
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2561 

ครั้งที่  2/2561 
วันอังคาร ที่  6 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.00น. 

ณ  กศน.ต าบลทับสะแก 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. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง 
9. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
10. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป  
11. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  

ผู้ไม่มาประชุม  
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

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

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 แจ้งบุคลากรที่เดินทางเข้าร่วมอบรม ให้ท าบันทึกรายงานเสนอ ผอ.ทุกครั้ง 
1.2 ผอ. ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบนโยบายส านักงานสีเขียว (Green 

Office)  
ส านักงานสีเขียวคือ ส านักงานและกิจกรรมต่างๆภายในส านักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย

ที่สุด โดย 
- ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า 
- มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
- มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกในปริมาณต่ า 
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 สิ่งท่ีได้มาจากการเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว 
   - สามารถลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุมค่า  
   - ยกระดับส านักงานให้ได้มาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   - มีภาพลักษณ์ท่ีดีในการมีส่วนร่วมอนุรักษณ์และรักษาทรัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
   - โล่และเกียรติบัตรแสดงการรับรองส านักงานสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวอย่างการใช้ทรัพยากร (กระดาษ) อย่างคุ้มค่าด้วยหลักการง่ายๆ 4 ข้อ 

1. ใช้ช่องทางอิเลคทรอนิกส์แทนกระดาษ เช่น 
- จัดส่งรายงานทางอีเมล 
- ใช้วิธีการ Shara File ในส านักงานแทนการพิมพ์และการส าเนา 
- จัดเก็บส าเนาหนังสือออกด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (สแกน) แทนการส าเนา 

  2. ใช้กระดาษให้คุ้มค่า 1 หน้าขึ้นไป เช่น  
       - ใช้กระดาษท้ังสองหน้า  
       - Reuse กระดาษท่ีใช้เพียงหน้าเดียวเป็นกระดาษโน้ต/สมุดโน้ต แทนการใช้โพสต์อิท 
  3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น  
       - หลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสารชนิดเต็มแผ่นและหันมาใช้กระดาษขนาดเล็กที่
สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย 
        - ใช้กระดาษท่ีใช้เพียงหน้าเดียวในการพิมพ์เอกสารส าหรับตรวจสอบ  
        - ซองเอกสารสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยใช้กระดาษที่ใช้เพียงหน้าเดียวมาปิดหน้า
ซองถึงผู้รับใหม่ได้อีก 
        - ก่อนปริ้นท์เอกสาร ควรตรวจสอบความถูกต้องให้เรียนร้อยก่อน  
  4. ลดภาระ เพ่ิมมูลค่า สร้างความสุข เช่น  
         - น ากระดาษท่ีใช้แล้ว 2 หน้า ท าลายด้วยเครื่องย่อยกระดาษแล้วจ าหน่าย  
         - น าปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคท าอักษรเบลล์เพื่อคนตาบอด  
  1.3 ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก แจ้งให้ครู ส่งบันทึกหลังสอน หลังสอนเสร็จให้เป็น
ปัจจุบัน  
  1.4 โครงการอบรม Boot camp ภาษาอังกฤษ จังหวัดละ 4 คน ประชาสัมพันธ์ครูสนใจ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 1/256 1 วันที่ 5 มกราคม  2561  ได้น ารายงานการ
ประชุมขึน้เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี3...... 



-3- 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   - การติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ กศน.อ าเภอทับสะแก และห้องสมุดประชาชนอ าเภอทับ
สะแก ปัจจุบันได้ด าเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 
  - ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ติดตามการรายงานแผนการสอน รายงานผลการนิเทศ 
การเทียบโอน รายงานการเข้ารับการอบรม และการติดพระบรมราโชบาย  กศน.ต าบล  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงิน
อุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2560 
   1) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุน 
แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าหนังสือเรียน จะแยกเป็นการจัดสรร
ในรหัสงบประมาณ จ านวน 2 รหัสด้วยกัน รหัสงบประมาณ คือ รหัสใช้แสดงมูลค่างบประมาณแยกตาม
หน่วยงาน งาน/โครงการ 
   2) ในการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือขอความเห็นชอบ ให้ด าเนินการจัดท าโดยแยกตามรหัส
งบประมาณเพ่ือให้สะดวกต่อการเบิกจ่าย คือ จัดสรรงบประมาณครั้งที่ 1 เป็นรหัสงบประมาณครั้งที่ 2 
เพ่ิมเติม เป็นรหัสงบประมาณชุดที่ 2 เช่น 
   รหัสงบประมาณชุดที่ 1 

2000229016500067  ค่าจัดการเรียนการสอน   
2000229016500058  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2000229016500551  ค่าหนังสือเรียน 

รหัสงบประมาณชุดที่ 2 
2000229016500411  ค่าจัดการเรียนการสอน 
2000229016500403  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
2000229016500158  ค่าหนังสือเรียน 

 3) ในส่วนของค่าหนังสือเรียน  ทางกลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้แยกรหัสงบประมาณใน
การเบิกจ่ายให้เรียบร้อยแล้วตามใบจัดสรรงบประมาณครั้งล่าสุด 

4) จากการประสานทางกลุ่มแผนงาน ส านักงาน กศน.เรื่องการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนในภาคเรียนที่ 1/2561  นั้น ทางกลุ่มแผนงานได้แจ้งว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ในรหัสเดียว คือ 
รหัสเดียวกันกับครั้งล่าสุดที่จัดสรรมาให้ (ที่ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดสรรเพิ่มเติม) เพ่ือให้
สถานศึกษาด าเนินการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไป 
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  4.2 การมอบนโยบายการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล โดยนางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. 
  แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล ปี2561 
   1) ติดตามผลจากการอบรม การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีผลอย่างไร หากไม่มีการ
น าไปปรับใช้ขอให้จัดอบรมเพ่ิมเติม 
   2) ส ารวจจ านวนแปลงสาธิต/การจ าลองรูปแบบการเกษตรทฤษฎีใหม่ใน กศน.
ต าบล โดยเฉพาะที่ ศฝช.ทุกแห่ง 
   3) สรุปผลส าเร็จของประชาชนที่มีการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   4) ถอดบทเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดละ 1 แห่ง พร้อมจัดท าโมเดลการจัด
กิจกรรมจังหวัดละ 1 รูปแบบ 
   5) ต่อยอดความรู้ โดยบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการอบรมทักษะอาชีพ
การอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย 
   6) จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย (เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย) 
   7) จัดท าบัญชีครัวเรือน  และสนับสนุนให้มีการน าไปใช้อย่างจริงจัง  
   8) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้และช่องทาง
เผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยใช้ดิจิทัลชุมชน ผ่านเน็ตประชารัฐหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเน็ตประชารัฐ 
ติดตั้งอุปกรณ์ให้ที่บ้านผู้ใหญ่ เป็น wifi ฟรี 1 จุดของหมู่บ้าน 
   9) จัดท าวีดิทัศน์ Best Practice  ความยาว 5-7 นาท ี
   10) จัดท ารายงานและฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
   11) ยกย่อง/ให้เกียรติแก่ผู้ปฏิบัติและผู้ให้ความรู้ประชาชนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงจนประสบผลส าเร็จ 
  4.3 ข้อเสนอแนะในการติดตามนิเทศงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของนางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม รองเลขาธิการ กศน. 
   - จากการสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559-2560 มีความก้าวหน้า
และมีผลงานเป็นไปตามนโยบายส านักงาน กศน.ในปีนี้ขอติดตามและรวบรวมความก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตลอดจนบูรณาการโครงการอบรมประวัติศาสตร์
ชาติไทยกับบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยมาเผยแพร่ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างถูกต้องในการ
ด าเนินงานทุกกิจกรรมของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เน้นการพัฒนาปรับปรุงศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงท าฐานการเรียนรู้ย่อยให้ชัดเจน 
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  4.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Google Apps For Education โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากร กศน.ทุกคน มีการแบ่งจัดเป็น 2 รุ่น  สถานที่จัด โรงแรมประจวบสามอ่าว อ าเภอ
เมือง จังหวัดประจวบ  เนื้อหาในการอบรม มีทั้งหมด 8 หัวข้อ ดังนี้ 
   1. Google Gmail  2. Google Drive 
   3. Google Calendar  4. Google Docs 
   5. Google Sheets  6. Google Forms 
   7. Google Slides  7. Google Sites 
  -วันที่จัด รุ่นที่ 1 วันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อ าเภอปราณบุรี กศน.อ าเภอสาม
ร้อยยอ กศน.อ าเภอกุยบุรี กศน.อ าเภอทับสะแก โดยรุ่นที่ 1 กศน.อ าเภอทับสะแกเข้าร่วมประชุม 4 คน ดังนี้ 
   1. นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง 
   2. นางสาวศรวณี  สืบสกุล  
   3. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  
   4. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร  
  - วันที่จัด รุ่นที่ 2 วันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อ าเภอหัวหิน  กศน.อ าเภอเมือง  
กศน.อ าเภอทับสะแก  กศน.อ าเภอบางสะพาน  กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย โดยรุ่นที่ 2 กศน.อ าเภอทับสะแก
เข้าร่วมประชุม 6 คน ดังนี้ 
   1. นายบุญทิพย์  สอนง่าย  
   2. นางนิยะดา  อินไชยยา  
   3. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  
   4. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  
   5. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  
   6. นางสาวเกษร  ฤทธิกูล 
  4.5 การสอบเทียบระดับมิติความรู้ความคิด ครั้งท่ี 2/2560 จะมีการจัดสอบที่โรงเรียน
ประจวบวิทยาลัย ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 
  4.6 การประเมินระดับการรู้หนังสือ มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงลิง ค์ระบบบันทึกผลการประเมิน
ระดับการรู้หนังสือของส านักงาน กศน. เป็น  http://203.147.24.87/student61/login.php 
และแจ้งให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
  4.7 คัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ และนักจัดกิจกรรมสร้างเสริมการอ่านและการเรียนรู้
ของบ้านหนังสือชุมชน ปี 2560 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือก จ านวน 3 คน โดยมี ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอ ครู ผู้น า เจ้าหน้าที่งานอัธยาศัย/บรรณารักษ์ และ ให้ครู กศน.ต าบล จัดท าเอกสาร และรายงาน
ใน DMIS 60  
  4.8 การสอบ N-Net ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจัดส่งข้อสอบให้ กศน.
อ าเภอทับสะแก ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ใช้สอบวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง กศน.อ าเภอทับสะแก 
จัดสอบที่โรงเรียนทับสะแกวิทยา และจะประกาศผลสอบวันที่ 12 มีนาคม 2561 
 
 

/4.9 ส านักงาน กศน….. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F203.147.24.87%2Fstudent61%2Flogin.php&h=ATP_4QRa09GJVrMx8w-UEujkl4VTPB1Eocnt_MUSU2gaJtxYcxYPToAczzfdnnacI1rz_-JuVg8BOjx6Pr0UVut1Zw4gx0QiI8uXtuS1pFsYr1NXFrrFATVjVr94ujP-6UfBXZwCUKu5QV6m
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  4.9 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ และครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน (ครู ศศช.) ส าหรับใช้ในการประเมินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
   - ครั้งที่ 1 ประเมินผลในช่วงปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2561 
   - ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 
กันยายน 2561 
   - สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินพนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล ครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ และครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ครู ศศช.) และแบบ
สรุปผลการประเมินพฤติกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 2) จากเว็บไซต์ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(งานบุคลากร) 
   - สถานศึกษาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทุกต าแหน่ง 
และประเมินพฤติกรรม (เอกสารหมายเลข 2) 
   - สถานศึกษาสรุปผลการประเมินผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และสรุปผลการ
ประเมินพฤติกรรมฯ (เอกสารหมายเลข 2)  จัดส่งให้ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 10 
เมษายน 2561 ผลสัมฤทธิ์ 80 พฤติกรรม 20 รายละเอียดเก็บไว้ที่ กศน.อ าเภอ 
   - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการต าแหน่งอ่ืนจะแจ้งให้ทราบอีก
ครั้ง 
   - ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและ
ตรวจสอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
  4.10 การด าเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2561 
   - ตามท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เชิญผู้รับผิดชอบงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกศน.อ าเภอ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการด าเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2561 ชี้แจงท าความเข้าใจเนื้อหาให้บุคลากรในอ าเภอ
ทราบในเนื้อหาดังนี้ 
   1) จุดเน้นและการป้องกันปัญหายาเสพติด  
       1.1 ปีงบประมาณ 2561 ให้สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ให้ครบทุกห้อง 
       1.2 ให้มีกิจกรรมโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ทุกห้อง  
       1.3 ให้มีกิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติดทุกห้อง  
       1.4 ให้มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักษ์  
       1.5 กิจกรรมห้องเรียนสีขาวเป็นการด าเนินงานของนักศึกษา แกนน า 4 ฝ่าย คือ
ฝ่ายการเรียน ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสารวัตรนักเรียน และฝ่ายกิจกรรม ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสมาชิกในห้องเรียน ด าเนินโดยกลุ่มเพ่ือน YC (YOUTH COUNSELOR)  
 
 

/นักเรียนแกนน า…. 
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    - นักเรียนแกนน าให้ค าปรึกษา  
    - ดูแลช่วยเหลือ เพื่อนช่วยเพื่อน  
    - การเฝ้าระวังและการสร้างเครือข่าย  
   2) การประเมินสถานศึกษาสีขาว สถานศึกษาต้องมีการประเมินทุกแห่ง แม้จะไม่เข้า
รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ก็ตาม 
   3) แต่ละห้องเรียนควรมีคติพจน์ หรือค าขวัญประจ าห้องเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขยาเสพติด  
  4.11 โครงการเตรียมรับมือภัยพิบัติ จะจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561        
ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ โดย กศน.อ าเภอทับสะแกมีผู้เข้าร่วมอบรม
ดังนี้ 
   1. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี 

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

  5.1 การจัดท าแผนลงทะเบียนรายภาค จะมีการจัดทบทวนการลงทะเบียน อีกครั้ง ภาคเรียน
ต่อไปอาจจะท าข้อสอบเอง 
  5.2 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2561 ผู้อ านวยการแจ้งให้เร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้ทันเวลา 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี  
6.1 นางนิยะดา  อินไชยยา  แจ้งวาระเข้าร่วมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 

2/2561 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  ห้องประชุมอ าเภอทับสะแก (ชั้น2) 
 - การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอ าเภอ และระดับ

ต าบล  ก าหนดแนวทางในการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน การพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจสังคม 
และความม่ันคงในพื้นที่ การสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย และเป็นการขับเคลื่อนโครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนและชมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 
 
 

/โครงการ อ าเภอยิ้ม… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์  2561 

ครั้งที่  2/2561 
วันอังคาร ที่  6 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 13.00น. 

ณ  กศน.ต าบลทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


