๑
รายงานการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมประยูรศุข สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
………………………………………………………………………………….
ผู้มาประชุม
๑. นายวสันต์ รัชชวงษ์
๒. นางสาวอธิจิต อาภรพงษ์
๓. นายบรรลือศักดิ์ สิตตานนท์
๔. นายอนันต์ ตันไล้
๕. นายสมหมาย มั่งคั่ง
๖. นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์
๗. นายนครชัย โพธิ์ขาว
๘. นางอุบล ดีรัศมี
๙. นางสุทิศา ซุ่นคง
๑๐. นายอนันท์ เฟื่องทอง
๑๑. นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์
๑๒. นางสาวจรัสศรี หัวใจ
๑๓. นางนรีกานต์ นิ่มอนงค์
๑๔. นางสาววันทนา ดิษฐาพร
๑๕. นางสาวภัทริมณ เฟื่องทอง
๑๖. นางสาวไอยวริญญ์ สมร่าง
๑๗. นางพรทิพย์ เพ็ชรรื่น
๑๘. นางสาวพิมพ์พรรณ ทองดารา
๑๙. นางสาวอรอุมา หน่ายคอน
๒๐. นางสาวอารยา ศิริบรรจง
๒๑. นางสาวจิตลดา ละอองแก้ว
๒๒. นางพรจันทร์ แดงโกเมน
๒๓. นางวาสนา รุนเจริญ
๒๔. นางกินนร จิตรวงค์นันท์
๒๕. นางสาวอิศราภรณ์ สิริธนศักดิ์
๒๖. นางประทีป ธูปหอม
๒๗. นางสาวยุพา จุลแฉ่ง

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอแปลงยาว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านโพธิ์
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางปะกง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสนามชัยเขต
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางคล้า
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ครูอาสาสมัคร
ครูผู้ช่วย
ข้าราชการครู
ข้าราชการครู
ครู กศน.ตาบล
ข้าราชการครู
ข้าราชการครู

๒
๒๘. นายสงวน มูลวงษ์
ครู กศน.ตาบล
๒๙. นายชวลิต คงวัฒนะ
ครู กศน.ตาบล
๓๐. นางสาวจิราพร ชัยผา
ครู กศน.ตาบล
๓๑. นางสาวพัฒนา สมบูรณ์
ครู กศน.ตาบล
๓๒. นางสาวศศิวิมล โคตรโยธา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓๓. นางสาวธัญพร รักวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๔. นางมาลี ผ่องสุภา
พนักงานพิมพ์ ส ๓
๓๕. นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์
นักวิชาการศึกษา
๓๖. นางสาวเกษณภา เกิดมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๓๗. นางสาวบุษยา หน่ายคอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางบังอร ฝ่ายสัจจา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมสารคาม ไปราชการ
๒. นางสาวพัยา ทับทิม
ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอท่าตะเกียบ
ไปราชการ
๓. นางสาวทองสุก ถาวรวงษ์
ผูอ้ านวยการ กศน.อาเภอราชสาส์น ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษานิเทศก์
ลาพักผ่อน
๔. นางสาวชลธิชา เอี่ยมศิริ
นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
๕. นางสาวพัชราภรณ์ คงประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป
ไปราชการ
๖. นางสาวทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
๗. นางสาวฐิตารีย์ สุโอ๊ะ
นักวิชาการศึกษา
ไปราชการ
๘. นางชณาภา และไหม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ไปราชการ
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานการประชุม
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระก่อนการประชุม
ประธาน
: การประชุมการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕
มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา เป็นการเตรียมการแบบบูรณา
การของ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ จังหวัดต้องดาเนินการเรื่องระเบียงเศรษฐกิจ โดยเขียนโครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อขอรับงบประมาณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจะนัดประชุมชี้แจงอีกครั้ง
มติที่ประชุม : รับทราบ

๓
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- ไม่มีระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ประธาน
: มอบฝ่ายเลขาปรับแก้ไขการถ่ายสาเนาเอกสารวาระการประชุมหน้า ๕- ๙ เนื่องจากเอกสาร
ถ่ายสาเนาไม่ชัดเจน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ กลุ่มอานวยการ
๓.๑.๑ ติดตามการรายงานวันลา
พิมพ์พรรณ : กศน.อาเภอทุกแห่ง จัดส่งรายงานครบเป็นปัจจุบัน
ประธาน
: ขอบคุณกศน.อาเภอทุกแห่งที่จัดส่งครบตามระยะเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๑.๒ ติดตามการรายงานคาสั่งมอบอานาจที่ ๔๘๙ /๒๕๕๑
พิมพ์พรรณ : กศน.อาเภอทุกแห่ง จัดส่งรายงานครบเป็นปัจจุบัน
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๒.๑ การรายงานผลผู้ประสบความสาเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน
อารยา
: การรายงานผลข้อมูลผู้ประสบความสาเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.
อาเภอที่ยังไม่ได้ส่งได้แก่ กศน.อาเภอท่าตะเกียบและ กศน.อาเภอราชสาส์น ครบกาหนดส่ง
รายงานตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งขอให้รีบดาเนินการส่งโดยด่วน
ประธาน
: ให้ทั้งสองอาเภอดาเนินการโดยเร็ว เพื่อรวบรวมเผยแพร่ต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ

๔

บุษยา

ประธาน

๓.๒.๒ รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ (บุษยา)
: สรุปรายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ

- อาเภอที่ดาเนินการแล้ว แต่ยังมีเงินเหลือ ได้แก่ กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และกศน.
อาเภอบางคล้า กศน.อาเภอบางปะกง และ กศน.อาเภอพนมสารคาม
: กาหนดการส่งเบิกงบประมาณงบอุดหนุนปี ๒๕๕๙ ไม่เกินวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ หาก
ดาเนินการหลังจากนี้ให้ใช้งบประมาณ ปี ๒๕๖๐

- กศน.อาเภอที่เบิกจ่ายไม่ถึง ๕๐% ได้แก่ กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา กศน.อาเภอบางคล้า
กศน.อาเภอบางปะกง กศน.อาเภอบ้านโพธิ์ และ กศน.อาเภอพนมสารคาม

๕

ประธาน

: มอบเจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาหนังสือราชการแจ้งสถานศึกษา เรื่องการจัดส่ง
แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กาหนดส่งภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๖

- กศน.อาเภอที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึง ๕๐% ได้แก่ กศน.อาเภอคลองเขื่อน เนื่องจากมีการใช้จ่าย
น้อยจึงมีผลการเบิกจ่ายเพียง ๒๑.๙๗ %

- กศน.อาเภอที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึง ๕๐% ได้แก่ กศน.อาเภอบางปะกง

๗

- เบิกจ่ายถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทุกอาเภอ

- เบิกจ่ายถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทุกอาเภอ

๘

- เบิกจ่ายถึงเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ทุกอาเภอ

ประธาน

- เบิกจ่ายถึงเดือน กุมภาพันธ์ ทุกอาเภอ
: การประชุมครั้งหน้า ติดตามเฉพาะงบประมาณที่ล่าช้าเท่านั้น

๙

- กศน.อาเภอที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึง ๕๐% ได้แก่ กศน.อาเภอบ้านโพธิ์และยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด

๑๐

- กศน.อาเภอที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึง ๕๐% ได้แก่ กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา

๑๑

- กศน.อาเภอที่ดาเนินการเกิน ๕๐% ได้แก่ กศนอาเภอคลองเขื่อน กศน.อาเภอ
แปลงยาว กศน.อาเภอพนมสารคาม และ กศน.อาเภอสนามชัยเขต

- กศน.อาเภอที่ดาเนินการต่ากว่า ๕๐% ได้แก่ กศนอาเภอราชสาส์น แต่ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

๑๒

ประธาน

: ฝากสถานศึกษาติดตามด้วยว่าในแต่ละปีมีผู้จบการศึกษาจานวนกี่คน

ที่ประชุม

: รับทราบ

๑๓

ภัทริมณ

มติที่ประชุม

ศน. อนันท์

๓.๓ กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.๓.๑ การดาเนินงานบ้านหนังสือชุมชน การสารวจและรายงานบ้านหนังสือ
ชุมชนที่ดาเนินการอยู่หรือจัดตั้งขึ้นใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
: ได้รับการรายงานข้อมูลแล้ว ๑ อาเภอ ได้แก่ กศน.อาเภอบ้านโพธิ์ ขอให้สถานศึกษา
ดาเนิน การตรวจสอบความถูก ต้อ งของข้อ มูล บ้า นหนัง สือ ชุม ชน ปี ๒๕๖๐ อีก ครั้ง และ
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบรายงานที่แจ้งสถานศึกษาแล้ว
นั้น และขอให้ส่ง ข้อมูล มายังสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม
๒๕๖๐ เพื่อนาข้อมูลมาจัดทาทาเนียบบ้านหนังสือชุมชน ต่อไป
: กาหนดส่งอีกครั้ง ภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๓.๔ กลุ่มนิเทศติดตาม
๓.๔.๑ การพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
: ตามที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมการพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท โดยให้ตัวแทนครู กศน.อาเภอละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมซึ่งการ
ประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามของสถาบัน กศน.ภาคตะวันออก โดยให้ครูกลับมาขยายผลการ
ประชุมชี้แจงแนะนาเพื่อนครู กศน.ตาบลรับทราบต่อไป สิ่งที่ครูได้รับจากการประชุม
มีดังนี้
๑. ศาสตร์พระราชา
๒. การบริหารงานเชิงคุณภาพ เรื่องการประเมินโครงการ
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๔. การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๕. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี
๖. การชี้แจงการประเมินตัวชี้วัดพนักงานราชการ
สิ่งที่ท่านเลขาธิการ กศน. (นายกฤตชัย อรุณรัตน์) ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้อ งกับภาครั ฐ ซึ่งยืนยันหลักการ คือ ยึดหลั กการเดิม เสริมวิธีการ สานงานต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายเน้น ๓ กลุ่มเป้าหมายเดิม คือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาส และผู้ขาดโอกาส
และแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ เน้นการจัดการเรียนรู้รายบุคคล การศึกษาภาค
ประชาชน การใช้คูปองการศึกษา/การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย SMART FARMER และลูก
พระดาบสการส่งเสริมการรู้หนังสือ ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ ศูนย์
ดิจิทัลชุมชน การเดินหน้าต่อทุกกิจกรรมเพื่อเตรียมเข้าสู่ Thailand ๔.๐

๑๔
ประธาน

ทีป่ ระชุม
นรีกานต์

ที่ประชุม

นรีกานต์

ที่ประชุม

: ฝากผู้บริหารทุกอาเภอติดตามว่าครูไปประชุมมาแล้ว ได้รายงานผลให้ผู้บริหารทราบหรือยัง
แล้วจะดาเนินการจัดกิจกรรมอะไรตามนโยบายที่ได้รับมาโดยเฉพาะเรื่อง ศูนย์ดิจิทัล ซึ่งเป็น
ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานด้วยกัน
: รับทราบ
๔.๑.๒ การกาหนดวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
: ด้วยจังหวัดฉะเชิงเทราแจ้งประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดวันสาคัญของชาติ
ไทย คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงมติว่า
๑. รับทราบประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกาหนดวันสาคัญของชาติไทย
กาหนดว่า วันที่ ๕ ของทุกปี เป็นวันสาคัญของชาติไทย ดังนี้
๑.๑ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑.๒ เป็นวันชาติ
๑.๓ เป็นวันพ่อแห่งชาติ
๒. เห็นชอบให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
: รับทราบ
๔.๑.๓ การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจาปี ๒๕๖๐
: ตามหนังสือที่อ้างถึง สานักงาน กศน. กาหนดการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/
เครื อ ข่ า ยที่ จั ด และหรื อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ดี เ ด่ น
ประจาปี ๒๕๖๐ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ ประเภทเครือข่าย และ
กลุ่มที่ ๒ ประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์การเรียน
กศน.ตาบล/แขวง สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง ดาเนินการ
จัดทาเอกสารผลงาน โดยการประเมินทุกประเภท ต้องผ่านการประเมินตามแบบประเมินที่
สานักงาน กศน. กาหนด ร้อยละ ๗๐ จึงจะถือว่าผ่านการประเมิน พร้อมทั้งจัดรูปเล่มเอกสาร
ไม่เกิน ๑๐๐ หน้า จานวน ๑ เล่ม จัดส่งมายังสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใน
วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หากไม่ส่งเอกสารตามกาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์
: รับทราบ

๑๕

อารยา

ที่ประชุม

๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๔.๒.๑ ผลการประกวดบุคคลผู้ประสบความสาเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์
ดิจิทัลชุมชน ได้แก่ อาเภอบางปะกง
: แจ้งผลการประกวดบุคคลผู้ประสบความสาเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ระดับจังหวัด ได้แก่ นางอารี สรวลแย้ม นักศึกษากศน. ตาบลบางสมัคร สังกัด กศน.อาเภอ
บางปะกง (การขายดอกไม้ดินไทย )

: รับทราบ

๑๖

อารยา

ที่ประชุม

อารยา
ประธาน
ที่ประชุม

ดร.จรัสศรี

๔.๒.๒ ติดตามผลการส่งแผนการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัล
: ติดตามการส่งแผนการดาเนินงานศูนย์ดิจิทัล ชุมชน ซึ่งกาหนดให้ส่ง ภายในวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๖๐ เนื่องจากเลยระยะเวลาการจัดส่งแล้ว กศน.อาเภอใดยังไม่ดาเนินการขอให้รีบ
ดาเนินการ
: รับทราบ
๔.๒.๓ การจัดทาคลิป VDO ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ประสบผลสาเร็จ อาเภอละ
๑ คลิป
: สานักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอติดตามการดาเนินการคัดเลือกและส่งคลิปวีดีโอ
อาเภอละ ๑ คลิป พร้อมรูปเล่ม ซึ่งกาหนดให้ส่ง ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
: การจัดทาคลิปวีดีโอขอให้อาเภอคัดเลือกส่ง สานักงาน กศน.จังหวัดภายในระยะเวลาที่กาหนด
: รับทราบ
๔.๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๓.๑ รายงานผลจานวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
: ขอให้สถานศึกษาแจ้งครู ให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งว่าตรงกับที่ครูได้กรอกข้อมูลออนไลน์ไว้
หรือไม่

๑๗

๑๘

๑๙

ที่ประชุม

: รับทราบ

๒๐

อัจฉรา

ที่ประชุม

อัจฉรา

๔.๓.๒ ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การทรงงานใน
รัชกาลที่ ๑๐
: ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ได้ทรงงานตาม
แนวคิด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” หรือ “วิถีพอเพียง” ตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ เป็นต้นมา
เพื่อให้พสกนิกร ชาวไทยนาไปเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองและครอบครัว ให้มีภูมิคุ้มกันที่
มั่นคงในการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุขและทรงมุ่งให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ดารงตนเป็น “คนดี”
ทั้งคิดดี พูดดี ทาดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม สุจริต มีวินยั และมีความสามัคคีปรองดองกัน
เพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผนมั่นคงตลอดไป นั้น
เพื่อเป็นการสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหา
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกู ร
(รั ช กาลที่ ๑๐) จึ งขอให้ สถานศึกษามอบหมายห้องสมุดประชาชนจัดนิทรรศการ หรือมุม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่
การทรงงานในรั ช กาลที่ ๑๐ เพื่อให้ ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการห้ องสมุด
ประชาชน ได้ศึกษา เรียนรู้ และนาไปพัฒนาชีวิตได้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เช่น หลักการทรง
งานของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ ๙ จุ ด เริ่ ม ต้ น แนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
โครงการพระราชดาริในรัชกาลที่ ๙ และพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ ๑๐
: รับทราบ
๔.๓.๓ การจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่และ ปราชญ์ชาวบ้าน
: สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้แจ้งให้ กศน.ตาบลทุกแห่งบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ด้าน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และปราชญ์ชาวบ้าน ผ่านระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการสานักงาน กศน.ที่ www.nfe.go.th/CSE ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
สานักงาน กศน. ได้แจ้งให้ทราบว่า ได้ดาเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ฯ
และปราชญ์ชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ จานวนทั้งสิ้น ๗,๓๑๒ แห่ง
และปราชญ์ชาวบ้าน จานวน ๙,๒๐๑ แห่ง พบว่า การรายงานข้อมูลในภาพรวมดังกล่าวข้างต้น
นั้น ยังไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ กศน.ตาบล/แขวง ระบุที่อยู่แหล่งเรียนรู้ฯ และปราชญ์ชาวบ้านไม่
ชัดเจน และไม่ระบุพิกัดที่ตั้ง ชื่อ/กิจกรรม/หลักสูตรการเรียนรู้/ระยะเวลาในการเรียนรู้
สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราพิจารณาแล้ว เพื่อให้สานักงาน กศน.มีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ฯ
และปราชญ์ ช าวบ้ า น และสามารถน าข้ อ มู ล ไปเผยแพร่ พร้ อ มทั้ ง สื บ ค้ น ข้ อ มู ล อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จึงขอให้ กศน.อาเภอดาเนินการ ดังนี้
๑. ประสานแจ้งให้ กศน.ตาบลเพื่อดาเนินการในเรื่องต่อไปนี้

๒๑

ที่ประชุม

อัจฉรา

๑.๑ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ทุกรายการ
ตามไฟล์ข้อมูลรายชื่อแหล่งเรียนรู้ฯ และปราชญ์ชาวบ้านที่ส่งผ่านระบบ E-filling
๑.๒ สารวจข้อมูลแหล่งเรียนรู้ฯ และปราชญ์ชาวบ้านเพิ่มเติม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลตามแบบ
สารวจที่กาหนด
๒. รวบรวมข้อมูล และตรวจสอบรายละเอียดข้อมูล แหล่ งเรียนรู้ฯ และปราชญ์ช าวบ้านให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้อง รวมทั้งสรุปเป็นภาพรวมของ กศน.อาเภอต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อาเภอ ทุกอาเภอ รายงานข้อมูลมายังสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผ่านทาง E-mail : nemesis_ka@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
: รับทราบ
๔.๓.๔ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาแผนการดาเนินงานโครงการเรียน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
: ตามที่สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรามอบหมายให้นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ธรรมศึกษาในสถานศึกษาอาเภอ ทั้ง ๑๑ อาเภอ เข้าร่วมประชุม
ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานการจั ด การเรี ย นการสอนธรรมศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี นั้น
โดยการประชุมดังกล่าวมีประเด็นสาคัญดังนี้
* การบรรยายเรื่อง “ การนาเข้าข้อมูลการสอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๖๐” โดยพระกฤษณะ
ชุติกณโห แม่กองธรรมสนามหลวง โดยดาเนินการตามปฏิทินดาเนินงานการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยเน้นย้าว่า
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ กศน.ไม่ต้องดาเนินการในเรื่องการคีย์ข้อมูลที่รับจากสถานศึกษาใน
เว็บไซด์แล้ว เพราะเท่าที่ผ่านมาเกิดความผิดพลาดในข้อมูลซ้าซ้อน และสถานศึกษาไม่ต้อง
จัดส่งข้อมูลผู้สมัครเรียนธรรมศึกษาในสถานศึก ษาให้ กศน.แล้ว โดยให้ประสานโดยตรงที่พระ
ในพื้น ที่
(เจ้ าคณะตาบลและเจ้า คณะอาเภอ)หรือส านัก งานแม่ก องธรรมสนามหลวง
โดยตรง ทั้งเรื่องขั้นตอนการดาเนินงานการนาเข้าข้อมูลการสมัคร การจัดสอบและอื่นๆ โดย
บทบาทหน้าที่หลักของ กศน.คือการจัดทาแผนการดาเนินงานการจัดการการเรียนการสอน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสานักงานพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ ใน
การวางแผนอบรมพัฒนาครูผู้สอนธรรมศึกษาแทน
* การบรรยายเรื่อง “การจัดทาแผนการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาใน
สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” โดย นายชัยชาญ ช่วยโพธิ์กลาง ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมกิจการการศึกษา ซึ่งได้มีการปฏิบัติการจัดทาแผนดังกล่าวของแต่ละจังหวัดโดยวางแผน
ร่ว มกัน ของทุกหน่ว ยงานคือ กศน. , สพป.และส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พร้อม
นาเสนอ โดยจังหวัดที่ได้จัดทาแผนส่งให้กระทรวงศึกษาธิการแล้ วสามารถนาเสนอแผนการ
ดาเนินงานได้ทันที

๒๒

ที่ประชุม

ภัทริมณ

ที่ประชุม

ภัทริมณ

ที่ประชุม

* สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้มีการประชุมกลุ่มแจ้งให้ทาง สพป.เขต ๑ และ สพป.เขต
๒ ทราบแผนที่ได้จัดทาส่งรายงานกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนาเสนอเรียบร้อยแล้ว
* การอภิปราย เรื่อง “การขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนการจัดการเรียนการสอนธรรม
ศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการขอให้ดาเนินการจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษา (ตาบล/อาเภอ/จังหวัด) ตาม
รายละเอียดร่างคาสั่ง ซึ่งในส่ วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา ทาง สพป.เขต ๑ และเขต ๒
ดาเนินการแจ้งสถานศึกษาเรีย บร้อยแล้วและจะจัดส่งข้อมูลให้ทาง สานักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ต่อไปเมื่อแล้วเสร็จ
: รับทราบ
๔.๔ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๔.๑ การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัด
(กก.ศส.ปชจ.)
: เพื่อให้การดาเนินการจัดกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบบประชาธิปไตย และการขับเคลื่อน
ศูน ย์ ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตย ครบทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค์
สานั กงานคณะกรรมการการเลื อกตั้ง จึงได้กาหนดกิจกรรม “การจัดตั้งศูนย์ส่ งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยจังหวัด (กก.ศส.ปชจ.)” โดยกาหนดการประชุมจัดตั้ง ในวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลา
กลางจังหวัดฉะเชิงเทรา (หลังเดิม) ชั้น ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอให้ท่านแจ้ง
ประสาน ดังนี้
๑. ประธาน กก.ศส.ปชอ. และเลขานุการ กก.ศส.ปชอ. เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว
๒. พิจารณาอนุญาตให้ ครู กศน. ซึ่งเป็นเลขานุการ กก.ศส.ปชอ. แต่ละอาเภอ เข้าร่วม
ประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
: รับทราบ
๔.๔.๒ การจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริมการอ่านในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
(สถานศึกษารายงานกิจกรรม)
: ให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและเปิดตัวโครงการดังกล่าว
ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน ๒๕๖๐ โดยพร้อมเพรียงกัน ตามความเหมาะสมของแต่
ละกศน.อาเภอ และขอให้จัดส่งรายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว พร้อ มภาพประกอบไม่เกิน
๕ ภาพ ส่งภายในวันที่ 10 เมษายน ๒๕๖๐ โดยส่งมาที่e-mail : off_1208@hotmail.com
เพื่อรวบรวมสรุปรายงานสานักงาน กศน. ต่อไป
: รับทราบ

๒๓

ภัทริมณ

ที่ประชุม

ศน.วัชรินทร์

๔.๕ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๕.๑ การรายงานโครงการบริหารจัดการขยะ ครั้งที่ ๑ (ทิวารัตน์)
: เจ้าหน้าที่กลุ่มงานภาคีเครือข่ายฝากแจ้งการรายงานผลโครงการบริหารจัดการขยะรอบที่ ๑
รายงานวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

: รับทราบ
๔.๖ กลุ่มนิเทศติดตาม
๔.๖.๑ รายงานผลการนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
: ตามที่ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ของ กศน.
อาเภอสนามชัยเขต กศน.อาเภอพนมสารคาม กศน.อาเภอบางน้าเปรี้ยว และ กศน.อาเภอ
คลองเขื่อน ด้านสถานที่ ทุกสนามสอบใช้อาคารโรงเรียนมัธยม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนเป็น
ประธานสนามสอบ จานวนผู้เข้าสอบ ๓๐ คน ต่อ ๑ ห้องสอบ กรณีนักศึกษาที่ลงทะเบียน
แตกต่างจะจั ดห้ องสอบรวมแยกต่างหาก กรรมการคุมสอบห้ องละ ๒ คน ตามที่ ระเบียบ
กาหนดปฏบัติหน้าที่อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนมีการตรวจบัตรนักศึกษา ตรวจการแต่งกาย ชี้แจง
กาหนดการสอบ ระเบียบการสอบ อย่างชัดเจน ส่วนนักศึกษาที่ไม่มีบัตรนักศึกษาทางกรรมการ
ประจาห้องสอบจะให้นักศึกษาไปติดต่อกับกรรมการกลางหรือครูผู้สอน ไม่ให้เข้าห้องสอบก่อน
โดยเด็ ดขาด ทั้ง นี้ ยั ง พบว่ ามี นั กศึ ก ษาไม่มี บั ตรมาสอบหลายราย การแต่ ง กาย ส่ ว นใหญ่
นักศึกษาค่อนข้างสุภาพ เรียบร้อย มีบางส่วนใส่กางเกงยีนและรองเท้าแตะมาบ้างเนื่องจากวัน
สอบมีฝนตก ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้รับความร่วมมือจากทหารและตารวจมาดูแล
อานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าสอบและกรรมการคุมสอบ ด้านแบบทดสอบ มีความชัดเจน อ่าน
ง่าย ตัวเลขค่าเฉลี่ยร้อยละผู้เข้าสอบ ซึ่งยังเป็น ข้อมูลดิบ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ มี
ดังนี้ สนามสอบ กศน.อาเภอบางน้าเปรี้ยว ได้แก่ โรงเรียนบางน้าเปรี้ยววิทยา เฉลี่ยร้อยละ

๒๔
๙๔.๒๖ / โรงเรียนตลาดคลอง ๑๖ เฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๖๖ / โรงเรียนดอนฉิมพลี เฉลี่ยร้อยละ
๘๒.๔๓ สนามสอบโรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ (กศน.อาเภอคลองเขื่อน) เฉลี่ยร้อย
ละ ๗๔.๓๘ สนามสอบโรงเรียนปัญจพิทยาคาร (กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา) เฉลี่ยร้อยละ
๗๐ หลักสูตร ปวช. เฉลี่ยร้อยละ ๖๐ สนามสอบ โรงเรียนพนมอดุลวิทยา (กศน.อาเภอพนม
สารคาม) เฉลี่ยร้อยละ ๘๐ สนามสอบโรงเรียนเกาะแก้วเวฬุวัน (กศน.อาเภอราชสาส์น) เฉลี่ย
ร้อยละ ๙๐ ภาพรวมทุกสนามสอบดาเนินการตามระเบียบการจัดสอบของกระทรวงศึกษาธิการ
รองอธิจิต
: สิ่งที่สังเกตได้จากการออกนิเทศในครั้งนี้ พบว่า สถานศึกษามีการเตรียมความพร้อมในการ
จัดสอบเป็นอย่างดี นักศึกษามีความพร้อมในการมาสอบมากขึ้นจากเดิม
ที่ประชุม
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
อารยา
๕.๑ การจัดส่งรายชื่อครูนาร่องโครงการการศึกษาทางไกล หลักสูตร พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เพื่อนาร่องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและศูนย์ดิจิทัลชุมชน ซึง่ กศน.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
และ กศน.อาเภอท่าตะเกียบครูผู้รับผิดชอบได้ลาออก จึงขอให้ทั้ง ๒ อาเภอแจ้งรายชื่อครู
ผู้รับผิดชอบมายังสานักงาน กศน.จังหวัดใหม่อีกครั้ง
ที่ประชุม
: รับทราบ
เกษณภา
๕.๒ GPA ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ทางสานักงาน กศน.กาหนดให้ส่งข้อมูลระหว่างวันที่
๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ที่ประชุม
: กาหนดตรวจไขว้ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่งข้อมูลGPA ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เกษณภา
๕.๓ การรับข้อสอบอัตนัย หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากทุกกศน.
อาเภอรับข้อสอบได้ที่ห้องประชุมพิกุลทอง สานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วน ข้อสอบ
ปรนัย กศน.อาเภอแปลงยาว กศน.อาเภอท่าตะเกียบ และ กศน.อาเภอบางคล้า รับข้อสอบ
ได้ที่ห้องการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนอาเภอที่เหลืออีก ๗ แห่ง รับในวันพรุ่งนี้ (๓๑ มีนาคม
๒๕๖๐)
ที่ประชุม
: รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ไม่มีปิดประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

นางสาวพัชราภรณ์ คงประสิทธิ์ ผู้บันทึกรายงาน
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
การประชุม

นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ผู้ตรวจรายงาน
รายงานประชุม

