชีวะ  
   - การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา  
   - การพัฒนาครูทั้งระบบ  
   - การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
  4.2 สอบ E-Exam และ N-Net 
  - สถานศึกษาลงทะเบียนสอบให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์เข้าสอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ที่ 
http://203.147.24.44/exam/ ตั้งแต่วันนี้ – 4 มีนาคม 2561 โดยก าหนดจัดสอบตามตาราง ดังนี้  
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี ช่วงเช้า ช่วงบ่าย หมายเหตุ 
1 12 – 16  มีนาคม 2561 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. รอบละ 6 ที่นั่ง 
2 19 – 23  มีนาคม 2561 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.  
3 26 – 30  มีนาคม 2561 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น.  

  - หากสถานศึกษาใดมีนักศึกษาท่ีมีความประสงค์เข้าสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่มีเหตุ
จ าเป็นไม่สามารถเข้าสอบ ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดของตนเองได้ให้สถานศึกษาแจ้ง
หนังสือขอส่งนักศึกษาเข้าสอบ ณ ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 17 แห่ง แจ้งครุติดตามนักศึกษา
ที่ขาดสอบเพ่ือเข้ารับการทดสอบ 
  4.3 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 กศน.อ าเภอทับสะแกรายงานข้อมูลดังกล่าวแล้ว 
  4.4 สรุปผลการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งให้รายงานให้เป็นปัจจุบัน 
 

/4.5 โครงการพัฒนา.... 
 

http://203.147.24.44/exam/
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  4.5 โครงการพัฒนาบรรณารักษ์ด้านเทคโนโลยี  จัดในระหว่างวันที่ 21 -23 มีนาคม 2561 
ณ  ห้องประชุมหอสมุดรัชมังคลาภิเษก อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย บรรณารักษณ์        
ทุกอ าเภอ 
  4.6 ส านักงาน กศน.ได้ก าหนดรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
ต าแหน่งครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
(ครู ศศช.) ส าหรับใช้ในการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  - ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561  

- ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561 
- สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินพนักงานราชการ ต าแหน่งครู  กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร

การศึกษานอกโรงเรียนพ้ืนที่ปกติ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ครู ศศช.) และแบบสรุปผลการการ
ประเมินพฤติกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 2) จากเว็บไซต์ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (งานบุคลากร) 

- สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทุกต าแหน่ง ละประเมิน
พฤติกรรม (เอกสารหมายเลข 2) 

- สถานศึกษาสรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน  และสรุปผลการประเมินพฤตกรรมฯ 
(เอกสารหมายเลข 2) จัดส่งให้ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 10 เมษายน  2561 

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต าแหน่งอ่ืน ได้ก าหนดตัวชี้วัดแล้วส่วน
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินจากเว็บไซต์ส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (งานบุคลากร) 

- ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบผลการ
ประเมินการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560-เดือนปัจจุบัน) 

ที ่ สถานศึกษา ได้รับการจัดสรร เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอกุยบุรี 1,030,048 17.07 
2 กศน.อ าเภอทับสะแก 1,307,474 29.86 
3 กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 933,542 30.02 
4 กศน.อ าเภอบางสะพาน 1,245,026 32.21 
5 กศน.อ าเภอเมืองฯ 2,332,568 39.93 
6 กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 1,081,632 42.16 
7 กศน.อ าเภอหัวหิน 2,451,422 54.39 
8 กศน.อ าเภอปราณบุรี 3,044,334 59.55 
  5.2 การจัดท าข้อมูล DMIS ประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดอบรมในวันที่ 23 มีนาคม 2561 

5.3 การจัดโครงการดิจิทัลชุมชน ครู ข และครู ค จัดอบรมในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 

- 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   15.00 น. 
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โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนมีนาคม  2561 

ครั้งที่  3/2561 
วันจันทร์ ที่  5 มีนาคม  2561 เวลา 13.00น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก 

 

 


