
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนเมษายน   2561 

ครั้งที่  4/2561 
วันอังคาร ที่  8 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก 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. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
9. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง 
10. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป  
11. นางเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง  

ผู้ไม่มาประชุม  
    -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม           
โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 การบรรจุครูผู้ช่วย  และผู้บริหารสถานศึกษา เปิดรับสมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่ 15 – 

21 พฤษภาคม 2561  และสามารถส่งสมัครด้วยตนเองได้ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  
1.2 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน ในช่วงที่ 4  
1.3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเลือก วิชามะพร้าวทับสะแก มี

ก าหนดจัดในวันที่ 23 – 28 มิถุนายน 2561  
1.4 การประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) มีการ

ประเมิน จุดเด่นพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน  20 คะแนน  ผลสัมฤทธิ์ 80 คะแนน  จุดด้อย งานอัธยาศัย  
      - ดีเด่น  จ านวน  2 คน 
      - ดีมาก  จ านวน  6 คน 
      - ดี       จ านวน  1 คน 
1.5 ประเมินบรรณารักษ์ และพนักงานบริการ ต้องมีการปฎิบัติงานตามแผนครึ่งปีหลัง ควร

ปฏิบัติงานตามแผน 
1.6 การปฏิบัติงานตามแผนครึ่งปีหลัง ให้เป็นไปตามแผน โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้

รีบเร่งด าเนินการให้เสร็จภายในเดือนกรกฏาคม 2561 
/1.7 การรับสมัครนักศึกษา…. 
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1.7 การรับสมัครนักศึกษาพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ 1 /2561   

  1. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  รับสมัครได้  5  คน   
  2. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  รับสมัครได้  9  คน   

3. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   รับสมัครได้ 14  คน    
4.. นางสาวภัณฑิรา งิ้วงาม  รับสมัครได้ 12  คน    
5. นางนิยะดา  อินไชยยา   รับสมัครได้  5  คน    
6. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  รับสมัครได้  9  คน    
7. นางศันสุนีย์  ศรีพรหมทอง  รับสมัครได้ 10 คน    
8. นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  รับสมัครได้  2  คน  

นักศึกษาที่ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 2 ภาคเรียนไม่ควรรับ  แผนการเรียน 4 ภาคเรียนจะต้องมีการปรับใหม่ เพิ่ม
วิชาลูกเสือ วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย  

1.8 การปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 1/2561 ก าหนดวันที่ 20 พฤษภาคม 2561  
1.9 นางสาวศรวณีย์  สืบสกุล ลาออก มอบนางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี รับผิดชอบงานที่ได้รับ

มอบหมายแทนนางสาวศรวณีย์  สืบสกุล  มอบนางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง ดูแลกิจกรรมโครงการแทน  
1.10 ติดตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้รวบรวมส่งนางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง 
1.11 มอบครู กศน.ต าบลส ารวจหนังสือเรียน เพ่ือให้นางสาวจิราพร สั่ง 
1.12 การป้องกันแก้ไขปัญหาการตังภรรค์ในวัยรุ่น  มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการให้เป็น

ปัจจุบันโดยเปลี่ยนจากนางสาวนภาพร  สิงห์จันทร์  เป็นนางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล 
 - อ าเภอทับสะแกยังมีวัยรุ่นตั้งครรภ์ ร้อยละ 21 (มีอายุต่ ากว่า 20 ปี)                       

ปี พ.ศ.2560 มี 16 คน ,ปี พ.ศ.2561 มี 15 คน 
 - กศน. สามารถรับเข้าเรียนได้  
 - ต้องมีการให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา  
 - ควรมีการจัดการเข้าค่าคุณธรรม และเชิญวิทยากรจากสาธารณสุขให้ความรู้  
1.13 การประชุมติดตามผลการด าเนินงาน  จากการเข้าร่วมประชุม ในระหว่างวันที่ 3 – 4 

พฤษภาคม  2561  ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนบุรี มีข้อสรุปดังนี้ 
 - เวทีไทยนิยมยั่งยืน สามารถน ามาใช้ให้เป็นกับงาน กศน. ให้ตั้งใจในการท างาน ใน

ระยะเวลาที่ด าเนินตามที่ก าหนด  
 - เดือนสิงหาคม 2561 ครบก าหนด 150 ปี อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ 

หว้ากอ มีการจัดกิจกรรม  
 - สมส จะประเมินในมิถุนายน/กรกฏาคม 2561  จ านวน 100 แหน่ง ใช้ SAR  เดิม 

SAR ปี 2561 มีแนวทางการประกันคุณภาพอันใหม่ จะมีการประชุมชี้แจง 19 กลุ่มศูนย์ๆละ 5 คนเพ่ือถ่ายทอด
ให้จังหวัดต่อไป ปลายเดือนพฤษภาคม 2561 

 - ปรับปรุงคู่มือจัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของ นักศึกษา กศน.  
 - ติดตามการด าเนินงานประเมินระดับการรู้หนังสือ  
 - การประเมิน N-Net จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 12 จังหวัด (ประจวบคีรีขันธ์) 
  การจัดกิจกรรมเพื่อเพ่ิมผู้เข้าสอบ N-Net ต้องมีการเตรียมพร้อมในการให้

ข้อมูลมีการวางแผนการลงทะเบียน การกลั่นกลองจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าสอบ แจ้งนักศึกษาเตรียมตัว ชี้แจงแนว
ปฏิบัติให้ชัดเจน  นักศึกษาตกหล่น ไม่ได้ส่งชื่อ ขออนุมัติเป็นรายๆไป เนื่องจากนักศึกษาจะจบศึกษาแนวทางให้ดี 

 - การเพ่ิมร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียน กศน.อ าเภอทับสะแก 68.71 ยังต่ าอยู่ 
ต้องมีแนวทาง มีมาตรการเพ่ิมผู้เข้าสอบให้มากข้ึน ไม่ควรต่ ากว่าร้อยละ 50  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ                                                     /ระเบียบวาระท่ี 2 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 5 มีนาคม  2561 ได้น ารายงานการประชุม ขึ้น
เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   - 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  4.1 การปรับแผนปฏิบัติงานตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งให้ กศน.อ าเภอ ที่จะมีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน 
พฤษภาคม 2561 
  4.2 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักฯ  ส านักงาน กศน.จังหวัดจะมี
การท าหนังสือ ส่งให้ส านักงาน กศน. ภายหลัง 
  4.3 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ย้ายสถานที่ท าการชั่วคราวไปอยู่หน้าบริเวณ
โรงแรมเรือนชบารีสอร์ท 
  4.4 การส่งเสริม  สนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ าดื่ม  
  4.5 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศา
นุวงศ์ ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
   1. ขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการให้ความส าคัญในการเข้าร่วมงานพระราช
พิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ และมอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้า
ร่วมงานฯ ตามจ านวนที่เหมาะสม 
   2. การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เก่ียวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ขอให้
ด าเนินการให้สมพระเกียรติ และถูกต้องตามหลักงานพระราชพิธี 
   3. ให้ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธี รัฐพิธี และภารกิจที่เก่ียวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์  
ระมัดระวังกิริยาตลอดเวลาระหว่างพิธี โดยเฉพาะการถ่ายภาพในงานพระราชพิธีฯ 
   4. ให้ส่วนราชการ งดการนัดประชุมในวัน  เวลา  ที่ตรงกับการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 
และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ 
  4.6 สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  4.7 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3 -4 (ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2561 - กันยายน 2561) 

1.1 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ กิจกรรม จัดการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร แห่งๆ ละ 
5,000 บาท และค่าสาธารณูปโภค แห่งละ 5,000 บาท 

1.2 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่า
สาธารณูปโภค  

/1.3 ส านักงาน กศน..... 
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1.3 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบงบด าเนินงานเพื่อเป็นค่าจ้างมาบริการปฏิบัติงานจ านวน 2 
คนกศนอ าเภอทับสะแก จ านวน 1 คน ต าแหน่งพนักงานบริการ จ านวน 54,000 บาท และ กศน.อ าเภอหัวหิน 
จ านวน 1 คน ต าแหน่ง พนักงานขับรถ จ านวน 70,080 บาท 

1.4 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจ ดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับต าบล งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนา เครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับต าบล ต าบลละ 2 รุ่นๆ ละ 16 คน จ านวน 
48 ต าบลๆ ละ 10,000 บาท  

1.5 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน เพ่ือเป็นค่าเช่าส านักงาน กศน.อ าเภอ            
ทับสะแก จ านวน 6 เดือนๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท  

1.6 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หนังสือ สื่อ ให้กับ กศน.ต าบล จ านวน 7 แห่งๆ ละ 15,000 บาท 

1.7 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน 
จ านวน 8 คน (มง หาก 30 ) 

1.8 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อ
หนังสือพิมพ์ของ กศน.ต าบล จ านวน 48 แห่งๆ ละ1 ฉบับๆ ละ 10 บาท จ านวน 121 วัน 

1.9 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม จัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือ สื่อ 
ส าหรับห้องสมุดประชาชน จ านวน 9 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 1 แห่งๆ ละ 
20,000 บาท ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ จ านวน 6 แห่งๆ ละ 15,000 บาท ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราช
กุมารี” อ าเภอบางสะพาน จ านวน 1 แห่งๆ ละ 25,000 บาท และหอสมุครัชมังคลาภิเษกวังไกลกังวล อ าเภอหัว
หิน จ านวน 1 แห่งๆ ละ 45,000 บาท 

1.10 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
เพ่ือส ารองเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับประถม ม.ต้น และ           
ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2561 โดยใช้ข้อมูล นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นฐานในการค านวณ  งบประมาณ 

/หลังจากตรวจสอบข้อมูล…. 
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หลังจากตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาท่ีลงทะเบียน ในระบบสารสนเทศท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก              
ภาคเรียนที่ 1/2561 เรียบร้อยแล้ว จะจัดสรรงบประมาณส่วนที่ เหลือให้ต่อไป และให้จัดส่งแผนการใช้จ่าย
งบประมาณและแผนปฏิบัติการให้   ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เห็นชอบ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2561 

1.11 ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. 2561 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาค
เรียนที่ 1/2561 โดยการจัดสรร งบประมาณในครั้งนี้ใช้ข้อมูลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นฐานในการ
ค านวณงบประมาณ ให้สถานศึกษาทุกแห่ง ด าเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยใช้ข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนใน
ระบบสารสนเทศท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ของภาคเรียนที่ 1/2561 ถ้ามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2561 น้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร ขอให้ส่งคืน งบประมาณให้ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  4.8 สรุปผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ   ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้
ท่านสรุปผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในรูปเล่ม จ านวน 1 เล่ม ตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น
ซีดี จ านวน 1 แผ่น จัดส่งให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 
  4.9 การรายงานผลการด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  การรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามท่ีส านักงาน กศน.ได้อนุมัติโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน พร้อมจัดสรรโอนเงินงบประมาณ เพื่อให้ด าเนินกิจกรรม การจัดการศึกษาอาชีพให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ และส านักงาน กศน.ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ด าเนินการจัดส่งรายงานผลเป็นราย
ไตรมาส ตามระยะเวลาดังนี้ 

1. รายงานผลรอบ 6 เดือน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561                                       
2. รายงานผลรอบ 9 เดือน ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
3. รายงานผลรอบ 12 เดือน ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561                                           

ทั้งนี้ การายงานผลให้รายงานทาง E - mail ที่ ajsonjorn@hotmail.com เพ่ือความสะดวกในการรวบรมข้อมูล
ส่ง ส านักงาน กศน.ต่อไป 
  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1 ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2561 (เดือนตุลาคม 2560-เดือนปัจจุบัน) 

ที ่ สถานศึกษา ได้รับการจัดสรร เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอกุยบุรี 1,228,374 53.64 
2 กศน.อ าเภอทับสะแก 1,713,082 55.27 
3 กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 1,293,820 63.63 
4 กศน.อ าเภอบางสะพาน 1,708,700 56.82 
5 กศน.อ าเภอเมืองฯ 2,936,009 61.27 
6 กศน.อ าเภอบางสะพานน้อย 1,423,692 63.19 
7 กศน.อ าเภอหัวหิน 3,074,362 71.60 
8 กศน.อ าเภอปราณบุรี 3,612.240 87.65 
   
มติที่ประชุม   ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 

- 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุมเวลา   12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
ประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ครั้งที่  4/2561 
วันอังคาร ที่  8 พฤษภาคม  2561 เวลา 09.00น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

 

 

 


