
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีที ่๑๓ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕6๒ 

คร้ังที่ ๒/256๒ 
ณ  ห/องประชุม ช้ัน ๓ กศน.อําเภอทับสะแก ต.ทบัสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ4 

******************* 
ผู/เข/าร7วมประชุม 

1. นายคํารณ  หวยหงษ�ทอง  ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา   
 2. นางสุพิมล  วิทยสมิทธิ์   ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม                    

3. นายโกมล  หอมท่ัว   ผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาสังคม  ชุมชนและสิ่งแวดลอม 
4. นายสุรพัศ  ต้ังเขาทอง   ผูทรงคุณวุฒิดานการเมือง  การปกครอง                

 ๕. นายเชิดชาย  สุธรรมารักษ�  ผูทรงคุณวุฒิดานสาธารณสุข   
 ๖. นายบุญสม   สีเหลือง   ผูทรงคุณวุฒิดานภูมิป8ญญาทองถ่ิน     
 ๗. นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ตําแหน=ง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก 
 ๘. นายสุรพงษ�  อนันต�ธนสาร  ตําแหน=ง ครูผูช=วย 
 ๙. นางสุมิตรา  สุขอวบอ=อง  ตําแหน=ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 ๑๐. นางสาวยุพเยาว�  เยาวหลี  ตําแหน=ง ครูอาสาสมัคร กศน. 
 1๑. นางสาวภัณฑิรา ง้ิวงาม  ตําแหน=ง ครู กศน.ตําบล 
 1๒. นางนิยะดา  อินไชยยา  ตําแหน=ง ครู กศน.ตําบล 
 1๓. นางสาวจิราพร  ยอดแกว  ตําแหน=ง ครู กศน.ตําบล 
 1๔. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย�  ตําแหน=ง ครู กศน.ตําบล 
 1๕. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ตําแหน=ง ครู กศน.ตําบล 
 1๖. นางสาวรัตนาวลี  สิงห�คาร  ตําแหน=ง นักจัดการงานท่ัวไป 
 1๗  นางสาวเกษร  ฤทธิกูล  ตําแหน=ง บรรณารักษ�อัตราจาง 
 
ผูไม=มาประชุม 
 ๑. พ.ต.ท.สมมาต  สังข�ทอง   ติดราชการ     
 ๒. นายสุรสิทธิ์   เปHยสังข�    ติดราชการ     
 ๓. นายบุญทิพย�  สอนง=าย    ติดราชการ     
  
เริ่มประชุม เวลา 09.๓0 น.  
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก แนะนําสถานท่ีของ 
สถานศึกษา อาคารสํานักงาน หองประชุม ซ่ึงไดรับงบประมาณจากทางราชการในการปรับปรุง และพัฒนา 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 

นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก  ชี้แจง 
  ๒.๑ สําเนารายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ นํารายงาน
การประชุมข้ึนเว็บไซต�ของ กศน.อําเภอทับสะแก  

นายคํารณ  หวยหงษ�ทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  แจงแกไข 
  รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ หนาท่ี ๒ ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการ
ประชุมครั้งท่ีผ=านมา ขอ ๓.๑  แกไขนามสกุล หวยหงส�ทอง เปNน หวยหงษ�ทอง  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผ7านมา 

นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก  ชี้แจง 
  จากการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๒ ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอ ๕.๒ การมอบ
รางวัลแก=นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและความประพฤติดี ซ่ึงในภาคเรียนท่ี ๒ ปHการศึกษา ๒๕๖๑ สถานศึกษา
ไดดําเนินการมอบรางวัลใหกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดีและความประพฤติดี และรางวัลสําหรับการบันทึกการ
อ=านเพ่ือเปNนการส=งเสริมการอ=านของผูเรียน 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวารท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
            4.๑  นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ตําบล นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
 

/สรุปผล... 



-๓- 
 
สรุปผลการดําเนินงานการศึกษาต=อเนื่อง ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสท่ี ๑-๒) ดังนี้ 

๑. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท ผูเขารับบริการ 
จํานวน ๑๗๒ คน 

๒. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท ผูเขารับ
บริการ จํานวน ๑๑๐ คน 

๓. การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน ๖ โครงการ 
งบประมาณ ๑๖,๒๐๐ บาท ผูเขารับบริการ จํานวน ๑๐๔ คน 

๔. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย�ฝUกอาชีพชุมชน ๑ อําเภอ ๑ อาชีพ  จํานวน ๒ โครงการ 
งบประมาณ ๒๑,๖๐๐ บาท ผูเขารับบริการ จํานวน ๓๓ คน 

๕. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย�ฝUกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน  จํานวน ๖ โครงการ 
งบประมาณ ๖๔,๘๐๐ บาท ผูเขารับบริการ จํานวน ๙๕ คน 

๖. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย�ฝUกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ=มสนใจ  จํานวน ๑๒ โครงการ 
งบประมาณ ๕๗,๑๐๐ บาท ผูเขารับบริการ จํานวน ๑๙๓ คน 

๗. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางเครือข=ายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล  จํานวน ๒ หลักสูตร 
งบประมาณ ๕๒,๕๖๐ บาท ผูเขารับบริการ จํานวน ๒๐๒ คน 

๘. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ  จํานวน ๑ หลักสูตร งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ 
บาท ผูเขารับบริการ จํานวน ๑๘ คน 
 
สรุปผลการดําเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสท่ี ๑-๒) ดังนี้ 

๑. โครงการบานหนังสือชุมชน จํานวน ๖ ตําบล ไม=มีงบประมาณ ผูเขารับบริการ จํานวน ๑,๒๐๐ คน 
๒. โครงการวันเด็ก ประจําปH ๒๕๖๒ ไม=มีงบประมาณ ผูเขารับบริการ จํานวน ๓๑๐ คน 
๓. โครงการพัฒนาหองสมุดใหเปNนแหล=งเรียนรูตลอดชีวิต ไม=มีงบประมาณ ผูเขารับบริการ จํานวน 

๗,๑๒๒ คน 
๔. โครงการ ๒ เมษารักการอ=าน ไม=มีงบประมาณ ผูเขารับบริการ จํานวน ๒๐๐ คน 

 
4.๒  นางสาวสมิตา  โชติดาว ครู กศน.ตําบล นําเสนอแผนการปฏิบัติงาน ประจําปH 

งบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสท่ี ๓-๔) ดังนี้ 
 
 

/แผนการดําเนินงาน... 
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แผนการดําเนินงานการศึกษาต=อเนื่อง ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสท่ี ๓-๔) ดังนี้ 

๑. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เปVาหมาย 
จํานวน ๙๐ คน 

๒. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จํานวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาท เปVาหมาย 
จํานวน ๙๐ คน 

๓. การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จํานวน ๖ โครงการ 
งบประมาณ ๑๖,๒๐๐ บาท เปVาหมาย จํานวน ๕๔ คน 

๔. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย�ฝUกอาชีพชุมชน ๑ อําเภอ ๑ อาชีพ  จํานวน ๒ โครงการ 
งบประมาณ ๓๒,๔๐๐ บาท เปVาหมาย จํานวน ๓๖ คน 

๕. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย�ฝUกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน  จํานวน ๙ โครงการ 
งบประมาณ ๙๐,๑๐๐ บาท เปVาหมาย จํานวน ๑๐๘ คน 

๖. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย�ฝUกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ=มสนใจ  จํานวน ๑๙ โครงการ 
งบประมาณ ๑๐๑,๐๐๐ บาท เปVาหมาย จํานวน ๑๕๒ คน 

นายคํารณ  หวยหงษ�ทอง  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ใหขอเสนอแนะ 
 - การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการเตาประหยัดพลังงาน ใน
ปHงบประมาณต=อไปควรมีการพัฒนาต=อยอดองค�ความรูในเรื่องการลดป8ญหาควันจากการเผาไหม โดยนํา
เทคโนโลยีต=างๆ มาพัฒนา เช=น เตาประหยัดพลังงานไรควัน เพราะเนื่องจากสภาพป8ญหาของอําเภอทับสะแกมี
การเผากะลามะพราวทําใหเกิดเปNนมลพิษ ควรพัฒนาต=อยอดองค�ความรูเทคโนโลยีเตาเผาไรควันและถ=ายทอด
ความรูไปสู=ประชาชนต=อไป 
 

4.๓  นายสุรพงษ� อนันต�ธนสาร ครูผูช=วย     นําเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี ๒ ปHการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 

๑. รายงานจํานวนนักศึกษาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑.๑ จํานวนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ ปHการศึกษา ๒๕๖๑  
- ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๑๘  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  ๑๕๑  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๒๐๒  คน 

รวม ๓๗๑  คน 
 
 

/๑.๒ จํานวนนักศึกษา... 
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๑.๒ จํานวนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา ๒๕๖๒  
- ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๑๗  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  ๑๕๓  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๒๑๐  คน 

รวม ๓๘๐  คน 
 ๒. รายงานผลการเขาสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา ๒๕๖๑  

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๑๒  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๓๑  คน 

รวม ๔๓  คน  คิดเปNนรอยละ ๗๘.๑๘ 
 ๓. รายงานผลการเขาสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา ๒๕๖๑  

- ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๔  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  ๘๕  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๑๔๔  คน 

รวม ๒๓๓  คน  คิดเปNนรอยละ ๖๓.๗๒ 
 

   ๔.๕  นางสุมิตรา  สุขอวบอ=อง ครูอาสาสมัคร กศน. นําเสนอรายงานผลการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ภาคเรียนท่ี ๒ ปHการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๕ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการส=งเสริมการอ=านเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู เปVาหมายจํานวน ๓๗๑ คน งบประมาณ 
๓,๗๑๐ บาท 

๒. โครงการอบรมนักศึกษากศน.เพ่ือส=งเสริมประธิปไตย รูสิทธิ รูหนาท่ี รูกฎหมาย เปVาหมายจํานวน 
๘๐ คน งบประมาณ ๑๔,๖๐๐ บาท 

๓. โครงการเรียนรูหมู=บานนวัตวิถี เรียนรูอย=างยั่งยืน เปVาหมายจํานวน ๔๐ คน งบประมาณ 
๑๕,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการ กศน.พิทักษ�รักษ�สิ่งแวดลอม เปVาหมายจํานวน ๕๐ คน งบประมาณ ๑๖,๔๐๐ บาท 
๕. โครงการอาสายุวกาชาดหลักสูตรดูแลผูสูงอายุ เปVาหมายจํานวน ๖๐ คน งบประมาณ ๓๗,๕๒๕ 

บาท 
 
 
 

/๔.๕  นางสุมิตรา... 



-๖- 
 
   ๔.๕  นางสุมิตรา  สุขอวบอ=อง ครูอาสาสมัคร กศน. นําเสนอรายงานจํานวน
นักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑.  จํานวนนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา ๒๕๖๒  
- ระดับประถมศึกษา  จํานวน ๑๗  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  ๑๕๓  คน 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  ๒๑๐  คน 

รวม ๓๘๐  คน 
 

   ๔.๖  นางสุมิตรา  สุขอวบอ=อง ครูอาสาสมัคร กศน. นําเสนอแผนการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา ๒๕๖๒ จํานวน ๔ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการปVองกันและแกไขป8ญหาการต้ังครรภ�ไม=พรอมในวัยรุ=น เปVาหมายจํานวน ๘๐ คน 
งบประมาณ ๑๒,๕๐๐ บาท 

๒. โครงการศึกษาแหล=งเรียนรูอุทยานราชภักด์ิ เปVาหมายจํานวน ๕๐ คน งบประมาณ ๑๙,๓๖๐ 
บาท 

๓. โครงการส=งเสริมการอ=านและพัฒนาทักษะการเรียนรู เปVาหมายจํานวน ๓๗๑ คน งบประมาณ 
๔,๐๐๐ บาท 

๔. โครงการคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เปVาหมายจํานวน ๕๐ คน งบประมาณ 
๑๖,๔๔๐ บาท 

 
๔.๗  นางสาวจิราพร  ยอดแกว  นําเสนอรายงานการสํารวจจํานวนหนังสือเรียน  

รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา ๒๕๖๒ และการจัดหาหนังสือเรียน  
๑. จํานวนนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา 256๒  

ระดับประถมศึกษา   จํานวน ๑๗ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน ๑๕๓ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน ๒๑๐  คน 

รวมท้ังสิ้น    จํานวน ๓๘๐ คน 
๒. จํานวนนักศึกษาท่ีลงเบียนเรียนแยกรายวิชาบังคับ 

ระดับประถมศึกษา 
- ทักษะการเรียนรู    จํานวน  ๑๗  คน 

 
/ภาษาไทย... 



-๗- 
 

- ภาษาไทย   จํานวน  ๑๗  คน 
- วัสดุศาสตร�   จํานวน  ๑๗  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  
- ทักษะการเรียนรู    จํานวน  ๑๔๙  คน 
- ภาษาไทย   จํานวน  ๑๔๖  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
- ทักษะการเรียนรู    จํานวน  ๑๘๐  คน 
- ภาษาไทย   จํานวน  ๑๗๐  คน 

กศน.อําเภอทับสะแก ไดรับงบประมาณ ค=าหนังสือเรียน จํานวน 84,350 บาท  การสํารวจจํานวนหนังสือ
เรียน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนท่ี ๑ ปHการศึกษา 256๒ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

- ใหครูสํารวจหนังสือท่ีมีอยู=จริงใน กศน.ตําบล  

- สํารวจจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต=ละรายวิชา 

- คํานวณจํานวนหนังสือท่ีตองการ 

- สรุปยอดหนังสือท่ีตองการเพ่ิมในแต=ละ กศน.ตําบล  
รายละเอียดคุณลักษณะการจางพิมพ� (วิชาบังคับ) 

ปก 
1. ขนาดรูปเล=ม 8.25 นิ้ว คูณ 11.75 นิ้ว (A4) บวกลบไม=เกินรอยละ 2   
2. กระดาษการ�ดอาร�ต มีความหนา 210-230 แกรม 
3. พิมพ�ระบบออฟเซท 4 สี (พิมพ�ปกดานนอก หนา-หลัง) 
4. ใส=ชื่อหน=วยงานหรือสถานศึกษาท่ีจางพิมพ�บริเวณมุมขวาดานล=าง หามใชตรายางประทับ 
เนื้อใน 
1. ขนาดรูปเล=ม 8.25 นิ้ว คูณ 11.75 นิ้ว (A4) บวกลบไม=เกินรอยละ 2   
2. กระดาษปรู`ฟ ความหนาไม=ต่ํากว=า 45 แกรมหรือกระดาษปอนด�ความหนาไม=ต่ํากว=า65 แกรม 
3. พิมพ�ระบบออฟเซท 1 สี พิมพ� 2 ดาน 
4. การเขาเล=มไสสันทากาว 
5. ใส=ชื่อหน=วยงานหรือสถานศึกษาท่ีจางพิมพ�บริเวณดานล=างตรงกลางของหนาหนังสือทุกหนา 
หามใชตรายางประทับ 
 
 

/การจัดจ�าง... 



-๘- 
 

การจัดจ�างหนังสือเรียน ภาคเรียนท่ี ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

ศูนย'การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทับสะแก 

        

รายวิชา ราคาต/อหน/วย จํานวนหนังสือ     
ท่ีส่ังซ้ือ (เล/ม) 

เป4นเงิน (บาท) 

ระดับประถมศึกษา       

ทร 11001 ทักษะการเรียนรู 136.00 15 2,040.00 

พท 11001 ภาษาไทย 105.00 15 1,575.00 
พว 12011 วัสดุศาสตร�  98.00 17 1,666.00 

       

รวม    5,281.00 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต/น     

ทร 21001 ทักษะการเรียนรู 178.00 86 15,308.00 

พท 21001 ภาษาไทย 185.00 81 14,985.00 

       

รวม    30,293.00 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

ทร 31001 ทักษะการเรียนรู 243.00 101 24,543.00 

พท 31001 ภาษาไทย 148.00 89 13,172.00 

        

รวม     37,715.00 

รวมเปCนเงิน  (เจ็ดหม่ืนสามพันสองร/อยแปดสิบเก/าบาทถ/วน) 73,289.00 

งบประมาณท่ีได/รับการจัดสรร  84,350 บาท 

คงเหลือส7งคืน สํานักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ4  จํานวน ๑๑,๐๖๑ บาท 
 

/๔.๘  นายสุรพงษ�... 
 



-๙- 
๔.๘  นายสุรพงษ� อนันต�ธนสาร ครูผูช=วย  นําเสนอรางวัลและเกียรติบัตรท่ีไดรับ 

ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสท่ี ๑-๒)  ดังนี้ 
ดานครู บุคลากร และสถานศึกษา ปH พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 1-2)  
 - กศน.อําเภอทับสะแก ไดรับเกียรติบัตร“สถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดาน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ภาคเรียนท่ี 2 ปHการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด ผลคะแนนเฉลี่ย 
41.63” 

- นางสาวรัตนาวลี สิงห�คาร ตําแหน=งนักจัดการงานท่ัวไป บุคลากร กศน.อําเภอทับสะแก ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ (ระดับจังหวัด) งานประชาสัมพันธ�กิจกรรม/ข=าวสาร ผ=านเว็บไซต�และสื่อโซเชียล 
 - กศน.ตําบลนาหูกวาง  ไดรับการคัดเลือกเปNนลําดับท่ี 3 ระดับ กศน.จังหวัด เรื่องการทําคลิปวีดีโอผู
ประสบความสําเร็จในโครงการสรางเครือข=ายดิจิทัลชุมชน 
 - กศน.อําเภอทับสะแก เขาร=วมโครงการ “สํานักงานไรถังขยะ” และผ=านการประเมินรอบท่ี 1 ใน
ระดับ “ดี” (7 หน=วยงาน) จาก 62 หน=วยงานจะเขารับการประเมินในรอบท่ี 2 ในระหว=างวันท่ี 17-19 
มิถุนายน 2562 
ดานเครือข=าย/แหล=งการเรียนรู ปH พ.ศ. 2562 (ไตรมาสท่ี 1-2) 
 - ชุมชนบานทุ=งกลาง หมู=ท่ี 6 ตําบลเขาลานอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ไดรับคัดเลือก
เปNนชุมชนตัวแทนประเภท“ชุมชนตนแบบท่ีมีการดําเนินงานการบริหารจัดการและพัฒนาต=อยอดตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน” และไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ� และระดับกลุ=มศูนย� กศน.(กลุ=มสมุทร
คีรี)   
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ    
 
ระเบียบวารท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

5.1  นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก ไดนําเสนอ 
เรื่องการจัดซ้ือหนังสือเรียน เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบเพ่ือขอความเห็นชอบ ซ่ึงขอมูล
รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการจัดซ้ือ จัดจาง นางสาวจิราพร  ยอดแกว ไดนําเสนอในระเบียบวาระท่ี ๔ 
หัวขอท่ี ๔.๗  

5.๒  นางมณีรัตน�  อัจฉริยพันธกุล  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทับสะแก ไดนําเสนอ 
แผนงานโครงการ/กิจกรรม ประจําปHงบประมาณ ๒๕๖๒ (ไตรมาสท่ี ๓-๔) ของ กศน.อําเภอทับสะแก เพ่ือให
คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบเพ่ือขอความเห็นชอบ ซ่ึงขอมูลรายละเอียด ไดนําเสนอในระเบียบวาระท่ี 
๔ หัวขอท่ี ๔.๒, ๔.๖ 
 

/มติท่ีประชุม... 



 
 
 
 



โครงการการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอทับสะแก 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๓ เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕6๒ 

ครั้งท่ี ๒/256๒ 
ณ  ห/องประชุม ช้ัน๓ กศน.อําเภอทับสะแก  หมู7ท่ี ๔ ตําบลทับสะแก  

อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


