
               
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2563 
ครั้งที่ 4/2563 

วันอังคารที่  3 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 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  09.30 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม  โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       1.1  ค าสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและ ประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวน 2 คณะ ดังนี้ 

   1) คณะที่ 1  
1.1 ผศ.นภาพร นาคทิม  ประธานอนุกรรมการ  

ใน อกศจ.ยุทธศาสตร์          ประธานกรรมการ  
1.2 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดประจวบฯ รองประธานกรรมการ 
1.3 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ  อนุกรรมการ ใน อกศจ.ยุทธศาสตร์         กรรมการ 
1.4 นายสมควร คีรีนิล  อนุกรรมการ ใน อกศจ.ยุทธศาสตร์         กรรมการ 
1.5 นายเสมา วนสิทธิ์  อนุกรรมการ ใน อกศจ.ยุทธศาสตร์         กรรมการ 
1.6 นายมานิต สีสง่า  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2                    กรรมการ  
1.7 นางวรรณา พวงนิล  ศึกษานิเทศก์ สพม.10           กรรมการ  
1.8 นางวิภาดา จารุพนานนท์  ศึกษานิเทศ เทศบาลเมืองฯ                  กรรมการ  
1.9 นายสุเทพ วงษ์เณร  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปข.      กรรมการและเลขานุการ  
 

/2) คณะที่2.... 
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   2) คณะที่ 2  

2.1 นางเรียงตะวัน สิทธิเชนทร์ อนุกรรมการใน อกศจยุทธศาสตร์ ประธานกรรมการ  
2.2 นางญาระตี เศรษฐบุปผา  อนุกรรมการใน อกศจยุทธศาสตร ์         รองประธานกรรมการ  
2.3 นายเอื้อม จันทร์สุขโข อนุกรรมการใน อกศจยุทธศาสตร์           กรรมการ  
2.4 นายประสงค์ กลิ่นบรม อนุกรรมการใน อกศจยุทธศาสตร์           กรรมการ  
2.5 นายกฤตภาส อัครเศรษฐานนท์ ศึกษานิเทศ เทศบาลเมืองฯ                กรรมการ  
2.6 นายขจรเกียรติ เครือประดับ  ศึกษานิเทศ สพป.ปข.1                       กรรมการ  
2.7 นางบัวจงกล จันทรสุพิศ  ศึกษานิเทศก์ สพม.10                       กรรมการ 
2.8 นางนุติยาพร วงษ์เณร  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปข.      กรรมการและเลขานุการกรรมการ 

มีหน้าที่ ดังนี้ 
1) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้น

ของ กระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับคณะที่ 1 ในเขตอ าเภอหัวหิน อ าเภอปราณบุรี อ าเภอสามร้อยยอด และอ าเภอ
กุยบุ รี  คณะที่  2 ในเขตอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน และอ าเภอ               
บางสะพานน้อย 

2) ด าเนินการตามกรอบแนวด าเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษา เชิงบูรณาการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และใช้เครื่องมือ
แบบติดตามฯ ดังนี้ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนผู้เรียนที่ส าเร็จ 
หลักสูตร สามารถมีงานท า ด้วยจุดเน้น 

 
รายการ การด าเนินการ เอกสาร/หลักฐาน/แนวทางการ

ด าเนินงาน ปฏิบัติ ไม่ได้ปฏิบัติ 
1. เรียนรู้การใช้ดิจิทัลเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ส าหรับการหาช่องทางในการสร้างอาชีพ 

   

2. จัดท าหลักสูตรพัฒนาอาชีพที่ เหมาะสม
ส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย 

   

3.ผู้ เรียนได้เรียนรู้การใช้ดิจิทัล เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างอาชีพ 

   

 
    1.2 ตามที่ส านักงาน กศน.ได้ก าหนดให้มีการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ 
ประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการจัดและสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีคุณภาพและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
ในรอบ ปีที่ผ่านมา 

1) ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 ที่ 9/2563 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 และก าหนด
พิจารณาคัดเลือกการ ปฏิบัติงานฯ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

2) กศน.อ าเภอจัดส่งเล่มผลงานเพ่ือเข้ารับการพิจารณาการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน .
ดีเด่น ฯ  

/3) ผลการพิจารณา……. 
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3) ผลการพิจารณาคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2562 

1. สาขาบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
1.1 พนักงานราชการดีเด่น 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายนิยม ภาลีกัณฑ์   ส านักงาน กศนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายณัฐกานต์ พ่วงเจริญ   กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

2. สาขาบุคลากร กศน.อ าเภอ/เขต  
2.1 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ/เขต ดีเด่น 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวกัญรินทร์ คิดควร  กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวขวัญจิตต์ ศรีจันทนากุล  กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

2.2 ข้าราชการครูดีเด่น 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวณัฐกฤตา ทับทิม   กศน.อ าเภอหัวหิน  

2.3 บรรณารักษ์ดีเด่น 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวปิยภรณ์ พูลน้อย   กศน.อ าเภอหัวหิน 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวนฤมล แสงจินดา   กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

2.4 ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวศรีปัญญา ขวักไขว่  กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

2.5 ครู กศน.ต าบล/แขวง ดีเด่น 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายวัชรินทร์ นุรักษ์เข   กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางสาวศิวิยา อาจสัญจร   กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

2.6 ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น 
รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวปิยวรรณ วรรณเขียว  กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

3. สาขา หน่วยงาน/สถานศึกษา  
3.1 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
3.2 กศน.ต าบล/แขวง ดีเด่น 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ กศน.ต าบลคลองวาฬ   กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ กศน.ต าบลศาลาลัย   กศน.อ าเภอสามร้อยยอด  

4. สาขา ภาคีเครือข่าย  
4.1 หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กศน.อ าเภอหัวหิน 
4.2 หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่น 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน กศน.อ าเภอหัวหิน  
4.3 ภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้านดีเด่น  

รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางอรุณ คงดี   กศน.อ าเภอหัวหิน  
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางมาลี แจ่มแจ้ง  กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  

5. สาขา นักศึกษา กศน. (หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 
 

/5.1 ศิษย์เก่า.... 
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5.1 ศิษย์เก่า กศน. ดีเด่น 

รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางบังอร ดอกจันทร์   กศน.อ าเภอหัวหิน 
รางวัลที่ 2 ได้แก่ นางลั่นทม จู่ยไก่   กศน.อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
1.3 ตามที่ กศน.ต าบลสามร้อยยอด กศน.อ าเภอสามร้อยยอด มีอัตราว่าง นายรชต ค าเมือง ครู 

กศน.ต าบลช้างแรก กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย มีความประสงค์ขอย้ายพ้ืนที่การปฏิบัติงาน ไป ณ กศน.ต าบล 
สามร้อยยอด ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการมอบหมายให้พนักงาน 
ราชการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ก าหนดในสัญญา ประชุมในวันที่ 29 มกราคม 2563 และได้ส่งตัวนายรชต ค าเมือง 
ไปปฏิบัติงาน ณ กศน.ต าบลสามร้อยยอด ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  

1.4 กศน.ต าบลช้างแรก กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย มีอัตราว่าง ส านักงาน กศน.จังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ ได้เรียกตัวพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งครู กศน.ต าบล จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ล าดับที่ 5 นางสาวธัญพร ดีเลิศ ท าสัญญาจ้าง พร้อมส่งตัวไปปฏิบัติงาน ณ กศน. 
ต าบลช้างแร กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย ตั้งแต่งวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

1.5 กศน.อ าเภอสามร้อยยอด ได้แจ้งว่านางสาวมณีรัตน์ อริเดช ครู กศน.ต าบลไร่เก่า มีความ
ประสงค์ขอลาออกจากพนักงานราชการในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 
2563 ดังนี้ กศน.ต าบลไร่เก่า มีอัตราว่าง นายรชต ค าเมือง มีความประสงค์ขอย้าย ไปปฏิบัติงาน กศน.ต าบลไร่
เก่า ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการมอบหมาย ให้พนักงาน
ราชการปฏิบัติงานนอกพ้ืนที่ก าหนดในสัญญา ประชุมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30 น. 

ผู้ที่จะขอย้าย หรือลาออก ต้องมอบหมายงานให้เรียบร้อย ผู้บังคับบัญชาต้องรีบส่งเรื่องย้ายหรือ
ลาออกทันทีต่อผู้มีอ านาจอนุมัติ 

กรณีมีหน่วยงานอ่ืน ที่ไม่ใช่ส านักงาน กศน.จัด ต้องขออนุญาตส านักงาน กศน.ก่อนจึงจะไปเข้า
ร่วมอบรมได้ 

 1.6 รายการงบลงทุนที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตาม อัธยาศัย 
งบลงทุน 
ล าดับ รายการ งบประมาณ หน่วย 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,833,000 บาท 
1 ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ต าบลประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

500,000 บาท 

2 ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต าบล
ประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

2,569,00 บาท 

3  ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าหอสมุดรัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล ต าบล
หัวหิน อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

496,100 บาท 

4 ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอปราณบุรี ต าบลเขาน้อย 
อ าเภอ 
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

1,440,000 บาท 

5 ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอกุยบุรี ต าบลกุยบุรี อ าเภอกุย
บุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

1,122,900 บาท 
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ล าดับ รายการ งบประมาณ หน่วย 

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,833,000 บาท 
6 ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอสามร้อยยอด ต าบลศิลาลอย

อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่ง 
429,000 บาท 

7 ค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอสามร้อยยอด ต าบลศิลาลอย
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่ง 

276,000 บาท 

 

หมายเหตุ : จัดท าแบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 ตามงบประมาณที่จะได้รับ เพ่ือเสนอขออนุมัติจากส านักงาน 
               กศน. ก่อนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
    ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 วันพุธที่  22 มกราคม  2562  ได้น ารายงานการ

ประชุมขึน้เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
       -  
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) และให้ทุกคนเตรียมเอกสารให้พร้อมเพ่ือ
รองรับการประเมิน 
      นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร ชี้แจงเกณฑ์เรื่องการการประเมินคัดเลือก กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี 
พรีเมี่ยม และให้นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม ครู กศน.ต าบลทับสะแก จัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประเมิน 
      นายสุรพงษ์ อนันต์ธนสาร ชี้แจงเรื่องการน ามาตรฐาน กศน.สู่การปฏิบัติ ได้ด าเนินการแขวน
งานขึ้นไดร์ฟเรียบร้อยแล้ว ในโฟเดอร์งานประกันคุณภาพ 
      นางนิยะดา  อินไชยยา ประชาสัมพันธ์เรื่องการเสนอชื่อเยาวชนดีเด่น ได้รับโล่เกียรติคุณ 
เกียรติบัตร เข็มเกียรติคุณ ทุนการศึกษาเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2563 โดยมอบให้นางสาวปู  
แสงเลิศ ประธานองค์การนักศึกษา กศน.ต าบลห้วยยาง เป็นผู้ส่งเยาวชนดีเด่น และมอบให้นางสาวสมิตา  โชติดาว 
แจ้งนักศึกษา เพ่ือส่งใบสมัครและกรอกแบบฟอร์ม 
      นางนิยะดา  อินไชยยา ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเพ่ือขอรับการรับรองมาตรฐานการใช้
บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)   
      นางนิยะดา  อินไชยยา ขอความร่วมมือเรื่อง  การปลูกป่าเฉลิมพระเกียติรายงานในเว็บไซต์ 
“ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” เมื่อด าเนินการแล้ว ให้ส่งรูปให้เจ้าของงานเพ่ือ
สะดวกต่อการรายงานส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป 
      นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร ขอความร่วมมือบุคลากรที่จัดกิจกรรม หรือร่วมงานต่างๆ ให้ส่งรูป
พร้อมรายละเอียด หรือถ้ามีความประสงค์ลงข่าวประชาสัมพันธ์เองให้แท็ก กศน.อ าเภอทับสะแก ด้วย เพื่อสะดวก
ในการรายงานข่าวประชาสัมพันธ์  ให้ทันเวลา เหตุการณ์ 

/งานพื้นฐาน...... 
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      งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
      4.1 นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง ติดตามรายงานการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
      4.2 นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง แจ้งเรื่องวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักศึกษา จะจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

    งานจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
                         4.3 นางนิยะดา  อินไชยยา ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลการอบรมอาชีพ ลงในระบบรายงาน 
ภายใน 10 มีนาคม 2563 
      งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
       4.4  นางสาวเกษร  ฤทธิกุล  บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับสะแก แจ้งลงพ้ืนที่
หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 
       4.5  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งให้นางสาวเกษร ฤทธิกุล ด าเนินการจัดส่ง
รายงานการจัดกิจกรรมโครงการวันเด็กและรายชื่อร้านค้าบุคคลที่ร่วมบริจาคสิ่งของภายในเดือนมีนาคม 2563 
หากไม่ด าเนินการ จะยังไม่ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนให้ เนื่องจากได้ก าหนดให้จัดส่งตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้ว 
      งานแผนงาน 
      4.6  นางสาวสมิตา  โชติดาว แจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ 2563 สามารถ
ด าเนินการเบิกจ่ายได้ภายในวันที่ 6 มีนาคม 2563  
                         4.7  นางสาวสมิตา  โชติดาว   ติดตาม/เร่งรัด การเบิกจ่าย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
รูปแบบ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

4.7.1 ค่าวิทยากร จ านวน 8,000 บาท - หลักสูตรการแปรรูปปลาน้ าจืดและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  จ านวน 40 ชั่วโมง -กลุ่มแสงทอง 

4.7.2 ค่าวิทยากร จ านวน 8,000 บาท - หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากน้ ามันมะพร้าวและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 40 ชั่วโมง  - กลุ่มรุ่งตะวัน 

   4.8  นางสาวสมิตา  โชติดาว  ติดตาม/เร่งรัด การเบิกจ่าย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
พัฒนาอาชีพ (ไม่เกิน 30 ชม.) เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

4.8.1 ค่าวิทยากร จ านวน 1,800 บาท - หลักสูตร การท ายาหม่องสมุนไพร  จ านวน 
9 ชั่วโมง - กศน.ต าบลห้วยยาง 

4.8.2 ค่าวิทยากร จ านวน 1,200 บาท – หลักสูตรการท าข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ 
จ านวน 6 ชั่วโมง 
                - ค่าวัสดุ จ านวน 1,000 บาท – กศน.ต าบลแสงอรุณ 

4.8.3 ค่าวิทยากร จ านวน 1,800 บาท - หลักสูตรการท าน้ ามันมะพร้าว จ านวน 9  ชั่วโมง      
                                        - ค่าวัสดุ จ านวน 1,000 บาท  – กศน.ต าบลเขาล้าน 

4.8.4 ค่าวิทยากร จ านวน 3,000 บาท - หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร  
จ านวน 12 ชั่วโมง        
                                         - ค่าวัสดุ จ านวน 1,000 บาท  - กศน.ต าบลทับสะแก 

4.8.5  ค่าวิทยากร จ านวน 2,400 บาท - หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพร  จ านวน 12 ชั่วโมง        
                                        -  ค่าวัสดุ จ านวน 1,000 บาท  - กศน.ต าบลนาหูกวาง 
 

/4.8.6 ค่าวิทยากร….. 
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4.8.6 ค่าวิทยากร จ านวน 2,400 บาท - หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก

กะลามะพร้าว จ านวน 12 ชั่วโมง  
                                        - ค่าวัสดุ จ านวน 1,000 บาท  - กศน.ต าบลนาหูกวาง  

4.9 นางสาวสมิตา  โชติดาว  ติดตาม/เร่งรัด การเบิกจ่าย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
รูปแบบชั้นเรียน เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

4.9.1 ค่าวิทยากร จ านวน 8,000 บาท - หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง 40 ชม.-กศน.ต าบลแสงอรุณ 
4.9.2 ค่าวิทยากร จ านวน 8,000 บาท – หลักสูตรการจัดดอกไม้ในงานพิธี 40 ชม.-

กศน.ต าบลอ่างทอง 
                - ค่าวัสดุ จ านวน 2,800 บาท   
 

4.10   นางสาวสมิตา  โชติดาว  ติดตาม/เร่งรัด การเบิกจ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 

4.11 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กศน.ต าบลอ่างทอง  หลักสูตรคิดบวก ชีวี
มีสุขจ านวน 5 ชั่วโมง   งบประมาณ 2,530 บาท 

4.12 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน กศน.ต าบลแสงอรุณ หลักสูตรการ
บริหารจัดการขยะ จ านวน 5 ชั่วโมง งบประมาณ 5,200 บาท ด าเนินการตัดไอดีแล้ว ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 

4.13 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ต าบลเขาล้าน  
หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพ่ือวิถีพอเพียง จ านวน 5 ชั่วโมง งบประมาณ 5,200 บาท 
ด าเนินการตัดไอดีแล้ว ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 

4.14  การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา พ้ืนที่ด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.โครงการค่ายค่านิยม
หลักคนไทย 12 
ประการ 

อบรมให้ความรู้  
ศึกษาฐานการ
เรียนรู้ 

40 คน 23 มีนาคม 
2563 

วนศาสตร์หาดวนกร 
ต..ห้วยยาง อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบฯ 

 13,945  
บาท 

นางสุมิตรา  
สุขอวบอ่อง 

2.โครงการพัฒนา
วิชาการภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ นักศึกษา กศน. 

อบรมให้ความรู้ 
ศึกษาฐานการ
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

80 คน 8  มีนาคม  
2563 

หอประชุม 
อ าเภอทับสะแก  
จ.ประจวบฯ 

17,340.- 
บาท 

 

นางสาว 
ยุพเยาว์  
เยาวหลี 

 
**** โครงการพัฒนาวิชาการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษา กศน.  ควรวางแผนให้สอดคล้อง
กับปฏิทินการสอน   

4.15 การจัดโครงการดิจิทัลชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ก าหนดจัดเดือน 
มีนาคม 2563 ทุกต าบล จัดวันละ 6 ชั่วโมง จ านวน 2 วัน ที่เหลือให้จัดในรูปแบบ กรต. 

4.16 นางสาวสมิตา  โชติดาว แจ้งรายงานข้อมูลไทยนิยม รายเดือน ทุกวันที่ 20 ของทุก
เดือน เพราะต้องด าเนินการรายงานส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 21 ของทุกเดือน 

4.17 แจ้ง ครู กศน.ต าบล 6 ต าบล ขอความร่วมมือให้เข้าระบบ dmis กรอกข้อมูลภาคี
เครือข่าย 2563 ผ่านระบบ dmis ให้เป็นปัจจุบันขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่  9 มีนาคม 2563  

 
/1.เข้าระบบ…. 
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   1.  เข้าระบบโดยรหัส กศน.ต าบล 
   2.  ข้อมูลพื้นฐาน 
   3.  ภาคีเครือข่าย 
   4.  เพ่ิมข้อมูลภาคีเครือข่าย 
   5.  กรอกข้อมูล 
   6.  บันทึก 
   7.  ออกจากระบบ 
      งานกิจการพิเศษ          

      - 
      งานนิเทศและติดตามผล 
       4.18  นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร ติดตามรายงานนิเทศโครงการจากคณะนิเทศ ให้รายงาน
ให้เป็นปัจจุบัน เพราะต้องใช้ในการรายงานนิเทศครึ่งปีแรก                         
      งานการเงินและบัญชี 
      4.19  นางสาวสมิตา  โชติดาว ชี้แจงเรื่องการแนบเอกสาร KTB แนบทุกครั้งที่มีการเบิกเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี   
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
     5.1 การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    1) ตามหนังสือที่  ศธ 0210.44/159 ลงวันที่  27 มกราคม 2563 ส านักงาน 
กศน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือแจ้งเรื่อง การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือยกระดับสถานศึกษาพอเพียง
ให้เป็น ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยให้
สถานศึกษา ด าเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาพอเพียง ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ภายใน วันที่ 16 มีนาคม 2563 นั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอแจ้งให้สถานศึกษาที่จะจัดส่งแบบประเมินตนเองฯ ในครั้งนี้ด าเนิน
การศึกษาข้อมูล รายละเอียดตามเกณฑ์ประเมินศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

  2) ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดส่งนางสาวรัชนี  อาจสัญจร  เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อ วันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ซึ่งการประชุมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในข้อ 1 
คือ ในการอบรมมี กระบวนการสร้างความเข้าใจและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 2 เงื่อน 3 
หลักการ 4 มิติ โดยให้ ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้าน แล้วน ามาจัดท าเป็นแผนผังสร้างหน่วยการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้กับผู้เรียน รายละเอียดดังแนบ 

  3) ในการประชุมดังกล่าวส านักงาน กศน.ได้แจ้งว่าจะด าเนินการจัดอบรม ให้                  
กับผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ 1 รุ่น เพ่ือให้เป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินการอบรมให้กับ ครู กศน.ต าบล เป็นรายภาค
อีกครั้ง ซึ่งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรัชนี  อาจสัญจร  ได้โทรศัพท์ประสานไปยังกลุ่มส่งเสริม
ปฏิบัติการ เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการจัดอบรมแล้วทราบว่าส านักงาน กศน.  ได้ด าเนินการจัดอบรมของ  

/ปีงบประมาณ 2563…. 
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ปีงบประมาณ 2563 ให้กับศึกษานิเทศก์ ในหน่วยงานของศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดไปแล้ว และไม่มีเงิน
งบประมาณท่ีจะจัดอบรมในปี 2563   
มติที่ประชุม    ที่ประชุมรับทราบร่วมกันศึกษาเกณฑ์การประเมินตนเองและด าเนินการจัดส่งแบบประเมินตนเองตามก าหนด 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  

    6.1 การจัดประชุม/โครงการ/กิจกรรม ควรมีรายละเอียด เช่น ตารางการอบรม โครงการ 
เป็นข้อมูลให้ทราบเบื้องต้นก่อนการจัดกิจกรรม 
      6.2 การจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างไปจากปกติให้แจ้งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ
ทราบก่อนด าเนินการ 
      6.3 วาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ครั้งที่ 
3/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแสงอรุณ มีดังนี ้

6.3.1  ข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 
๑. นางกัญจน์นพร แทนรินทร์ ต าแหน่ง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ) 
๒. ร.อ.ฐิติพงษ์ ศิริทรัพย์      ต าแหน่ง สัสดีอ าเภอ  
๓. นายเที่ยงสื่อ สมควรดี      ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอทับสะแก 
๔. นายพงศกร ไวยรัตน์      ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินบัญชีปฏิบัติงาน 

   6.3.2  โครงการอ าเภอยิ้มและศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเคลื่อนที่ ครั้งที่๒ วันที่ ๒๕มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ศาลาหมู่บ้านโคกตาหอม หมู่ที่ ๙ บ้านโคกตาหอม ต าบลอ่างทอง อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
   6.3.3  งานปิดทองลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา วัดไร่ใน หมู่ที่ 9 ต าบลแสงอรุณ อ าเภอ     
ทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
   6.3.4  การระบาดของเชื้อโควิค ๑๙ นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัส             
โคโรนา ๒๐๑๙ (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) 

อาการและอาการแสดง ประวัติเสี่ยง พ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง 
กรณีที่ ๑ การเฝ้าระวังท่ีด่าน
ควบคุม โรคติดต่อระหว่างประเทศ 
ผู้ป่วยมีอาการแสดง ดังนี้  
- อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ 
องศา เซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมี
อาการของระบบ ทางเดินหายใจ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ 
น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจ ล าบาก  
กรณีที่ ๒ การเฝ้าระวังที่
สถานพยาบาล  
ผู้ป่วยมีอาการแสดง ดังนี้  
๒.๑ อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ ๓๗.๕ 
องศา เซลเซียสขึ้นไป หรือให้ประวัติ
ว่ามีไข้ใน อาการป่วยครั้งนี้ ร่วมกับ
มีอาการของระบบ ทางเดินหายใจ 

กรณีท่ี ๑ และ๒ ร่วมกับ การมี
ประวัติใน ช่วงเวลา ๑๔ วันกอ่นวัน
เริ่มป่วยอย่างใด อย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
๑. มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มา
จากหรือ อยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่มี
รายงานการระบาด ต่อเนื่องของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9  
๒. เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัส
ใกล้ชิดกับ นักท่องเที่ยว ที่มาจาก
พ้ืนที่ที่มีรายงานการ ระบาด
ต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙  
๓. มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับ
ผู้ป่วยเข้า ข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  

ประเทศจีน รวมทั้งฮ่องกง มาเก๊า 
และจีน ไทเป  
หมายเหตุ หากเป็นผู้ป่วยที่เดินทาง
มาจาก ประเทศที่มีรายงานพบการ
แพร่เชื้อใน ประเทศ ให้พิจารณา
เป็นกรณีๆไป 
 



 
 

อาการและอาการแสดง ประวัติเสี่ยง พ้ืนที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ 
น้ ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ
หายใจ ล าบาก 
กรณีท่ี ๓ ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 
หรือสงสัยปอดอักเสบ ที่หาสาเหตุ
ไม่ได้ 

๔. เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือ 
สาธารณสุข ที่สัมผัสกับผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์ สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับ การมี
ประวัติในช่วงเวลา ๑๔ วัน กอ่นวัน
เริ่มป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 
๑. มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย
โรคปอด อักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้  
๒. เป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือ 
สาธารณสุข 
 

ไม่ต้องพิจารณาพ้ืนที่ระบาดต่อเนื่อง 

 

กรณีท่ี 4 ผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตจาก
โรคปอดอักเสบ เฉียบพลันรุนแรงที่
หาสาเหตุไม่ได้ 
 

ไม่ต้องพิจารณาประวัติเสี่ยงข้างต้น ไม่ต้องพิจารณาพ้ืนที่ระบาดต่อเนื่อง 

 

 
ประกาศวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

นิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๔ (ปรับปรุง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓) ส าหรับจังหวัดเฝ้าระวัง ๘ จังหวัด ดังต่อไปนี้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ เชียงราย สมุทรปราการ ชลบุรี 
ประจวบคีรีขัน กระบี่ และภูเก็ต 

ให้พ้ืนที่ด าเนินการสื่อสารเชิงรุกเพ่ือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังกับสถานประกอบการที่
สัมผัสใกล้ชิดกับ นักท่องเที่ยวต่างชาติ เพ่ือให้พนักงานหรือผู้ที่มีอาชีพที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวได้เฝ้า
ระวังอาการตนเอง โดย สถานประกอบการที่ส าคัญ ได้แก่ บริษัทรถรับจ้าง บริษัทน าเที่ยว โรงแรม ร้านนวด สปา 
ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 
สิ่งท่ีควรปฏิบัติขณะที่มีCOVID-19 ระบาด 

1. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อยๆ  
2. หลีกเลี่ยงอยู่ในที่แออัด เช่น ห้างสรรพสินค้า,โรงภาพยนตร์  
3. หลีกเลี่ยงเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีเป็นพื้นที่เสี่ยง คือ 

3.1  จีน (รวม ฮ่องกง, มาเก๊า,ใต้หวัน) 
3.2  ญี่ปุ่น  
3.3  อิตาลี 
3.4  อิหร่าน  
3.5  เกาหลีใต ้ 
3.6  ฮ่องกง 
3.7  ฝรั่งเศส/เยอรมัน 
 
 
 

/4.ถ้าจ าเป็นต้อง... 



 
 

 
 

 

 



 
 
 

 

โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2563 

ครั้งที่ 4/2563 
วันอังคารที่  3 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก   
---------------------------------------------------  

 
 

 
 
 


