
รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ครั้งที่  2/2562 
วันอังคาร ที่  2 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 
12. นางสาวเกษร ฤทธิกูล  บรรณารักษ์อัตราจ้าง           

ผู้ไม่มาประชุม  
  - 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
-  

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  นางมณีรัตน์  อัจฉริยพันธกุล  ผอ.กศน.อ าเภอทับสะแก ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม  โดย
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
      1. มีข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ 
   1.1 นางสาวบุญเสริม  ศุภมิตร ต าแหน่ง เจ้าพนักงานประมงช านาญงาน ย้ายมาจาก
กองบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดมาตรการ กรมประมง 
   1.2 นางสาวพรพิมล  อมรวาทิน ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฎิบัติงาน รพ.สต.เขา
ล้าน 
   1.3 นางสาวจิตวิสุทธิ์  เสือน้อย ต าแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติงาน รพ.สต.ดอนใจดี 
   1.4 นายสนธยา  ชัยวิชิต  ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีรถไฟทับสะแก 
       

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม       
  ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ได้น ารายงานการประชุมขึ้น
เว็บไซต์ ของ กศน.อ าเภอทับสะแก 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
   ไม่มี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อทราบ 
   1. ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทับสะแก ประชาสัมพันธ์ คณะครู และมอบหมายครู กศน.อ าเภอ

ทับสะแก ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีความสนใจบริจาคโลหิต  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่ 
09.00 น. – 12.00 น. ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     2. การจัดกิจกรรมวันครบรอบยกฐานะก่ิงอ าเภอทับสะแกข้ึนเป็นอ าเภอทับสะแก ในวันอังคาร
ที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
     3. จัดกิจกรรมอ าเภอไร้ถัง ในวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 และเชิญผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ
ทับสะแก พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "อ าเภอไร้ถัง"ภายใต้โครงการท าดีด้วยหัวใจ  ลดภัย
สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนทับสะแกวิทยา หมู่ที่ 1 ต าบลนาหูกวาง อ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     4. โครงการอ าเภอยิ้ม..และศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเคลื่อนที่ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562  
ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเนินดินแดง  หมู่ที่ 6 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบ           
ครูสมิตา โชติดาว ประสานน ากิจกรรมเข้าร่วมฯ 
     5. แจ้งบุคลากร กศน.อ าเภอทับสะแกเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ดังนี้ 
   5.1 พิธีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประจ าปี พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหอนาฬิกาตลาดเก่าอ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  เวลา 07.00 น. (สวมชุดปกติขาว) 
   5.2 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เวลา 08.30 น. (แต่งกายชุดปกติขาว) 
   5.3 กิจกรรมจิตอาสา มอบบ้านผู้ประสบภัย (นายสุชาติ ชูศรี) หมู่ที่ 3 ต าบลห้วยยาง 
และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้โทนสีเหลือง (ต้นทองอุไร) เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณะสมเด็จย่า หมู่ที่ 7 ต าบลห้วยยาง อ าเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เวลา 10.00 น. (แตง่กายชุดจิตอาสา) 
   5.4 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจ าปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอ าเภอทับสะแก อ าเภอทับ
สะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เวลา 18.00 น. (แต่งกายชุดปกติขาว) 
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

     ไม่มี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ครั้งที่  2/2562 
วันอังคาร ที่  2 กรกฎาคม  2562 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

………………………………………………  
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รายงานการประชุมโครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2562 

ครั้งที่  2/2562 
วันอังคาร ที่  2 กรกฎาคม  2562 

ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอทับสะแก อ าเภอทับสะแก    

………………………………………………  

 

 
 


