๑
รายงานการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ 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. นางสาวพัชยา ทับทิม
๙. นางอุบล ดีรัศมี
๑๐. นางสุทิศา ซุ่นคง
๑๑. นางบังอร ฝ่ายสัจจา
๑๒. นายอนันท์ เฟื่องทอง
๑๓. นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์
๑๔. นางสาวทองสุก ถาวรวงษ์
๑๕. นางสาวบุษยา หน่ายคอน
๑๖. นางนรีกานต์ นิ่มอนงค์
๑๗. นางชณาภา และไหม
๑๘. นางสาววันทนา ดิษฐาพร
๑๙. นางสาวภัทริมณ เฟื่องทอง
๒๐. นางสาวทิวารัตน์ ตุ่มไทยสาคร
๒๑. นางสาวไอยวริญญ์ สมร่าง
๒๒. นางพรทิพย์ เพ็ชรรื่น
๒๓ นางสาวพิมพ์พรรณ ทองดารา
๒๔. นางสาวอรอุมา หน่ายคอน
๒๕. นางสาวฐิตารีย์ สุโอ๊ะ
๒๖. นางสาวอารยา ศิริบรรจง

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอแปลงยาว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางน้าเปรี้ยว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ้านโพธิ์
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางปะกง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอท่าตะเกียบ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสนามชัยเขต
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางคล้า
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมสารคาม
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอราชสาส์น ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษานิเทศก์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๒
๒๗. นางเตือนจิตร ราศีมิน
ข้าราชการครู
๒๘. นางพรจันทร์ แดงโกเมน
ครูผู้ช่วย
๒๙. นางวาสนา รุนเจริญ
ข้าราชการครู
๓๐. นางกินนร จิตรวงค์นันท์
ข้าราชการครู
๓๑. นายสุระพล ชื่นอารมณ์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๓๒. นางประทีป ธูปหอม
ข้าราชการครู
๓๓. นางสาวยุพา จุลแฉ่ง
ข้าราชการครู
๓๔. นางสาวมยุรี เข็มทอง
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
๓๕. นางสาวณัฏฐิกา อัครมหานที
บรรณารักษ์
๓๖. นางสาวศศิวิมล โคตรโยธา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๓๗. นางสาวธัญพร รักวงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
๓๘. นางสาวจิราพร ชัยผา
ครู กศน.ตาบล
๓๙. นางสาวพัฒนา สมบูรณ์
ครู กศน.ตาบล
๔๐. นายนนณภัทร อาวิรุทธิ์
ครู กศน.ตาบล
๔๑. นางสาวเจตศุภา นาชัยเวียง
ครู กศน.ตาบล
๔๒. นางมาลี ผ่องสุภา
พนักงานพิมพ์ ส ๓
๔๓. นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์
นักวิชาการศึกษา
๔๔. นางสาวพัชราภรณ์ คงประสิทธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
๔๕. นางสาวเกษณภา เกิดมณี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๔๖. นางสาวรัตนาวดี เสาวรักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสาวจรัสศรี หัวใจ
ศึกษานิเทศก์
ไปราชการ
๒. นางสาวชลธิชา เอี่ยมศิริ
นักวิชาการศึกษา
ลาป่วย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวเบญจวรรณ จันทรักษา เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์
๒. ว่าที่พันตรีวราห์ ประดับพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวสันต์ รัชชวงษ์ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานการประชุม
ดาเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๓
วาระก่อนการประชุม
๑. พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชน ดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙
ฐิตารีย์
: ตามที่ สานักงาน กศน.ได้ให้สานักงาน กศน.จังหวัดพิจารณาคัดเลือก นักศึกษากศน.
จานวน ๑ คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรั ฐมนตรี เนื่องในวันเด็กแห่ งชาติ ประจาปี ๒๕๖๐ ซึ่งส านักงาน กศน.ได้ประกาศ
รายชื่อนั กศึกษา กศน.ดีเด่น ระดับจังหวัด จานวน ๔๘ คน ซึ่ง ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ได้แก่ นางสาวสุวรรณา โพธิ์งาม นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.
ตาบลคลองจุกเฌอ กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
ประธาน
: ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๙ ในครั้งนี้
๒. การจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๐
ร่วมกับ สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
ว่าที่พันตรีวราห์ : นาเสนอนโยบายหลักการดาเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมนาเสนอ
โครงการ/กิจกรรม ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวาย ในหลวง นาเสนอแผนภาพการ
เชื่อมโยงตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อ ยกกระดาษ A ๔)
คือ การทาให้เกษตรกรไปสู่เป้าหมายโดยพัฒนาและใช้พื้นที่เกษตรกรรมที่มีขีดจากัด จุดหมาย
ปลายทางคื อคุณภาพชีวิ ตของเกษตรกรดีขึ้นฐานะทางสั ง คมเป็นที่ย อมรับ มีรายได้เพิ่มขึ้ น
หนี้สินลดลง การจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของเกษตรทฤฎี ใ หม่ ปี ๒๕๖๐ รวมเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศ ๗๐,๐๐๐ คน จังหวัดฉะเชิงเทรามี ทั้งสิ้น ๕๒๑ คน แบ่งเป็นมี
ความพร้ อมมาก ๑๕๖ คน ดาเนินการช่ว งเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พร้อมปานกลาง
๓๑๓ คน ดาเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน และพร้อม ๕๒ คน ดาเนินการช่วง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม
อัจฉรา
: หลักสูตรที่แนะนาให้เกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการผ่าน Smart Phone มี ๕
หลักสูตร (หลักสูตรจาก เน็ตอาสา) ได้แก่
๑. การเรียนรู้การใช้ Smart Phone
๒. เทคนิคการเก็บข้อมูลดิจิทัล
๓. เทคนิคการทาการตลาดดิจิทัล (การออกแบบผลิตกภัณฑ์)
๔. การสร้างเพจการตลาดออนไลน์
๕. การสร้าง QR Code
๓. การประชาสัมพันธ์และนาเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยแก่ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด โดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย
เบญจวรรณ : แนะนาเพิ่มเติม เกี่ยวกับคาขอสมัคร/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกการใช้บริการพร้อมเพย์ สาหรับ
โครงการสวัสดิการของรัฐ ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อการชาระค่าบริการต่าง ๆ ผ่านมือถือ
มติที่ประชุม : รับทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๑.๑ โครงการหน่วยบาบัดทุกข์บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาปี ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดใหม่บางคล้า ตาบลบางสวน
อาเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ประธาน
: มอบหมายนางสุทิศา ซุ่นคง ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบางคล้า เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งนา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่ดาเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม
๑.๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐ พระราชบัญญัตินี้ให้ มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุใน
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อกาหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
ประธาน
: ขอให้เจ้าหน้าที่พัสดุศึกษารายละเอียด พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปี ๒๕๖๐
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม : รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มติที่ประชุม : ปรับแก้ไขเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ กลุ่มอานวยการ
๓.๑.๑ ติดตามการรายงานวันลา
พิมพ์พรรณ : กศน.อาเภอทุกแห่ง จัดส่งรายงานครบเป็นปัจจุบัน
ประธาน
: ขอให้ทุกอาเภอรายงานให้ตรงตามเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ
๓.๑.๒ ติดตามการรายงานคาสั่งมอบอานาจ ๔๘๙ และ ๒๗๐
พิมพ์พรรณ : เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ยังรายงานข้อมูลไม่ครบทุกอาเภอ
ประธาน
: ขอให้ทุกอาเภอรายงานให้ตรงตามเวลาที่กาหนด
มติที่ประชุม : รับทราบ

๕

พัชราภรณ์

๓.๑.๓ ติดตามการรายงานค่าสาธารณูปโภค
: ตามที่ได้มอบหมายให้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลค่าสาธารณูปโภคเพื่อสรุปจัดทารายงานค่า
สาธารณูปโภค เป็นภาพรวมของแต่ละ กศน.อาเภอ ดังนี้

๖

๗

๘

๙

ประธาน
มติที่ประชุม

อารยา

ชณาภา

ประธาน
มติที่ประชุม

: ให้อาเภอรายงานข้อมูลเป็นประจาทุกเดือน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง
: ขอให้ทุกอาเภอรายงานให้ตรงตามเวลาที่กาหนด มอบงานอานวยการติดตามรายงานและ
นาเสนอรายงานในการประชุมครั้งต่อไป
๓.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๒.๑ ติดตามการรายงานผู้ประสบความสาเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน
: กศน.อาเภอที่รายงานผลมาแล้ว ๓ อาเภอ ได้แก่ กศน.อาเภอสนามชัย กศน.อาเภอแปลง
ยาว และ กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา การรายงานข้อมูลในระบบ Dmis ให้อาเภอสรุปรวบรวม
และนาส่งมายัง สานักงาน กศน.จังหวัด ทั้งนี้จากการจัดอบรมโครงการมีผู้ประสบผลสาเร็จ
จานวน ๓๕๒ คน
: สานักงานกศน.ได้แจ้งให้มีการคัดเลือกผู้ ประสบความสาเร็จ จากการอบรมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล ระดับจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน โดยผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีผลิตภั ณฑ์ที่โดดเด่น
แปลกใหม่สามารถเพิ่มรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ จัดส่งคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน ๓
นาที เพื่อคัดเลือกบุคคลดีเด่นศูนย์ดิจิทัลชุมชน ๑ คน เข้าประกวดในระดับประเทศ สานักงาน
กศน.จังหวัดจะทาหนังสือแจ้งอีกครั้ง
: ขอให้ กศน.อาเภอ ทุกอาเภอ ดาเนินการคัดเลือกและส่งคลิปวีดีโอ อาเภอละ ๑ คน เพื่อ
นามาเป็นข้อมูลในการคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัด
: กศน.อาเภอ จัดส่งคลิปวีดีโอ อาเภอละ ๑ คน

๑๐
๓.๒.๒ รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ

บุษยา

: งบพัฒนาผู้เรียนยังไม่ได้โอนจัดสรรครั้งที่ ๒ ให้กับ ๓ อาเภอ ได้แก่ กศน.อาเภอท่าตะเกียบ
กศน.อาเภอบางปะกง และ กศน.อาเภอราชสาส์น

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔
ประธาน

: แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม ให้กศน.อาเภอดาเนินการจัดทาเอกสาร ๒ ชุด เพื่อเป็น
หลักฐานในการส่งเบิก และให้กับเจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง รวบรวมเป็นข้อมูล

๑๕

๑๖

มติที่ประชุม

: รับทราบ

ไอยวริญญ์
มติที่ประชุม

๓.๓ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๓.๓.๑ ติดตามการรายงานงบเดือน (รายงานข้อมูลทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป )
: กศน.อาเภอพนมสารคาม และกศน.อาเภอบางปะกง ขาดการรายงานเดือน มกราคม ๒๕๖๐
: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ กลุ่มอานวยการ
๔.๑.๑ การเบิกค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ
พรทิพย์
: สานักงาน กศน. ได้กาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายค่าพาหนะของผู้สอน
คนพิการ ดังนี้
๑. แผนหรือปฎิทินการปฏิบัติงานประจาเดือน
๒. หนังสืออนุมัติเดินทางไปจัดกิจกรรม (ตามแผนหรือปฎิทินการปฏิบัติงาน
ประจาเดือน)
๓. รายงานผลการปฏิบัติงาน
๔. ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ๘๗๐๘)
๕. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.๑๑๑)

๑๗
มติที่ประชุม

บุษยา
มติที่ประชุม

อัจฉรา

มติที่ประชุม

: ให้ดาเนินการตั้งแต่ เดือนมีนาคม ๒๕๖๐เป็นต้นไป ส่วนหลักฐานการเบิกจ่ายค่าพาหนะ แยก
เอกสารการเบิกจ่ายจากเงินเดือน และตรวจรับงานจ้างภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
๔.๒ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๔.๒.๑ ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สานักงาน กศน. (DMIS 60)
: กศน.อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ กศน.อาเภอพนมสารคาม อยู่ระหว่างตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ ขอให้รายงานการจัดกิจกรรมในระบบ DMIS ทุกวันที่ ๒๗ ของเดือน
: รับทราบ
๔.๓ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๓.๑ ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
กลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
: เพื่อให้การดาเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช
๒๕๕๖ กลุ่มเป้าหมายนอกระบบ เป็นไปตามเกณฑ์การดาเนินงานโดยให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) กลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบทวิภาคี
๒. การเปิดกลุ่มนักศึกษาใหม่ทุกครั้ง ให้จัดส่งโครงการไปให้สานักงาน กศน.พิจารณา
อนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วให้สถานศึกษาดาเนินการสอนได้ โดยในภาคเรียนที่ ๑ ให้ส่งโครงการ
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน และภาคเรียนที่ ๒ ให้ส่งโครงการภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
ทั้งนี้ สานักงาน กศน.จะไม่จัดสรรงบประมาณสาหรับโครงการ ที่ไม่ส่งภายในเวลาที่กาหนด
๓. ให้สานักงาน กศน.จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบโครงการและส่งการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการพร้อมโครงการที่อนุมัติ
๔. ประชุมชี้แจงการดาเนินงานให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ
๕. แสวงหาความรู้จากเครือข่าย
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม
๗. จัดทารายงานความสาเร็จของโครงการให้สานักงาน กศน.ทราบ
: รับทราบ

๑๘

อัจฉรา

มติที่ประชุม

๔.๓.๒ แนวทางการดาเนินงาน ๑ อาเภอ ๑ อาชีพ
: แนวทางการจัดอาชีพ ๑ อาเภอ ๑ อาชีพ งบรายจ่ายอื่น โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหั ส งบประมาณ ๒๐๐๐๒๒๘๐๓๐๗๐๐๐๖๓ แหล่ งของเงิน
๖๐๑๑๕๐๐ โดยให้ กศน.อาเภอดาเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
๑. ดาเนินการคัดเลือกอาชีพที่เป็น Best Practice ของแต่ละอาเภอ (สามารถเลือกได้มากกว่า
๑ อาชีพ) เพื่อจัดการศึกษาให้กับประชาชนที่ว่างงาน หรือประชาชนที่มีอาชีพอยู่แล้ว และ
ต้องการต่อยอดอาชีพเดิม เพื่อให้มีทักษะอาชีพ สามารถนาความรู้และทักษะไปใช้เพื่อสร้าง
รายได้กับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น โดยคัดเลือกจากหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทา ๕ กลุ่มอาชีพ ได้แก่
* กลุ่มอาชีพ เกษตรกรรม คหกรรม
* กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม
* กลุ่มอาชีพพาณิชยกรรม และบริการ
* กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์
* กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง (ช่างพื้นฐาน)
๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย ๖๖ คนต่อปี ใน ๒ รูปแบบ ได้แก่
* รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร ๑ – ๓๐ ชั่วโมง
* รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป
๓. ค่ า ใช้ จ่ า ยรายหั ว ในการด าเนิ น การให้ ถั ว จ่ า ยภายในวงเงิ น งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ
จัดสรร (ดาเนินการตามคู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
๔. สรุ ป รายงานผลการจั ด กิ จ กรรม ๑ อ าเภอ ๑ อาชี พ โดยคั ด เลื อ กอาชี พ ที่ เ ป็ น Best
Practice ของ กศน.อาเภอเพียง ๑ อาชีพที่โดดเด่น จานวน ๑ เล่ม ส่งสานักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ในการจัดทาหลักฐานการดาเนินงานขอให้ กศน.อาเภอปฏิบัติตามคู่มือการจัดการศึ กษา
ต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙ อย่างเคร่งครัด
: รับทราบ

๑๙
๔.๓.๓ เด็กตกหล่นและออกจากระบบ รร. กลางคัน
: สรุปข้อมูลเด็กตกหล่นและออกจากระบบ ร.ร.กลางคัน
เปรียบเทียบกับข้อมูลเด็กที่มีใบอนุญาตจากเขตพื้นที่กับจานวนที่ลงทะเบียนกับ กศน.
ข้อมูลเด็กตกหล่น/ออกจาก
ระบบ ร.ร.กลางคัน ที่มี
ข้อมูลเด็กตกหล่นและออกจากระบบร.ร.กลาง
ใบอนุญาตจากเขตพื้นที่
คัน ภาคเรียนที่ ๒/๕๙
กศน.อาเภอ
การศึกษา

ชณาภา

จานวน/คน

ประถม ม.ต้น

ม.ปลาย

ปวช. รวม

เมืองฉะเชิงเทรา

๖

๑

๒๘

๒๗

๐

๕๖

บางคล้า

๗

๐

๒๑

๐

๐

๒๑

บางน้าเปรี้ยว

๘

๑

๑๙

๐

๐

๒๐

บางปะกง

๐

๓

๒๘

๐

๐

๓๑

บ้านโพธิ์

๒

๑

๑

๐

๐

๒

พนมสารคาม

๑

๐

๘

๑

๐

๙

ราชสาส์น

๐

๐

๕

๐

๐

๕

สนามชัยเขต

๐

๒

๑๒

๑

๐

๑๕

แปลงยาว

๐

๒

๗

๐

๐

๙

ท่าตะเกียบ

๑

๐

๑

๐

๐

๑

คลองเขื่อน

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๒๕

๑๐

๑๓๐

๒๙

๐

๑๖๙

รวม
มติที่ประชุม

: รับทราบ

๒๐

ฐิตารีย์

๔.๓.๔ รายงานผลการสอบ n-net
: สรุปผลการทดสอบระดับชาติด้านการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
เปรียบเทียบ ๓ ภาคการศึกษา คือ ๒/๒๕๕๘ กับ ๑/๒๕๕๙ และ ๒/๒๕๕๙

เปรียบเทียบ ๒ ภาคการศึกษา ๒/๒๕๕๘ กับ ๑/๒๕๕๙

มติที่ประชุม

: รับทราบ

๒๑

ฐิตารีย์

มติที่ประชุม

๔.๓.๕ รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือ
: รายงานสรุปผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ฐิตารีย์

: รับทราบ
๔.๓.๖ แจ้งปฏิทินการจัดสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙
: แจ้งปฏิทินการจัดสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

มติที่ประชุม

: รับทราบ

๒๒

ภัทริมมณ

๔.๔ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๔.๑ ติดตามรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย อาเภอ
: ติดตามรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ และการจัดประชุม
คณะกรรมการ
กศน.อาเภอ

ส่งแล้ว

ดาเนินการจัดประชุม

เมือง

/

จัดแล้ว

บางคล้า

/

จัดแล้ว
/

พนมสารคาม

ยังไม่ดาเนินการ

ท่าตะเกียบ

/

จัดแล้ว

สนามชัยเขต

/

๗ มีนาคม ๒๕๖๐
/

บางน้าเปรี้ยว

ยังไม่ดาเนินการ

แปลงยาว

/

จัดแล้ว

บางปะกง

/

จัดแล้ว
/

บ้านโพธิ์

มติที่ประชุม

ยังไม่ได้ส่ง

ยังไม่ดาเนินการ

คลองเขื่อน

/

จัดแล้ว

ราชสาส์น

/

๗ มีนาคม ๒๕๖๐

: รับทราบ

๔.๕ กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๕.๑ การเบิกจ่าย โครงการบริหารจัดการขยะ
ทิวารัตน์
: สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประจาป ๒๕๖๐
๑. รูปแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมใหความรู โดยใชรูปแบบกลุมสนใจ การเบิกจายตามคูมือการจัด
การศึกษาตอเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยใชเนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุศาสตร
๒. วิทยากรใหความรู เนนเครือขายที่มีความรูในเรื่องของการจัดการขยะ เชน รานรับซื้อ
ของเกา เช่นร้านวงษพานิช หรือร้านที่มีอยู่ในพื้นที่ เป็นต้น
๓. กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป
๔. เปาหมาย การลดปริมาณขยะ ตาบลละ ๑ ตัน ต่อปี เชน ถามีผูเขารวมโครงการ ๒๐ คน

๒๓

มติที่ประชุม

แบงเปนคนละ ๕๐ กิโลกรัม ต่อปี จะได้ปริมาณขยะ ๑๐๐๐ กิโลกรัม หลังจากการจัดกิจกรรม
ใหความรูไปแลว ใหครู กศน.ตาบลติดตามผล วาปริมาณการทิ้งขยะหรือ การนาขยะไปรีไซเคิล
ลดลงจากเดิม ในแตละวันหรือไม
๕. การเบิกจาย ตามคูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙) ทั้งนี้ในหนังสือ
ราชการเวลาเบิกเงิน ให กศน.อาเภอ ระบุในวา “กศน.ตาบล..............”
รหัสงบประมาณ ๒๐๐๒๓๙๐๓๕๗๐๐๐๒๘ (๑,๘๐๐บาท) เบิกเปนคาอะไรบาง
จานวนเทาไหร่ ..?.... บาท
รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๙๐๓๕๐๐๐๖๐ (๒๐๐ บาท) เบิกเปนคาอะไรบาง
จานวนเทาไหร่ ...?... บาท
๖. ดาเนินการจัดตั้งบริหารจัดการวัสดุในชุมชน ทุกตาบล (โดยใหจัดทาแผน/กิจกรรม ดวยวา มี
กิจกรรมอะไรที่ดาเนินการภายในกลุม)
๗. กศน.อาเภอ รายงานผลการจัดกิจกรรม กศน.ตาบล ที่สามารถเปนตัวอยางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยพิจารณาคัดเลือกจากกิจกรรมของ
กศน.ตาบล ที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด กศน.อาเภอละ ๑ ตาบล
๘. การสงรายงาน ให้รายงานตามแบบที่ ๑ , แบบที่ ๒ และรายงานผล ๓ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
รอบที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
พรอมทั้งคัดเลือกตาบลที่สามารถเปนตัวอยางในการจัดกิจกรรมฯ อาเภอละ ๑ ตาบล และ
จัดทารายงานตามหัวขอที่แจ้งในเอกสาร
: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑
พิมพ์พรรณ : กาหนดการประเมินพนักงานราชการ สานักงานกศน. จังหวัด ประเมินระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘
มีนาคม ๒๕๖๐ ครู กศน.ตาบล ประเมินระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ และศึกษานิเทศก์ประจาพื้นที่
มติที่ประชุม : รับทราบ

๒๔

ภัทริมณ

๕.๒ แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถเคลื่อนที่
: ปฏิทินการออกให้บริการรถโมบายเคลื่อนที่ ประจาเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

ประธาน
มติที่ประชุม

: มอบผู้บริหารอาเภอ แจ้งให้ครู กศน. ทราบและให้จัดกิจกรรมในพื้นที่ร่วมด้วยทุกครั้ง
: รับทราบ

ภัทริมณ

ประธาน
มติที่ประชุม

๕.๓ การประชุมบรรณารักษ์สัญจร
: จากที่ประชุมประจาเดือนบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ที่ประชุมได้ลงมติให้มี
การจัดประชุมบรรณารักษ์สัญจร ครั้งต่อไป ณ ห้องสมุดประชาชนอาเภอท่าตะเกียบ
ซึ่งยังไม่มีการกาหนดวันที่ชัดเจน
: มอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย หารือศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ กาหนดวันเวลา ที่ประชุมที่
แน่นอนอีกครั้ง
: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่น ๆ
๖.๑ ทาเนียบบ้านหนังสือชุมชน
ภัทริมณ
: จานวนบ้านหนังสือชุมชน ประจาปี ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๙๒ แห่ง

๒๕
มติที่ประชุม
ศน.อนันท์

มติที่ประชุม

พิมพ์พรรณ

มติที่ประชุม

พิมพ์พรรณ

มติที่ประชุม
พิมพ์พรรณ
มติที่ประชุม

: รับทราบ
๖.๒ ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด
: ขอให้แต่ละกศน.อาเภอออกแบบกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ตามความเหมาะสมและให้จัด
พิธีเปิดโครงการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ โดยให้บรรณารักษ์ทุกคน
จัดทาแผนการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒ เมษายน จัดส่งให้สานักงาน กศน.จังหวัด ซึ่งจะเห็นได้ว่า
กิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามแบบประเมินครู กศน.ตาบลด้วย เพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ไม่ได้
เป็นกิจกรรมเฉะพาะห้องสมุดเท่านั้น หากแต่ กศน.ตาบลก็ต้องดาเนินการด้วย พร้อมทั้งสรุป
รายผลให้สานักงาน กศน.จังหวัด ทราบ
: รับทราบ
๖.๓ การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ สานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
: สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทาประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ มีการกาหนดให้
ดาเนินการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาพรวมปีงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖๐ เกี่ยวกับการแสดงเจตจานง การกาหนดมาตรการ นโยบาย แผนงาน หรือโครงการ/
กิจกรรมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ ทั้งนี้ ขอให้ยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งรายงานผลการดาเนินการจัดกิจกรรมให้ สานักงาน กศน.ทราบ
: รับทราบ
๖.๔ การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด สานักงาน กศน.
: สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้สานักงาน กศน. กาหนดองค์ประกอบที่ใช้
ในการพิจารณาดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ที่ว่าง ดังนี้
๑. ความรู้ ความสามารถและความชานาญในการปฏิบัติงาน
๒. ระยะเวลาในการดารงตาแหน่ง
๓. การปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ
๔. ผลงาน หรือผลการปฏิบัตงิ าน
: รับทราบ
๖.๕ การพิจาณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
: ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างประจา จัดส่งสมุดบันทึกความดี แบบประเมินประสิทธิภาพงาน
และประสิทธิผล พร้อมเอกสารวันลา เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ ตามที่กาหนด
: รับทราบ

๒๖

ฐิตารีย์

๖.๖ รายงานผู้เข้าสอบเทียบระดับและผู้เข้าสอบกลางภาค
: แบบสรุปจานวนผู้เข้าสอบ-ขาดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด
ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙

มติที่ประชุม

: รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวพัชราภรณ์ คงประสิทธิ์ ผู้บันทึกรายงาน
ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
การประชุม

นางวัชรินทร์ ศรีณิบูลย์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์

ผู้ตรวจรายงาน
รายงานประชุม

