
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 

ครั้งที่  3/2562 
วันอังคาร ที่  25 กรกฎาคม  2562 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

………………………………………………  

ผู้มาประชุม 
1. นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก 
2. นายสุรพงษ์  อนันต์ธนสาร  ครูผู้ช่วย 
3. นางสุมิตรา  สุขอวบอ่อง  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.ห้วยยาง แสงอรุณและเขาล้าน 
4. นางสาวยุพเยาว์  เยาวหลี  ครูอาสาสมัคร กศน.รับผิดชอบ ต.นาหูกวาง ทับสะแกและอ่างทอง 
5. นางสาวภัณฑิรา  งิ้วงาม  ครู กศน.ต าบลทับสะแก 
6. นางนิยะดา  อินไชยยา  ครู กศน.ต าบลเขาล้าน 
7. นางสาวพรพิมล  เยาวมาลย์  ครู กศน.ต าบลนาหูกวาง 
8. นางสาวจิราพร  ยอดแก้ว  ครู กศน.ต าบลแสงอรุณ 
9. นายบุญทิพย์  สอนง่าย   ครู กศน.ต าบลอ่างทอง 
10. นางสาวสมิตา  โชติดาว  ครู กศน.ต าบลห้วยยาง 
11. นางสาวรัตนาวลี  สิงห์คาร นักจัดการงานทั่วไป 

ผู้ไม่มาประชุม  
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการ
ประชุม  โดยได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1 ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบเกียรติบัตรให้กับ 

กศน.อ าเภอทับสะแก  ในการสนับสนุนงานภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 
2542 

1.2 มอบเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการจ านวนผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
ได้แก่ 

 1.2.1 กศน.อ าเภอกุยบุรี 
 1.2.2 กศน.อ าเภอทับสะแก 
 1.2.3 กศน.อ าเภอปราณบุรี 
1.3 มอบเกียรติบัตรให้สถานศึกษาที่มีผู้สอบผ่านวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ 
 1.3.1 กศน.อ าเภอบางสะพาน 
 1.3.2 กศน.อ าเภอกุยบุรี 
 1.3.3 กศน.อ าเภอสามร้อยยอด 

       

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ได้น ารายงานการประชุมขึ้น
เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
  ไม่มี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 การด าเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. ส านักงานงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้อนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการสร้างจิตส านึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิ
ขาย เสียงและการทุจริตเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดย ศส.ปชต. โดยในปีนี้จะพิจารณาคัดเลือก
หมู่บ้าน หรือชุมชนไม่ขายเสียง ต าบลละ 1 หมู่บ้าน โดยให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบลเป็นผู้ด าเนินการ
ขับเคลื่อน กิจกรรมร่วมกับหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบ (กศน.อ าเภอทับสะแกส่งแล้ว) 
  4.2 การจัดกิจกรรม กศน.ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ส านักงาน กศน. ส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด าริ ตาม
หลักสูตรจิต อาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/62 ของศูนย์อ านวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 มีการ
มอบหมาย ภารกิจให้ผู้เข้ารับการอบรมส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยึดถือปฏิบัติตามพระบรมราโชบาย
ของพะบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แก่ การขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ เ พ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด 
พร้อมน าทฤษฎีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาสู่การ
ปฏิบัติให้เห็นผล 3 เรื่องหลัก คือ 

1. เรื่องการท าความเข้าใจที่ถูกต้อง ตามข้อมูลความเป็นจริงของประวัติศาสตร์ชาติไทย 
สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 

2. เรื่องของการพัฒนาถือเป็นความรู้ที่จิตอาสาจะต้องศึกษาให้เข้าใจและลองปฏิบัติจริง
ให้เห็นผล และน าไปขยายผลไปสู่ประชาชน โดยการน าศาสตร์พระราชามาเป็นหลักในการศึกษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 
ความเป็นอยู่ ของประชาชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน 

3. เรื่องภัยพิบัติ ต้องเรียนรู้หลักสูตรการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือ 
ฟ้ืนคืนชีพ การปฐมพยาบาล โดยเรียนแบบจริงจัง ท าซ้ า ให้จิตอาสา 904 มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือคนได้
จริง เมื่อเกิด ภัยพิบัติข้ึนต้องสามารถปฏิบัติและบริหารจัดการศูนย์ช่วยเหลือภัยพิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล 
  4.3 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดกิจกรรม/โครงการ และการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมงานต่อเนื่องและงานอ่ืนๆ ทั้งหมด (ยกเว้น
งบอุดหนุน) เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562  

2. จัดส่งรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และงบประมาณเหลือ
จ่ายส่งคืน ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบฯ ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 (ตามเอกสารที่ก าหนด) 

3. จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมงานต่อเนื่องและงานอ่ืนๆ ทั้งหมด (ยกเว้น
งบอุดหนุน) ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 

 
 
4. วางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม ในงบเงินอุดหนุน เสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 กันยายน 

2562 โดยไม่มี การกันไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไป หากเหลือจ่ายให้ส่งคืนส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบฯ ต่อไป  
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5. จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม งบเงินอุดหนุน ภายในวันที่ 13 กันยายน 
2562  

6. จัดส่งเรื่องยืมเงินสนามสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562 ภายในวันที่ 6 กันยายน 2562 
7. ด าเนินการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจ า เช่น ค่าหนังสือพิมพ์ 

ค่าตอบแทน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และส่งเอกสารให้ กศน.จังหวัด ภายในวันที่ 26 กันยายน 2562 โดยยังไม่
ต้องลงเลขท่ี หนังสือ 
  4.4 แนวทางปฏิบัติการขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ตามที่
กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินการน าเงินส่งคลังและการรับเงินผ่าน 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ขึ้น โดยให้ส่วนราชการเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2559 แล้วนั้น ส านักงาน กศน. ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ดังกล่าวให้กับ ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการจ่ายเงิน โดยใช้บริการผ่านระบบธนาคาร อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ่ง (KTB 
Corporate Online) ของส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นไปด้วยความชัดเจนรวดเร็วและ เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานของส่วนราชการโดยให้ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอถือปฏิบัติดังนี้ 

1. การขอรับเงินเดือนให้ พนักงานราชการ และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก งบ
ด าเนินงาน กรอกแบบฟอร์มแจ้งขอรับเงินผ่านธนาคาร KTB Corporate Online พร้อมแนบหน้าบัญชีธนาคาร
บัญชีเงินเดือน เท่านั้น แนบเพียงครั้งเดียว ส่งถึงส านักงาน กศน.จังหวัด  ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 

2. การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล และค่าการศึกษาบุตร ให้แนบแบบแจ้งขอรับ
เงินผ่าน ธนาคาร KTB Corporate Online ทุกครั้งที่มีการเบกิโดยใช้บัญชีเงินเดือนเท่านั้น 

3. การเบิกคา่จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทุกต าแหน่งโดยใช้เงินอุดหนุนให้แนบแบบ
แจ้งขอรับ เงินผ่านธนาคาร KTB Corporate Online ทุกครั้งที่มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน 

4. การเบิกค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ให้กับเจ้าหนี้การค้า ที่เป็นร้านค้า หรือบริษัท ฯลฯ ให้
แนบ แบบฟอร์มและหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทยเท่านั้น แนบทุกครั้งที่มีการส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงิน 

5. การยืมเงินในงบประมาณจากจังหวัดตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไป ให้พิจารณาข้าราชการ
เป็นล าดับ แลกในการยืมโดยต้องใช้คนยืมเงิน 2 คน โดยท าหนังสือมอบอ านาจให้คนใดคนหนึ่งที่ยืมรับเงิน พร้อม
แนบแบบแจ้ง ขอรับเงินผ่านธนาคาร KTB Corporate Online และหน้าบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือนของผู้รับเงิน
ทุกครั้ง 

6. กรณีเงินยืมงบประมาณท่ีไม่เกิน 1 แสนแนบแบบแจ้งขอรับเงินผ่านธนาคาร KTB 
Corporate Online และหน้าบัญชีธนาคารที่รับเงินเดือนของผู้รับเงินทุกครั้ง 

7. เอกสารชุดส่งใช้เงินยืมอ าเภอ (บย.อ าเภอ) และการส่งใช้เงินทดรองราชการ การ
เบิกจ่ายค่า สาธารณูปโภค ไม่ต้องแนบแบบฟอร์ม เนื่องจากระเบียบยังไม่รองรับ 

8. ให้ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถือปฏิบัติ
ตาม หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัตินี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

 
 
 
 
 
 

  4.5 แนวทางการการเบิกจ่ายเงิน 
1. การเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
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(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง วิธีนับค่าเบี้ยเลี้ยง 
- ให้เริ่มนับเวลาตั้งแต่ออกเดินทางจากที่พักหรือสถานที่ปฏิบัติราชการจนถึง

เวลาเดินทางกลับถึงท่ีพัก หรือสถานที่ปฏิบัติราชการ  
- กรณีพักแรม ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน ส่วนที่ไม่ถึงแต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง 

ให้นับเป็น 1 วัน 
- กรณีไม่พักแรม หากนับไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมง เบิกค่าเบี้ย

เลี้ยงได้ 1 วัน ส่วนที่ ถึง 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมง ให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงได้ครึ่งวัน 
- กรณีเดินทางไปราชการโครงการมีอาหารเลี้ยง ให้ระบุหมายเหตุ จ านวนมื้อ

อาหารที่เลี้ยงให้ชัดเจน ในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ8708) 
(2) ค่าท่ีพัก การเบิกค่าเช่าที่พักมี 2 ลักษณะ 

- ค่าเช่าที่พักเหมาจ่าย -ค่าเช่าที่พักจ่ายจริง 
  ถ้าเป็นการเดินทางไปเป็นหมู่คณะ ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะ

เดียวกันทั้งคณะ (ผู้ไปราชการ + พนักงานขับรถ) 
 

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการด่วนที่สุด ที่ ศธ.0210.117/937 ลงวันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าที่พัก กล่าวคือในการเดินทาง ไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วมโครงการวันการศึกษานอกโรงเรียน ( งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ การแข่งขัน 
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์) โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.เพ่ือเสริมสร้างการปฏิบัติงาน กศนโครงการ
ประชุมสัมมนา บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทั่วประเทศ โครงการส่งเสริมค่าคลังปัญญา กศน.การประชุม
ผู้บริหารทั่วประเทศ และกิจกรรมอ่ืนๆที่ ส านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) เป็นเจ้าภาพจัดประชุมตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ เพ่ือ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ข้างต้นโดยเบิกจ่ายค่าที่พักในลักษณะจ่ายจริงพร้อมแนบหลักฐาน ใบเสร็จรับเงินและ
Port Folio) ประกอบการ เบิกจ่ายทุกโครงการ 

(3) ค่าพาหนะ 
- กรณีเดินทางโดยพาหนะรับจ้างให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก

4231) พร้อมรับรอง เหตุผลด้านล่างด้วยทุกครั้ง 
- กรณีเดินทางโดย Taxi Meter ให้แนบการค านวณระยะทางของกรมทาง

หลวงหรือ และค านวณค่า Taxi Meter จาก Google Map ประกอบใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก
4231) ตามหนังสือส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ศธ.0210.44/918 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง 
แผนความเสี่ยงการทุจริต ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

- กรณีใช้พาหนะส่วนตัวให้แนบระยะทางและให้แนบการค านวณระยะทางของ
กรมทางหลวงหรือ Google Map ประกอบใบรับรองแทน ใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก4231) ตามหนังสือส านักงาน 
กศน.จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ที่ ศธ.0210.44/918 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง แผนความเสี่ยงการทุจริต 
ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

- การเบิกค่าน้ ามันรถยนต์ราชการที่ใบเสร็จรับเงินปรากฏวันเวลา การเขียน
เวลากลับถึงส านักงาน การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการจะต้องสอดคล้องกับบิลน้ ามันในครั้งนั้นๆ  

 
 
 

(4) การไปราชการฝึกอบรม ให้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมการจัด งานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 
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ค่าท่ีพัก ต้องจ่ายค่าเช่าที่พกัเท่าที่จ่ายจริง ตามอัตราที่ก าหนดให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและใบ
แจ้งรายการ ระบุชื่อผู้เข้าพัก 

ค่าเบี้ยเลี้ยง  
- ผู้จัด จัดอาหารทุกม้ือ ให้งดเบิกเบี้ยเลี้ยง  
- ผู้จัด จัดอาหาร 2 มื้อให้เบิกไม่เกิน 1 ใน 3  
- ผู้จัด จัดอาหาร 1 มื้อให้เบิกไม่เกิน 2 ใน 3  
(5) การใช้เงินอุดหนุน 
- การจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน ปฐมนิเทศ สอนเสริม ติวเข้มเติมเต็มความรู้ ไม่สามารถ

เลี้ยงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มนักศึกษาได้เพราะเป็นบทบาทที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเอง 
- ค่าของที่ระลึกใช้เบิกกรณีศึกษาดูงานของบุคลากรเท่านั้น  
(6) หลักฐานการจ่าย 
- ใบอนุโมทนาบัตร ไม่ใช่หลักฐานการจ่ายเงิน กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใดซึ่งมี

ลักษณะไม่อาจ เรียกเก็บใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ให้ผู้รับเงินลงชื่อในใบส าคัญรับเงิน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการ
จ่ายพร้อมแนบ ส าเนาบัตรประชาชนจากไวยาวัจกรวัดและหนังสือแต่งตั้งไวยาวัจกรวัด 
  4.6 แจ้งการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google 
Classroom ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562 ให้ตัวแทนที่เข้ารับการอบรม
น ามาขยายผลในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป 
  4.7 การนิเทศติดตามงานตามนโยบาย ไตรมาส 3 – 4 ประจ าปีงบประมาณ ผู้บริหารและคณะ
ครู กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ ให้การตอนรับและความร่วมมือในการนิเทศเป็นอย่างดี 
  4.8 การสอบประเมินเทียบระดับมิติความรู้ความคิด 1/2562 ในระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 
2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  4.9 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 1/2562 
สอบในวันที่ 25 สิงหาคม 2562  
  4.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 (31 มีนาคม – 30 กันยายน 
2562) 
   - แต่งตั้งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 
   - ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานและประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด พร้อมสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ 
   - จัดส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมฯ แบบสรุปผลการ
ประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และค าสั่งคณะกรรมการในการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ จัดส่งให้
ส านักงาน กศน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562 กศน.อ าเภอทับสะแก นัดประเมิน
บุคลากร ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

     ไม่มี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 

ครั้งที่  3/2562 
วันอังคาร ที่  25 กรกฎาคม  2562 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

………………………………………………  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


