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รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี / ผู้บริหารสถานศึกษา /
ข้าราชการ / พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
ประจาเดือนกันยายน พ.ศ. 2560
ในวันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
***********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมยศ
2. นางสาวประไพศรี
3. นายศักดิ์ชัย
๔. นายพลธนวัฒน์
๕. นายสุพัฒน์

เพิ่มพงศาเจริญ
คงตระกูล
นาคเอี่ยม
วังวงศ์ทอง
เปรมสมบัติ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอท่ามะกา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอไทรโยค/
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอทองผาภูมิ
๖. นางสาวพนาวรรณ บุญจีน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอท่าม่วง
7. นางสมพร
อ่อนละออ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมทวน/
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอศรีสวัสดิ์
8. นางขวัญตา
ดอนศรีจันทร์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอด่านมะขามเตี้ย
9. นางศรัณย์พัทธ์
เพ็ญปัญญา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยกระเจา
๑0. นางสาวฐณัชญ์พร นาห่อม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอหนองปรือ
๑1. นางสาวกิตติมา
ตั้งจิตเจริญกิจ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอเลาขวัญ
๑2. นายอานาจ
คาสาร
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอสังขละบุรี
๑3. นางสาวภัทรีญา โกพลรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑4. นางสาวพัชรมาศ นุ่มดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑5. นายบัณฑิต
กลีบเมฆ
นักวิชาการศึกษา
16. นางสาวสุชานรี
มั่นใจ
นักวิชาการศึกษา
17. นายบดินทร์
กลีบเมฆ
นักวิชาการศึกษา
18. นางสาวพัชณัฐฏ์ ทิพย์วโรรส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
19. นางสาวชนิศา
เพ็ชรเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
20. นางสาวมาลัย
วงค์เซ็นต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒1. นางสาวพมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒2. นางสาวนิรมล
แก้วกัญหา
นักจัดการงานทั่วไป
๒3. นางสาวนิตยา
บุญมาก
นักจัดการงานทั่วไป
๒4. นางสาวฟ้าใหม่
ตะเพียนทอง นักจัดการงานทั่วไป
๒5. นางสาวศลิษา
ฉิมพงษ์
นักจัดการงานทั่วไป
26. นางศิริธร
นุ่มเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
27. นางสาวสุพิศตรา รัตน์ทอง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
28. นางสาวปัญญาพร คุ้มกัน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
29. นางสาวปาณิสรา พานะผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
/ผู้เข้าร่วม...
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ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายรุ่งธรรม
๒. นายฐาปนา
๓. นายปาลศิริ
4. นายเดือน
5. นายไพศาล

โยธินสกุล
พึ่งเดช
พิมพิเศษ
กาไร
ทองอินทร์

เจ้าหน้าที่ประจารถเคเอ็มโมบาย
เจ้าหน้าที่ประจารถโมบายอินเตอร์เน็ต
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสุดารัตน์
2. นางสาวชยะวดี
3. นายโกวิท
4. นางสาวปริตา

วสุพลวิรุฬห์
อินสมภักษร
เมืองโคตร
ดวงผาสุข

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ่อพลอย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไม่มา
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ประธาน (นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ)
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. เรื่ อง รายงานผลการจั ดกิจ กรรม/ผลการดาเนินงานเด่นของสถานศึก ษาในสั งกัด ประจาเดือน
สิงหาคม 2560 มีสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าว จานวน 8 อาเภอ จึงได้สรุปกิจกรรมเด่น ดังนี้
๑. กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติการ
สร้างฝาย ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กรมทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อาเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมและรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สนอง
แนวทางตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๘๐ คน

2. กศน.อาเภอท่าม่วง จัดโครงการกีฬาสีสร้างสัมพันธ์ กศน.ท่าม่วง ๖๐ ระหว่างวันที่ ๕ – ๖
สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าล้อ หมู่ที่ ๑ ตาบลท่าล้อ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ กฎกติกา มารยาท เทคนิคการกีฬา เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีคุณธรรม
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุขและสิ่งเสพติด จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐๔ คน

/3. กศน.อาเภอท่ามะกา...
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3. กศน.อาเภอท่ามะกา ร่วมมือกับเครือข่าย โครงการขับเคลื่อนพัฒนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วม
โครงการ ได้ฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือจากผ้าที่เหลือใช้ ซึ่งสามารถนามาสร้างเป็นชิ้นงานใหม่ และสร้างรายได้
สามารถนาไปประกอบอาชีพได้จริง สร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว

4. กศน.อาเภอไทรโยค จัด โครงการค่ายส่ งเสริมความจงรักภั กดีต่ อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ สู่การดารงตนตามศาสตร์พระราชา ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ ศศช.
บ้านวังขะโดะ ตาบลบ้องตี้ อาเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างจิตสานึกให้ผู้เรียนมีความ
รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๕๐ คน
5. กศน.อ าเภอบ่ อ พลอย เข้า ร่ ว มโครงการ “บ่ อ พลอยรวมใจภั ก ดิ์ ปลู ก ดอกดาวเรื อ ง”
น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและสานึ กในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้ต้น
ดาวเรื อ งออกดอกบานสะพรั่ ง พร้ อ มกั น ทั่ ว ประเทศ ทั น ช่ ว งพระราช พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

/6. กศน.อาเภอศรีสวัสดิ์...
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6. กศน.อ าเภอศรี ส วั ส ดิ์ จั ด โครงการอบรมประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ ไ ทยและบุ ญ คุ ณ ของ
พระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓
ตาบลด่านแม่แฉลบ อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๒๐ คน
7. กศน.อาเภอหนองปรือ เข้าร่วมกิจกรรมรักษ์น้า The Journey สานต่อที่พ่อทาสร้างฝาย
ทั่วไทย ภายใต้โครงการ SCG รักษ์น้าเพื่ออนาคต ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ อาเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

8. กศน.อาเภอห้วยกระเจา จัดโครงการอบรมศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในวันที่ 19
สิงหาคม 2560 ณ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้รับการอบรมรับ
ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา พระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี
พระมหากรุ ณาธิคุณแก่พสกนิ กรชาวไทย ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ นาความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ เรื่อง แจ้งเรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ ครั้งที่ 8 / 2560 เมื่อวันพุธที่ 30
สิงหาคม 2560 เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
1. เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 3 ราย คือ
1) นางสาวสุทธิยา ทองสาย ดารงตาแหน่ง สถิติจังหวัดกาญจนบุรี
2) นายสิทธิชัย เผ่าพันธุ์
ดารงตาแหน่ง นายอาเภอเลาขวัญ
3) นายสมหมาย เฉลิมมุข
ดารงตาแหน่ง ผอ.สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
/4.1 เรื่อง ...
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1.2 เรื่อง โครงการสรุปผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจาปี 2560
- ประธาน ขอหารือเรื่องโครงการสรุปผลการดาเนินงานการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจาปี 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน
2560 ณ โรงแรมริ เวอร์ แ คว กาญจนบุ รี โดยให้ กศน.อาเภอนาเสนอผลการด าเนิ นงานการจัด การศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอภิปรายสภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมเสนอวิธีการ
แก้ไขปัญหา
มติประชุม

รับทราบ

1.3 เรื่อง งบประมาณ
- ประธาน แจ้งเรื่องงบประมาณว่าปีหน้าจะมีการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
มติประชุม

รับทราบ

1.4 เรื่อง การปรับเปลี่ยนพืน้ ที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
- ประธาน แจ้ ง เรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ยนพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการภายในจั ง หวั ด
1. จะต้องเป็นตาแหน่งเดียวกัน กลุ่มงานเดียวกัน 2. ถ้าพื้นที่ไหนว่างจึงสามารถขอย้ายได้ และให้ทาสัญญาจ้าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2560
มติประชุม

รับทราบ

1.5 เรื่อง การจ้างเหมาบริการ
- ประธาน แจ้ ง ว่ า ส านั ก งาน กศน. ได้ แ จ้ ง กรอบอั ต ราจ้ า งเหมาบริ ก าร เพื่ อ จั ด จ้ า งใน
ปีงบประมาณ 2561 โดยให้พิจารณาจาก 1. เหตุผลความจาเป็นในการข้อจ้างเหมาบริการ 2. ถ้าสถานศึกษา
ได้รับการจัดสรรพนักงานราชการในตาแหน่งเดียวกันกับการจ้างเหมาบริการ ขอให้งดการจ้างเหมาบริการใน
ตาแหน่งนั้นๆ ในส่วนของการจ้างด้วยงบอุดหนุน ให้ กศน.อาเภอทาหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะให้ สานักงาน
กศน.จั ง หวั ด จั ด จ้ างลู ก จ้ า งเหมาบริ ก ารเฉพาะเดื อ นตุล าคมเท่า นั้ น และขอให้ ครู กศน.ต าบล ดาเนิ น การ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาให้เสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 พร้อมกับส่งรายงานจานวนนักศึกษาที่
รับสมัครได้ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 เพื่อจะได้มากาหนดการจ้างครู ศรช. และพนักงานอื่นๆ ในช่วง
ของต้นเดือนพฤศจิกายน ในส่วนของบรรณารักษ์ จะทาสัญญาให้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
มติประชุม

รับทราบ

1.6 เรื่อง แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
- ประธาน ขอเน้นย้าเรื่องการจัดการศึกษาชายแดนในพื้นที่เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอาเภอเมือง
กาญจนบุรี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขอให้กาหนดแผนเอาไว้เลย โดยรวมกับสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ใน
ส่วนพื้นที่ติดชายแดน มี 5 อาเภอ ได้แก่ อาเภอด่านมะขามเตี้ย อาเภอไทรโยค อาเภอทองผาภูมิ อาเภอเมือง
กาญจนบุรี และอาเภอสังขละบุรี ให้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกตาบลที่มีพื้นที่ติดชายแดน 1 ตาบล ต่อ 1 จุด
ประเด็นที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือเรื่องรักชาติรักแผ่นดิน เรื่องดิจิทอล เรื่องอาชีพ เรื่องอ่านออกเขียนได้
ขอให้ กศน.อาเภอชายแดนทั้ง 5 อาเภอ จัดตั้งโครงการสารวจผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ให้ได้ชื่อได้จานวนที่
ชัดเจน และมอบหมายให้ นางสาวพมรรั ตน์ ชลไพรพิมลรัตน์ ส่งข้อมูล พื้นฐานให้ กับ 5 อาเภอ โดยทาเป็น
เอกสาร เพื่อให้ ไปส ารวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบให้ชัดเจนถูกต้อง และจะมีการจัดระบบแบ่งการรับผิดชอบ
นักศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คนไป
/รับผิดชอบ...
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รับผิดชอบไปสอนให้ความรู้ โดยจะมีการจัดประชุมนักศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยคัดจากนักศึกษา
ขั้นพื้นฐานและจะมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และมอบหมายนางสาวนิต ยา บุญมาก ให้สารวจนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น มัธ ยมศึกษาตอนต้น และตอนปลายทาหน้าที่เป็นครูอาสาสมัครสาหรับการสอนอ่านออกเขียนได้ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมั่นคง ส่วนไหนที่มีสถานะทางทะเบียนก็บอกว่ามีและส่วนไหนไม่มีก็บอกไม่มี
มติประชุม

รับทราบ

1.7 เรื่อง งานห้องสมุดกับบ้านหนังสือชุมชน
- ประธาน มอบให้นางสาวนิตยา บุญมาก สารวจห้องสมุดภายในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพา
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ไปศึกษาดูงาน และจัดแผนเพื่อเวียนกันไปดูแลห้องสมุด
มติประชุม

รับทราบ

1.8 เรื่อง การตรวจสอบพัสดุประจาปี 2560
- ประธาน แจ้ ง เรื่ อ งการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี 2560 ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งจะต้องดาเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และให้เสร็จภายใน 30 วัน
มติประชุม

รับทราบ

1.9 เรื่อง การทาข้อสอบวิชาเลือก
- ประธาน แจ้งเรื่องการทาข้อสอบรายวิชาเลือก ให้ดาเนินการออกข้อสอบในช่วงต้นเดือน
มกราคม และจะไม่มีการทาบัตรข้อสอบเพราะเนื่องจากบัตรที่ออกมานั้นไม่มีคุณภาพไม่สามารถนามาทาข้อสอบ
ได้ แต่จะให้ครูที่ทาหน้าที่ออกข้อสอบไปเข้าค่ายเพื่อออกข้อสอบ
มติประชุม

รับทราบ

1.10 เรื่อง การรายงานจานวนการมาสอบ/และการจบ
- ประธาน ขอให้ กศน.อาเภอรายงานจานวนผู้มาสอบให้เรียบร้อยและขอให้ตรวจสอบดูให้ดี
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.11 เรื่อง การดูแลอาคารสถานที่
- ประธาน ขอให้ กศน.อาเภอทุกอาเภอดูและหน้าบริเวณอาคารสถานที่ ดู และภูมิทัศน์ให้
เรียบร้อยและสวยงาน ไม่ควรปล่อยปะละเลย
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.12 เรื่อง การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
- ประธาน มอบหมายงานธุรการ เตรียมจัดทาโครงการเรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการเกี่ยวกับ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.13 เรื่อง เด็กออกกลางคัน (สตูลโมเดล)
- ประธาน มอบหมายให้นางสาวพมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์ ดูเรื่องเด็กออกกลางคันว่ามีเด็ก
ออกกี่คน ออกจากที่ไหนอยู่กับ กศน.กี่คนและไม่ได้อยู่กี่คนมีใครบ้าง
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม

รับทราบ

1.14 เรื่อง การคุมงบประมาณ
- ประธาน ขอให้ กศน.อาเภอส่งผู้ที่รับผิดชอบเรื่องงานงบประมาณหรืองานการเงิน เพื่อมา
ซักซ้อมกับงานการเงินของสานักงาน กศน.จังหวัด ว่ามีเรื่องใดบ้างที่ยังดาเนินการไม่เรียบร้อยโดยให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.15 เรื่อง การประชุมประจาเดือนแบบสัญจร
-ประธาน มอบหมายงานธุรการให้ทาปฏิทินการประชุมประจาเดือนทุกเดือน โดยจะจัดประชุม
ทุกวันศุกร์ที่ 1 ของเดือน เดือนแรกเดือนตุลาคมประชุมที่ สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี และจะมีการ
เปลี่ยนสถานที่ประชุมไปยัง กศน.อาเภอทุกอาเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ตามนโยบายของผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีการตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุ มประจ าเดื อนผู้ บริ หารส านั กงาน กศน.จั งหวั ดกาญจนบุ รี / ผู้ บริ หารสถานศึ กษา / ข้ าราชการ
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ทางเว็บไซต์สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสถานศึกษาสามารถเปิดดูได้ที่
www.kannfe.org
ในการประชุมประจาเดือนผู้บริหารสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี / ผู้บริหารสถานศึกษา /
ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้ าหน้าที่ ประจาเดือนกรกฎาคม เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 งานบริหารทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการนาขึ้นเว็บไซต์ ให้สถานศึกษาตรวจสอบเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม
ปรากฏว่า ไม่มีสถานศึกษาใดแก้ไข / เพิ่ มเติม งานบริหารทั่วไปจึงได้จัดทารายงานการประชุม ส่งสานักงาน
กศน.เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณ
- นางสาวพัช ณัฐ ฏ์ ทิพย์ว โรรส แจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานปกติ เช่นค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใหม่ ให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณนั้น
มติที่ประชุม รับทราบ
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ผู้จด/ผู้พิมพ์/ทานรายงานการประชุม : ปาณิสรา พานะผล..................
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม : ศิริธร นุ่มเจริญ..................

