
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนมกราคม  2561 

ครั้งที่  1/2561 
วันศุกร์ ที่  5 มกราคม  2561 เวลา 09.30น. 

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. นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง  ครู กศน.เทศบาลต าบลทับสะแก  
5. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.เทศบาลต าบลเขาล้าน 
6. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง  
7. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ  
8. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง 
9. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
10. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป  
11. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  

ผู้ไม่มาประชุม  
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม  
โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 กระทรวงตัดโครงการโมเน็ต  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 แจ้งให้สถานศึกษา

เลือกใช้อินเตอร์เน็ตเอง  และให้สถานศึกษาส ารองจ่ายไปก่อน ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะโอน
งบประมาณให้ภายหลัง 

1.2 ปฏิทินการด าเนินโครงการของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี
งบประมาณ 2561  

1.3 นโยบายการตรวจราชการปี 2561 มี 15 เรื่อง 

การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจราชการ เร่งรัด ก ากับ ติดตาม
นโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

 
/(1)การยกระดับ..... 
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   (1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
   (2) การจัดการศึกษาปฐมวัย  
   (3) การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
   (4) การพัฒนาการคิดวิเคราะห์  
   (5) การเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ  
   (6) การพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของสถานศึกษาประกอบภายในประเทศ  
   (7) การยกระดับคุณภาพสถานศึกษาท่ีต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษ
อย่างเร่งด่วน (ICU) 
   (8) การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  
   (9) การอ่านออกเขียนได้  
   (10) การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
   (11) การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค  
   (12) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
   (13) การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
   (14) การพัฒนาครูทั้งระบบ  
   (15) การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

1.4 การจัดงานโครงการเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกรา สานฝันวันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมดังนี้ 
(1) เก้าอ้ีดนตรี มอบอาจารย์บุญทิพย์ และ เกษร รับผิดชอบ 

(2) กิจกรรมวาดภาพระบายสี มอบอาจารย์ยุพเยาว์ และอาจารย์จิราพร รับผิดชอบ 

(3) กิจกรรมเหยีบลูกโป่ง มอบอาจารย์บุญทิพย์ และ สมชาย รับผิดชอบ 

(4) กิจกรรมร้องเพลง มอบอาจารย์นิยะดา  และ เกษร รับผิดชอบ 

(5) กิจกรรมใบ้ภาพสุภาษิต มอบอาจารย์สุมิตรา และอาจารย์ภัณฑิรา รับผิดชอบ 

(6) มอบอาจารย์นิยะดา  อินไชยยา จัดการเสื้อใส่งานวันเด็ก 

(7) มอบรัตนาวลีท าค าสั่งโครงการเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกรา สานฝันวันเด็กแห่งชาติ 
(8) มอบอาจารย์ยุพเยาว์ และเกษร สรุปผลการจัดโครงการ และจัดท าหนังสือ

ขอบคุณบุคคล  หน่วยงาน ร้านค้าที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ สิ่งของก านัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ได้น ารายงานการ
ประชุมขึน้เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
     - 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

/ระเบียบวาระท่ี4.... 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 จ านวน 2 ไตรมาส  
   (1) แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน เพ่ือเป็น  
   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  
   - ค่าสาธารณูปโภค  
   - ค่าเช่าส านักงาน (กศน.อ าเภอทับสะแก)  
   - ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 1 คน ต าแหน่งพนักงาน
บริการ (กศน.อ าเภอทับสะแก) 
   - การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือ จัดสรรให้รายหัวละ 300  บาท  
   - กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดสรรให้รายหัวละ 100  บาท  
   - กิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดสรรให้รายหัวละ 300  บาท  
   - กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จัดสรรให้รายหัวละ 300  บาท  
   (2) แผนงาน : พื้นบานด้านการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนผลผลิตที่ 5
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน เพื่อเป็น  
   - ค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในสถานศึกษา จ านวน 8 คน ต าแหน่ง บรรณารักษ์
และพนักงานบริการ 
   - ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการค่าหนังสือพิมพ์ ค่าวารสารส าหรับห้องสมุดประชาชน (ห้องสมุด) 
   - ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ ส าหรับห้องสมุดประชาชน 
   - ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ส าหรับ กศน.ต าบล จ านวน 48 แห่งๆละ 1 ฉบับๆละ 10 
บาท จ านวน 123 วัน 
   (3)  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผลผลิตที่ 5 
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล งบด าเนินงาน ส าหรับ 
กศน.ต าบลที่ได้รับค่าก่อสร้าง จ านวน 6 แห่ง เพื่อเป็น 
   - ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ แห่งละ 15,000  บาท  
   - ค่ากิจกรรม แห่งละ 5,000  บาท  
   - กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค แห่งละ 
6,000 บาท 
   (4) แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 
  ค่าจัดการเรียนการสอน 

(1) ระดับประถมศึกษา 720 บาท/คน/ภาคเรียน (1,140 บาท/คน/ปี) 
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 920 บาท/คน/ภาคเรียน (1,840 บาท/คน/ปี) 
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 920 บาท/คน/ภาคเรียน (1,840 บาท/คน/ปี) 

/ค่ากิจกรรม...... 
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  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดสรรให้จ านวน 80 % 

(1) ระดับประถมศึกษา 140 บาท/คน/ภาคเรียน (280 บาท/คน/ปี) 
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 290 บาท/คน/ภาคเรียน (580 บาท/คน/ปี) 
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 290 บาท/คน/ภาคเรียน (580 บาท/คน/ปี) 

ค่าหนังสือเรียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน จ านวน 40 % 
(1) ระดับประถมศึกษา 290 บาท/คน/ภาคเรียน (580 บาท/คน/ปี) 
(2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 360 บาท/คน/ภาคเรียน (720 บาท/คน/ปี) 
(3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท/คน/ภาคเรียน (800 บาท/คน/ปี) 
(5) แผนงาน : บูรณาการพัฒนาคุณภาพคนตามช่วงวัย โครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ งบรายจ่ายอื่น โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 
กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุตามกรอบแนวทางการด าเนินงาน
และหลักการจัดสรรงบประมาณโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (กศน.อ าเภอทับสะแก)  จ านวน 25,700  บาท 

(6) แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่าย
อ่ืน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ดังนี้ 

- เพ่ือจัดแบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขึ้นไป) จัดสรรให้รายหัวละ 800 บาท 
- เพ่ือจัดการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.) จัดสรรให้รายหัวละ 

600 บาท 
- เพ่ือด าเนินการจัดอาชีพ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ จัดสรรให้รายหัวละ 900  บาท 
(7) แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
งบรายจ่ายอื่น โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ จ านวน 3 รุ่นๆละ 30 คน รวมเป็น 90 คนต่อ กศน.อ าเภอ จัดสรร
งบประมาณให้รุ่นละ 31,000  บาท รวมเป็นเงิน 93,000  บาท ต่อ กศน.อ าเภอ 

(8) แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย งบ
รายจ่ายอื่น เพ่ือด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จัดสรรให้กับ กศน.ต าบล 
จ านวน 48 แห่งๆละ 2,000  บาท จ านวนเป้าหมาย 20 คนขึ้นไป 

(9) แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Famer 
งบรายจ่ายอื่น โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Famer จัดสรรให้กับ กศน.ต าบลจ านวน 48 แห่งๆ
ละ 15,200 บาท เพื่อด าเนินการจัดอบรมประชาชนในพื้นที่ (รอการจัดสรร) 
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  4.2 การท าบุญเพ่ือสิริมงคล อาคารส านักงาน และอาคารศาลาประดิษฐานพระประธาน
ประจ าหน่วยงาน 
  4.3 การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและยึดถือความถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย 
มติครม.ที่เก่ียวข้อง 
  4.4 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.
2551 ข้อ 54 ใจความว่า “การอนุมัติให้ยืมเงินเพ่ือใช้ในราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเฉพาะ
เท่าท่ีจ าเป็นและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ ในเมื่อผู้ยืมมิได้ช าระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน” 
  จากระเบียบดังกล่าว ก าหนดแต่เพียงว่า “ให้ยืมเท่าท่ีจ าเป็น” แต่ในทางปฏิบัติเราสามารถ
แยกการยืมเงินออกเป็นลักษณะงานที่ท าได้ดังนี้ 

1) การยืมเงินเพ่ือจัดโครงการ สามารถยืมได้ทุกค่าใช้จ่าย ยกเว้น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างทางพัสดุ ให้ใช้ระบบเครดิต ตรวจรับของแล้วเบิกจ่าย ไม่ต้องยืมเงิน เช่น  ค่าวัสดุ ค่าจ้างท า
ป้าย ค่าถ่ายเอกสาร แต่ถ้ามีเหตุผลความจ าเป็นกรณีใช้เครดิตไม่ได้ให้ผู้ยืม ท าบันทึกข้อความเสนอ ผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้ยืมเงินได้ และต้องส่งใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน 

2) การยืมเงินเพ่ือจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ประเภทกลุ่มสนใจ และชั้นเรียน
วิชาชีพ ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร  และค่าวัสดุ ไม่สามารถยืมเงินได้ แต่ถ้ามีเหตุผลความจ าเป็นกรณีใช้
เครดิตไม่ได้ ให้ผู้ยืมท าบันทึกข้อความเสนอ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้ยืมเงินได้ และต้องส่งใช้ภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่ได้รับเงิน 

3) การยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สามารถยืมได้ และต้องส่งใช้
ภายใน 15 วัน  นับจากวันเดินทางกลับมาถึง 

4.5 โครงการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ จัดวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 
  - กลุ่มเป้าหมาย คือครู กศน.ต าบล หรือครูอาสาสมัคร กศน.อ าเภอละ 5 คน รวม 

40 คน  สถานที่จัดคือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้
ไปราชการ 

  1. นายบุญทิพย์  สอนง่าย 
  2. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม 
  3. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  
  4. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  
  5. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี 

  4.6  โครงการอบรมผู้ก ากับลูกเสือ หลักสูตรการบันเทิงในกองลูกเสือ วันที่ 23-27 เมษายน 
2561  

   - กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ก ากับลูกเสือ วุฒิทางการลูกเสือ 
อย่างน้อยข้ันความรู้ชั้นสูง ( R.A.T.C) ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย อ าเภอละ 5 คน แต่ถ้ามีสนใจจะเข้าร่วม
มากกว่าที่ก าหนด ให้แจ้งความประสงค์มาที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานที่จัดคือศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ไปราชการ 
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  1. นายบุญทิพย์  สอนง่าย 
  2. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม 
  3. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  
  4. นางนิยะดา  อินไชยยา 
  5. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  
4.7 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อน้อมร าลึกบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

และการจัดการบวนการเรียนการสอนในการเรียนรู้เรื่องประวัติประวัติศาสตร์ชาติไทย ก าหนดจัดอบรม             
29 - 31 มกราคม 2561 แทนโครงการปรับปรุงเครื่องมือการนิเทศกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  มอบหมายให้บุคคลต่อไปนี้ไปราชการ 

  1. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง 6 . นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  
  2. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี 7 . นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง  

3. นายบุญทิพย์  สอนง่าย  8. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  
4. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม 9. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร  
5. นางนิยะดา  อินไชยยา  10. นางสาวเกษร  ฤทธิกูล   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
  5.1 การคัดเลือกปราชญ์ กศน.เพ่ือความมั่นคง เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 มกราคม 
2561 ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบให้ครู กศน.ต าบลทุกต าบล
คัดเลือกปราชญ์ กศน.ตาม 3 คุณสมบัติที่ก าหนดเข้าร่วมประชุม 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี  
6.1 นายอรุธพล  ถังเงิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงและเตรียมความ

พร้อมในการจัดโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ ในระหว่างวันที่ 8 – 11 มกราคม 2561  
 - ครู กศน.ต าบล 6 ต าบล เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 วัน  
 - ชี้แจงการจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 - ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณจากทีโอทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 - การเข้าดูพ้ืนที่เน็ตประชารัฐเพื่อเตรียมการตั้งค่าในโน๊ตบุ๊ค 
6.2 นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง แจ้งวาระเข้าร่วมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 

1/2561 ในวันที่ 4 มกราคม 2561 ณ  ห้องประชุมอ าเภอทับสะแก (ชั้น2) 
 - โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561           

ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเขาล้าน หมู่ที่ 4 
ต าบลเขาล้าน อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชิญหัวหน้าส่วนเข้าร่วมพิธีเปิด 

 - งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด ประจ าปี 
2561 มีก าหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติฯ และบริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดหารายได้
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

    /แจ้งเตือน..... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนมกราคม  2561 

ครั้งที่  1/2561 
วันศุกร์ ที่  5 มกราคม  2561 เวลา 09.30น. 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก    

 

 
 
 
 
 
 
 
 


