
รายงาน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร 

ครั้งที่ 2/2562 
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 

เวลา 08.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม กศน. อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

  1.นายบุญช่วย  อินตานวล  กรรมการ 
  2.นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง  กรรมการ 
  3.นายกฤษฎา  เทพภาพ  กรรมการ 
  4.ร้อยต ารวจเอกมานัส ศรีใจ   กรรมการ 
  5.นายอนุวัฒน์  วงเวียน   กรรมการ 
  6.นายเกรียงศักดิ์  สันเทพ   กรรมการ 
  7.นายเพียร  ทาสุตา   กรรมการ 

8.นางสาวชนิสรา พรมชัย   กรรมการและเลขานุการ 
9.นางสาวเปรมสิณี มังจักร์   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
10.นายชัยรัตชัย  เอ้ือเก่ง   ครูอาสาฯ 
11.นางสาวเกศสุดา   ไชยสวนดอก  ครูอาสาฯ 
12.นางสาวเกวลิน อุตมะ   ครูอาสาฯ 
13.นางพัชรินทร์   ปินตาวงศ ์  ครูอาสาฯ 
14.นายมณเฑียร  นันทะศรี  ครู กศน.ต าบลห้างฉัตร 
15.นายเอนก   จี้เพชร   ครู กศน.ต าบลวอแก้ว  
16.นางสาวสุกัญญา ชัยสงค์   ครู กศน.ต าบลปงยางคก 
17.นางสร้อยสุวรรณ  เตชะธิ   ครู กศน.ต าบลหนองหล่ม 
18.นางวรินทร์ศิญา ถาน้อย   ครู กศน.ต าบลเวียงตาล 
19.นายแทนณวัช อารินทร์   ครู กศน.ต าบลแม่สัน 
20.นางสาวนัฐกานต์ วงศ์ต่อม   ครู กศน.ต าบลเมืองยาว 
21.นางสาวณภาพร ค าดวงทิพย์  ครู ศรช.ต าบลปงยางคก 
22.นางสาวมัลลิกา ทองค า   ครูผู้สอนคนพิการ 
23.นางสาวสุกัญญา นันตี   เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
24.นายชุมพล  ทนันไชยชมภู  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

 
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 
  1. พระครูประภัศร์วัชรพงษ์  อภินนโท  เนื่องจากติดนิมนต ์
 
 

    
 
        /เริ่มประชุม......................... 



เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานแจ้งท่ีประชุมให้ทราบ  
 นายบุญช่วย  อินตานวล : มอบเลขานุการในการแจ้งวาระท่ี 1   
 นางสาวชนิสรา  พรมชัย : (1.) การน าเสนอผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 กศน.อ าเภอ
ห้างฉัตรได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 
ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นการด าเนินงานครบ 1 ปีงบประมาณ จึงขอรายงานผลการด าเนินการของสถานศึกษา 
รายละเอียดดังนี้ 
 (1.1) สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  
 - โครงการเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือประชาชน  จ านวน ๗๗,๐๐๐.- บาท 
 - โครงการยกระดับการจัดการศึกษานอกระบบฯ    จ านวน ๗๑๓,๘๔๙.- บาท 
 - โครงการเทียบระดับการศึกษา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ จ านวน    ๖,๖๐๐.- บาท 
 - โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
        - การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต     จ านวน   ๓๒,๒๐๐.- บาท 
        - การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน    จ านวน   ๘๔,๐๐๐.- บาท 
       - การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน   ๓๓,๖๐๐.- บาท 
 - โครงการจัดการศึกษาอาชีพฯ  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน    จ านวน ๔๔๓,๖๐๐.- บาท 
 - โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล    จ านวน   ๖๑,๓๒๐.- บาท 
 - โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer    จ านวน   ๑๙,๘๙๐.- บาท 
 - โครงการพลิกโฉม กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล ๔ G”   จ านวน  ๕๖,๐๐๐.- บาท 
 - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   จ านวน  ๒๕,๐๐๐.- บาท 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
         - พัฒนาคุณภาพผู้เรียน       จ านวน ๔๐๔,๙๑๐.- บาท 
         - แบบเรียน สื่อ        จ านวน ๒๙๑,๒๘๕.- บาท 
 - โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ   จ านวน   ๔๔,๐๐๐.- บาท 
 - โครงการนิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบฯ  จ านวน   ๑๔,๕๖๐.- บาท 
 - โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ     จ านวน  ๔๘,๐๐๐.- บาท 
 - โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ต าบล    จ านวน  ๑๐,๐๐๐.- บาท 
 - โครงการจัดการศึกษาส าหรับผู้พิการ (ค่าพาหนะ, ค่าวัสดุ)   จ านวน  ๒๘,๐๐๐.- บาท 
 - โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2562  จ านวน    8,720.- บาท 
 - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรมฯ    จ านวน   7,620.-  บาท 
รวมทั้งหมด 21 โครงการ ได้ด าเนินการครบถ้วน บรรลุผลตามเป้าหมาย 100%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (1.๒) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๒ ระหว่าง (ตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน 
๒๕๖๒) 
 
ที ่ งาน/โครงการ เป้าหมาย 

(คน/แห่ง) 
ผลการด าเนินงาน 

ลงทะเบียน จบ/ผ่าน ร้อยละ 
 นโยบายต่อเนื่องด้านการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1 โครงการเพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้

หนังสือของประชาชน 
๑๔๐ ๑๔๐ - ๐.๐๐ 

๒ โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-ระดับประถมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1,500 
๒๐๐ 
๕๐๐ 
๘๐๐ 

1,499 
160 
553 
786 

(2/61) 
8 

20 
39 

 
5.00 
3.62 
4.96 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-ระดับประถมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

1,125 
๑๕๐ 
๓๗๕ 
๖๐๐ 

1,346 
180 
435 
731 

 
180 
435 
731 

 
100.00 
100.00 
100.00 

๓ โครงการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ 
-ระดับประถมศึกษา 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

๒๐ 
 

๓ 
๗ 

๑๒ 

๒๒ 
 

๓ 
๗ 

๑๒ 

๑๘ 
 

๓ 
๕ 

๑๐ 

๘๑.๘๒ 
 

๑๐๐.๐๐ 
๗๑.๔๓ 
๘๓.๓๓ 

 นโยบายต่อเนื่องการศึกษาต่อเนื่อง 
๔ โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง     

-จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ๒๘๐ ๔๖๔ ๔๖๔ ๑๐๐.๐๐ 
-จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ๒๑๐ ๔๐๕ ๔๐๕ ๑๐๐.๐๐ 
-จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒๑๐ ๒๖๙ ๒๖๙ ๑๐๐.๐๐ 

๕ โครงการจัดการศึกษาอาชีพ : ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน     
-๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ ๗๖ ๙๑ ๙๑ ๑๐๐.๐๐ 
-พัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) ๕๑๔ ๕๗๖ ๕๗๖ ๑๐๐.๐๐ 
-ชั้นเรียนวิชาชีพ (๓๑ ชัว่โมงขึ้นไป) ๒๓๑ ๒๓๒ ๒๓๒ ๑๐๐.๐๐ 

๖ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

๗ โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล     
-การตลาดและสร้างมูลค่าของสินค้า ๑๐๕ 112 112 100.00 

 -การโปรโมทสินค้า ๑๐๕ 113 113 100.00 
๘ โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 
๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 



ที ่ งาน/โครงการ เป้าหมาย 
(คน/แห่ง) 

ผลการด าเนินงาน 
ลงทะเบียน จบ/ผ่าน ร้อยละ 

 นโยบายต่อเนื่องด้านการศึกษาตามอัธยาศัย 
๙ โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้างฉัตร

ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 
20,358 29,794 29,794 100.00 

๑๐ โครงการบ้านหนังสือชุมชนอ าเภอห้างฉัตร 2,600 3,060 3,060 ๑๐๐.๐๐ 
๑๑ โครงการบรรณสัญจร ๘,๐๐๐ เล่ม 15,338 15,338 100.00 
๑๒ โครงการอ่านสร้างสุขอ าเภอห้างฉัตร 2,100 5,329 5,329 100.00 
๑๓ โครงการพลิกโฉม กศน.ต าบลสู่“กศน.ต าบล ๔G” ๗ แห่ง ๗ แห่ง ๗ แห่ง ๑๐๐.๐๐ 
 นโยบายต่อเนื่องด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
๑๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ 
๒๘๕ ๖๙๔ ๖๙๔ ๑๐๐.๐๐ 

 นโยบายต่อเนื่องด้านหลักสูตร สื่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ 

๑๕ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ๑,๑๒๐    
๑๖ โครงการพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ ๑ เล่ม ๑ เล่ม ๑ เล่ม ๑๐๐.๐๐ 
๑๗ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๒ เล่ม ๒ เล่ม ๒ เล่ม ๑๐๐.๐๐ 

 นโยบายต่อเนื่องด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
๑๘ โครงการนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบฯ 
๗ แห่ง ๗ แห่ง ๗ แห่ง ๑๐๐.๐๐ 

๑๙ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ๒ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๕๐.๐๐ 
 
 (1.3) น าเสนอรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปี 2562 ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้างฉัตร ตามมาตรฐานของสถานศึกษา พบว่า 
ผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษามีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 94.00 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ พบว่า มีค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 
33.50 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ พบว่า มีค่าคะแนนผลการ
ประเมินเท่ากับ 41.00 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา พบว่า มี
ค่าคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 19.50 ซึ่งมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก   
 โดยสรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวมในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสถานศึกษา ดังนี้     
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ คะแนนเต็ม 35 คะแนนที่ได้ ๓๓.๕ อยู่ในระดับ ดีมาก 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 1.1  ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณธรรม คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 1.2  ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงหา ความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 1.3  ผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้พ้ืนฐาน คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 3.5 อยู่ในระดับ ดี 
การศึกษาต่อเนื่อง    
 1.4  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน การประกอบอาชีพ คะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 



 1.5  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 
๕ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 1.6  ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ใน
ระดับ ดีมาก 
การศกึษาตามอัธยาศัย    
 1.7 ผู้รับบริการได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย
คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5อยู่ในระดับ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ คะแนนเต็ม 45 คะแนนที่ได้ ๔๑ อยู่ในระดับ ดีมาก 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 2.1  คุณภาพครูการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2.2  คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2.3  คุณภาพสื่อตามหลักสูตรสถานศึกษา คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ ๔ อยู่ในระดับ ดี 
 2.4  คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ ๔ อยู่ใน
ระดับ ดี 
การศึกษาต่อเนื่อง    
 2.5  คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2.6  คุณภาพหลักสูตรและสื่อการศึกษาต่อเนื่อง คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4  อยู่ในระดับ ดี 
 2.7  คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ ๔.๕ อยู่ในระดับดีมาก 
การศึกษาตามอัธยาศัย    
 2.8  คุณภาพผู้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 2.9  คุณภาพการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา คะแนนเต็ม 20 คะแนนที่ได้ 19.5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 3.1  การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมภิบาล คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 3.2  การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 3.3  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา คะแนนเต็ม 5 คะแนนที่ได้ 4.5 อยู่ในระดับ ดีมาก 
รวม คะแนนเต็ม 100 คะแนนที่ได้ ๙๔ อยู่ในระดับ ดีมาก   
 ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาการศึกษา สามารถสรุปจุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนา ได้ดังนี้ 
 จุดเด่น   
 ๑. สถานศึกษามีการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมผู้เรียน ที่เน้นส่งเสริมความรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ค่ายอบรมลูกเสือ ยุวกาชาด และสอดแทรกในการพบกลุ่ม มีการไหว้พระสวดมนต์ก่อนการพบกลุ่ม นอกจากนั้นได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ทางสถานศึกษาจัดขึ้น แต่ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมจิตอาสา
ภายในชุมชนตนเองแล้วน ามาประเมินผล และบันทึกการเรียนรู้ในการท ากิจกรรมทุกครั้ง จากการท ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
       ๒. สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกระบวนการในการ “คิดเป็น” ส่งเสริมทักษะการคิด ผู้เรียนทุกคนต้องมี
ผลงาน/ชิ้นงานส่ง ในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องจากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ การท าโครงงาน  มุ่งให้ผู้เรียน  

/…..กศน. มีพฤติกรรม 



กศน. มีพฤติกรรมความสามารถของตนเองในการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการโครงงาน 
ผู้เรียนมีทักษะและได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องการท าโครงงานสามารถเขียนเค้าโครง และวางแผนการท าโครงงาน
โดยเริ่มจากการให้ผู้เรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์มองถึงปัญหาในชุมชน หรือในเรื่องที่ตนเองอยากทดลองหรืออยากรู้ เมื่อ
ได้ข้อสมมติฐาน ลงมือปฎิบัติเพ่ือท าการทดลองโดยใช้ทักษะโดยใช้กระบวนการคิดและทักษะการแสวงหาความรู้ เพ่ือ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต  ทั้งยังมีการส ารวจข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญา และการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านช่องทางโซเชียลอย่างต่อเนื่อง 
        ๓. ผลการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่องในด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การอบรมปฏิบัติตนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ของสถานศึกษามีผู้เรียนร้อยละ 100 ของ
ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ  
        ๔. การด าเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล  มีผู้ เรียนร้อยละ ๑๐๐ ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ มีการสร้างเพจ OOCC กศน.
ต าบล ทั้ง ๗ ต าบลและ กศน.อ าเภอห้างฉัตร เพ่ือรองรับการเป็นช่องทางหนึ่งทางการตลาดให้กับผู้ประกอบอาชีพ 
หรืออบรมอาชีพแล้วสามารถน าไปต่อยอดได้ 
        ๕. ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับความรู้และ/หรือประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
การศึกษาตามอัธยาศัยผลการด าเนินการกิจกรรม/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
ร้อยละ 100 ได้รับความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งในและนอกสถานศึกษา จนเป็น
ที่ยอมรับ มีกิจกรรมที่หลากหลายในทุกพ้ืนที่ ทุกต าบลอย่างต่อเนื่อง ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในระดับดีข้ึนไป 
         ๖. กศน.อ าเภอห้างฉัตรมีการด าเนินงานที่เป็นกระบวนการใน  การส่งเสริมและหรือพัฒนาครูการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในด้านการพัฒนาตนเองของบุคลากร กศน.อ าเภอห้างฉัตรและด าเนินการจัดท าเป็นแผนการพัฒนาบุคลากร 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนาบุคลากร กศน.จังหวัดล าปาง และสามารถน าความรู้ 
ทักษะ และกระบวนการที่ได้รับมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
         ๗.  กศน.อ าเภอห้างฉัตร มีกระบวนการในการจัดหาหรือจัดซื้อสื่อตามขั้นตอน กระบวนการอย่างถูกต้อง และ
ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ มีการติดตาม ประเมินผลการน าสื่อไปใช้ใน กศน.ต าบล ที่ส่งผลต่อผู้เรียนน าไปใช้ได้
อย่างทันเวลา รวดเร็ว และเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน  

๘. กศน.อ าเภอห้างฉัตร มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
วิเคราะห์เนื้อหาของหลักสูตรตามความยาก-ง่าย แล้วน ามาออกแบบ และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน มีสื่อ และวิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายทั้งประเมินจากการบันทึก
การเรียนรู้  การลงมือปฏิบัติจริงจากการท ารายงาน/โครงงาน และการทดสอบย่อย ครูน าผลบันทึกหลังการสอนมาท า
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือการปรับปรุง พัฒนาด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ 

 ๙. กศน.อ าเภอห้างฉัตรมีจุดเด่นในการด าเนินงานในด้านคุณภาพการจัดการศึกษาและการให้บริการ คือ
สถานศึกษามีการวางแผนการด าเนินงานที่มีขั้นตอนกระบวนการอย่างชัดเจน เช่น ด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
สถานศึกษามีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือน ามาวางแผนการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชน หลังจากด าเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องเสร็จสิ้นสถานศึกษามีกระบวนการวัดผลประเมินผล
และประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  

  ๑๐. กศน.อ าเภอห้างฉัตร จัดการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย น่าสนใจ และสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตประจ าวันของผู้รับบริการ มีการออกแบบกิจกรรม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามบริบทของชุมชน ทั้งการศึกษา
เรียนรู้ การฝึกอาชีพ การให้บริการหนังสือจากรถอ่านฉัน บ้านหนังสือชุมชน และร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงาน 
ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมด้านการอ่าน คือการละเล่นพื้นบ้าน ที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการสนใจในการอ่านผ่าน 

/....การละเล่น และเห็นความส าคัญ 



การละเล่น และเห็นความส าคัญของการอ่านเพ่ิมมากข้ึน 
๑1. ผู้บริหาร น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติ

ผู้เรียนผู้รับบริการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 ๑2. ผู้บริหาร ก ากับติดตามการด าเนินงาน และ พัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
และในการใช้ตัวบ่งชี้และมาตรฐาน กศน.เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ให้กับ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการท างานเป็นทีม เน้นการสื่อสารในองค์กร เพ่ือทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอความสุข   
 ๑3. ผู้บริหาร มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด จัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และห้องเรียน Online  น าระบบ Google Classroom มาช่วยในการจัดท าเอกสารประกอบการประชุม สามารถ
เข้าถึงข้อมูล หรือรายงานย้อนหลังได้ทุกที่ ทุกเวลา    
 ๑4. ผู้บริหาร และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งในองค์กร และภาคีเครือข่าย 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ/หรือการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพให้กับผู้เรียน 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ/หรือสร้างอาชีพ 

 2. สถานศึกษาควรต่อยอดจากการน าความรู้จากโครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัล และศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน เช่น การส่งเสริมการพาณิชย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นต้น ให้เป็นรูปแบบที่ชัดเจน และเปิด
กว้างให้กับเพจ OOCC กศน.ต าบลมากข้ึน 

๓. การติดตามผลการด าเนินการการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ที่เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในการด ารงชีวิต การ
ประกอบอาชีพ หรือปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

๔. กศน.อ าเภอห้างฉัตรมีกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีการทบทวนและ
ติดตามการด าเนินงานของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร แต่ยังไม่มีการประเมินการใช้หลักสูตรเพ่ือการ
ปรับปรุง พัฒนา ที่ครบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานที่จะสามารถเป็นต้นแบบได้ 

๕. คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง ที่ให้วิทยากรมีส่วนร่วมในการออกแบบและการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตาม
บริบท หรือสภาพชุมชน 
          ๖. สถานศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้เป็นต้นแบบ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เห็นควรให้สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือการปรับปรุง 
หรือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 

๑. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ก าหนดสถานศึกษาควรเร่งพัฒนาผู้เรียนในด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เช่น การจัดค่ายวิชาการ การติวเข้มเติมเต็ม
ความรู้โดยวิทยากรเฉพาะด้าน และการจัดท าคู่มือในติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับผู้เรียนก่อนการสอบปลายภาค  

๒. พัฒนารูปแบบสื่อ แบบเรียน และการทดสอบแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นช่องทางในการวัดและประเมินผลที่
หลากหลาย และลดเวลาในการสอบปลายภาค โดยเฉพาะในรายวิชาเลือกเสรี ที่สถานศึกษาสามารถพัฒนารูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน 

/........๓. ควรน าผลการประเมิน 



 ๓. ควรน าผลการประเมินความต้องการของผู้รับบริการ น ามาวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชน มาพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

 ๔. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรมสัมมนา หรือศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๕. การพัฒนาการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับวิทยากรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการชี้แจง ท าความเข้าใจ ให้วิทยากรเกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปถ่ายทอด
ให้กับผู้เรียนได้อย่างดียิ่งขึ้นตามกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้เรียน และชุมชน 

 ๖. สถานศึกษาต้องด าเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบ ส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือน าผลการ
ติดตามปรับปรุงพัฒนางาน กศน.ต่อไป 
 มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันอังคารที่ 30 เมษายน 
2562  
 -มติที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
 นายบุญช่วย  อินตานวล : (1.) หารือคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินจัดตั้งโครงการปันน้ าใจ 
พ่ีช่วยน้อง กศน.อ าเภอห้างฉัตร เพ่ือจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และ
จัดหาสื่อการเรียนรู้ให้กับ กศน.ต าบลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้  

 มติที่ประชุม : รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4   เสนอเพื่อทราบและพิจารณา 
 นางสาวชนิสรา  พรมชัย :  
 1. การพิจารณาร่างแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 
กันยายน 2563 ซึ่งในทางสถานศึกษายังไม่ได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางต้นสังกัด จึงขอน าเสนอแผนการใช้
งบประมาณเดิมในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยทางกลุ่มแผนงาน กศน.ห้างฉัตรได้จัดท าแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 
2563 โดยอิงจากแผนการใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2562 ดังนี้  
   1. Smart ONIEเพ่ือสร้างSmart Farmer ได้รับจัดสรร จ านวน 19,890..- บาท  
   2. อบรมประชาชน. : ตลาด+สร้างมูลค่ากับสินค้า (ดิจิทัล) ได้รับจัดสรร จ านวน 30,660..- บาท 
   3. อบรมประชาชน : การโปรโมทสินค้า (ดิจิทัล) ได้รับจัดสรร จ านวน 30,660.- บาท 
   4. อบรมภาษาอังกฤษ ได้รับจัดสรร จ านวน 48,000.- บาท  
   5. ค่าหนังสือเรียน 2/61 (จัด กศ.-งบอุดหนุน) ได้รับจัดสรร จ านวน 138,665.- บาท 
   6. ค่าหนังสือเรียน 1/62 (จัด กศ.-งบอุดหนุน) ได้รับจัดสรร จ านวน 152,620.- บาท 
   7. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/61 ได้รับจัดสรร จ านวน 210,250.- บาท  
   8. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1/62 ได้รับจัดสรร จ านวน 194,660.- บาท  
   9. ค่าจัด กศ. 2/61 (จัด กศ.-งบอุดหนุน) ได้รับจัดสรร จ านวน 343,690.- บาท 
   10. ค่าจัด กศ.#2 พิการ 2/61--ค่าพาหนะ ได้รับจัดสรร จ านวน 12,000.- บาท 

/ ...11. ค่าจัด กศ.#2 พิการ 2/61 



   11. ค่าจัด กศ.#2 พิการ 2/61--ค่าวัสดุกลุ่ม ได้รับจัดสรร จ านวน 3,000.- บาท 
   12. ค่าจัด กศ.#2 พิการ 1/62--ค่าพาหนะ ได้รับจัดสรร จ านวน 10,000.- บาท 
   13. ค่าจัด กศ.#2 พิการ 1/62--ค่าวัสดุกลุ่ม ได้รับจัดสรร จ านวน 3,000.- บาท 
   14. ค่าจัด กศ. 1/62  (จัด กศ.-งบอุดหนุน) ได้รับจัดสรร จ านวน 370,159.- บาท 
   15. 1 อ าเภอ 1 อาชีพ (ศูนย์ฝึกอาชีพ-งบรายจ่ายอื่น) ได้รับจัดสรร จ านวน 68,400.- บาท 
   16. พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม.) ได้รับจัดสรร จ านวน 186,200.- บาท 
   17. ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชมข้ึนไป) ได้รับจัดสรร จ านวน 189,000.- บาท 
   18. บริหารงานนอกระบบ(ผล4--งบด าเนินงาน) ได้รับจัดสรร จ านวน 18,000.- บาท 
   19. กศ.ต่อเนื่อง : ทักษะชีวิต ได้รับจัดสรร จ านวน 32,200.- บาท 
   20. กศ.ต่อเนื่อง : เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับจัดสรร จ านวน 33,600.- บาท 
   21. กศ.ต่อเนื่อง : สังคมและชุมชน ได้รับจัดสรร จ านวน 84,000.- บาท 
   22. กศ.เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ ได้รับจัดสรร จ านวน 77,000.- บาท 
   23. บริหารจัดการเทียบระดับการศึกษา 2/2561 ได้รับจัดสรร จ านวน 4,200.- บาท 
   24. บริหารจัดการเทียบระดับการศึกษา 1/2562 ได้รับจัดสรร จ านวน 2,400.- บาท 
   25. บริหารงานอัธยาศัย ได้รับจัดสรร จ านวน 19,991.- บาท 
   26. ค่าวารสาร/นสพ.หสม. ได้รับจัดสรร จ านวน 19,295.- บาท 
   27. ค่าสื่อ หนังสือ ห้องสมุด ได้รับจัดสรร จ านวน 30,000.- บาท 
   28. ค่าสาธารณูปโภค หสม. ได้รับจัดสรร จ านวน 3,814.- บาท 
   29. ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ต าบล ได้รับจัดสรร จ านวน 15,680..- บาท 
   30. ค่าสื่อ หนังสือ กศน.ต าบล ได้รับจัดสรร จ านวน 20,000.- บาท 
   31. ค่าสาธารณูปโภค กศน.ต าบลสร้างใหม่ ได้รับจัดสรร จ านวน 6,000.- บาท 
   32. ค่ากิจกรรม กศ.ตามอัธยาศัย กศน.ต าบล ได้รับจัดสรร จ านวน 10,000.- บาท 
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 2,387,035.- บาท 
 - มติที่ประชุม : เห็นชอบร่างแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2563 
  

 2. การพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 
  นางสาวชนิสรา  พรมชัย :  
           (1.) การพิจารณาปรับโครงสร้างสถานศึกษา จากเดิม จ านวน 5  ฝ่าย เป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายการ
บริหารงานทั่วไป , ฝ่ายจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ฝ่ายการ
บริหารงานภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  
  (2.) พิจารณา วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว           
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตว้ิสัยทัศน์ “สู่ความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน”   ก ศ น .
อ าเภอห้างฉัตร จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนในพ้ืนที่อย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่
เหมาะสมกับช่วงวัย น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนรู้  ชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21 
  (3) การพิจารณาแผนการใช้จ่ายงบอุดหนุน ได้แก่ 

      - ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 ส านักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน จ าแนกตามระดับ

การศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 

/ ...และการศึกษาตามอัธยาศัย 



และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามค าสั่งที่ 605/2559 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2559 จ านวน 15 ข้อ ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน ครูประจ ากลุ่ม ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ครู ปวช.) 

ครูผู้สอนคนพิการ และครูสอนเด็กเร่ร่อน ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
2. ค่าตอบแทนบุคลากรที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม 
4. ค่าตอบแทนบุคลากรด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอน 
6. เงินเพ่ิมค่าครองชีพหรือเงินประเภทอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
7. ค่าบริหารจัดการการศึกษานอกระบบส าหรับภาคีเครือข่าย เหมาะจ่ายตามรายหัวผู้เรียนอัตรา

ต่อคนไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ โดยจ่ายเป็นรายงวดตามเกณฑ์ที่
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยก าหนด โดยใช้ใบเสร็จรับเงิน
หรือใบส าคัญรับเงิน แล้วแต่กรณีเป็นหลักฐานใบส าคัญคู่จ่ายประกอบการเบิกจ่ายเพ่ือให้
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ 

8. ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และหรือกิจกรรมการเรียนรู้เสริมหลักสูตรเป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ให้กับเอกชน
หรือส่วนราชการอ่ืนตามที่เรียกเก็บ ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 

9. ค่าใช้จ่ายในการวัดผล ประเมินผลการศึกษา 
10. ค่าพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
11. ค่าด าเนินการเกี่ยวกับค่าสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา และค่าสาธารณูปโภค 
12. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผล การจัดการศึกษา 
13. ค่าด าเนินการจัดสอบ 
14. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
15. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยมีรายละเอียดตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังแนบ 
      - ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 ส านักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ าแนกตาม

ระดับการศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยได้ก าหนด
แนวทางเพ่ือให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า
ประหยัด เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด  จ านวน 9 กิจกรรม ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 
4. กิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
5. กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
6. กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
7. กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรมอาสายุวกาชาด 
8. กิจกรรมด้านกีฬา และส่งเสริมสุขภาพ 
9. กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ 

โดยมีรายละเอียดตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดังแนบ 
/ ...      - ค่าหนังสือแบบเรียน 



       - ค่าหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
   ส านักงาน กศน. จัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน ค่าหนังสือแบบเรียน ในอัตราร้อยละ 60 ของ

จ านวนผู้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละระดับ ได้แก่ 1) ระดับประถมศึกษา 2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ 3) ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา สถานศึกษาได้ส ารวจความต้องการจัดซื้อ/จัด
จ้าง หนังสือแบบเรียนของผู้เรียน และจ านวนหนังสือแบบเรียนที่มีอยู่ ซึ่งพบว่า กศน.ต าบลทุกแห่ง ยังมีความต้องการ
หนังสือแบบเรียนเพ่ือใช้เป็นสื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ในรายวิชาลูกเสือ 1 2 3 และวิชาการเรียนรู้สู้ภัย
ธรรมชาติ 1 2 3 ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรอัตราร้อยละ 60 โดยวิธีการจัดจ้าง ท าให้สถานศึกษา ได้หนังสือ
แบบเรียนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของส านักงาน กศน. และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 

   ทั้งนี้ คาดว่าในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จะได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ และ
มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรายวิชาที่ยังไม่มีหนังสือแบบเรียน หรือมีไม่เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งได้มอบหมายให้งานทะเบียนด าเนินการลงทะเบียนตามแผนการเรียนตามโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดไว้ สรุปและรายงานการลงทะเบียนเรียนจ าแนกรายวิชา จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส ารวจสื่อแบบเรียน จ าแนกรายต าบล โดยขอมติที่ประชุมว่าในเบื้องต้นจะพิจารณาให้สถานศึกษาด าเนินการจัดซื้อ/จัด
จ้าง กรณีที่สถานศึกษายังมีหนังสือแบบเรียนในบางรายวิชาที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการของนักศึกษา  รายละเอียด
ตามแผนการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ...แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน : ค่าจัดการเรียนการสอน 
 
 
 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน : ค่าจัดการเรียนการสอน 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่2/2562:ค่าจัดการเรยีนการสอน 

ได้รับงบประมาณ จัดสรรจากส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง เป็นเงินทั้งสิ้น 374,224 บาท(สามแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสองร้อยย่ีสิบสี่บาทถ้วน) 
 

ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
 งบประมาณจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

1. โครงการพัฒนา
บุคลากรส่งเสริมและ
พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

- ประชุมติดตาม 
ตรวจสอบ ทบทวน 
วิเคราะห์ข้อมูลการประเมิน
ตนเอง และจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง ปี 
2563 

- การพัฒนาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศใน
ส านักงาน 

มี.ค 63 
 

7,000.- - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ฯ  (16 x 80 x 2) 
เป็นเงิน  2,560     บาท 
- ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ฯ (16X 25 x 4)  
เป็นเงิน   1,600  บาท 
- ค่าจ้าง/ค่าวัสดุ ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  2,840.- บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  7,000.-บาท 

 

2 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2563 

- ประชุมทบทวนผลการ
ด าเนินงาน และจัดท า
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 
2563 ในระดับ กศน.ต าบล 
และ กศน.อ าเภอ 

พ.ย. 62 12,580.- -ค่าอาหารกลางวัน (17 คน ๆ ละ 80 บาท ๓ มื้อ)  
                                                      เป็นเงิน 4,080 บาท 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (17 คน ๆ ละ 25 บาท 6 มื้อ) 
                                                      เป็นเงิน 2,550 บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินการ                               เป็นเงิน 5,950  บาท 
                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,580.-บาท 

 

3 โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ออกแบบนวัตกรรม

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์ 

พ.ย. 62 21,750.- 1.  ค่าอาหารกลางวัน (15 คน ๆ ละ 80 บาท 5 มื้อ)      
เป็นเงิน  6,000  บาท 
2.  ค่าอาหารว่าง  (15 คน ๆ ละ ๒5 บาท 10 มื้อ)                                          

 
 
 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
เพ่ือสร้างทางเลือก
ทางการเรียนรู้ 

- การสร้างเครื่องมือวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- การจัดท าแบบทดสอบ
ออนไลน์ 

เป็นเงิน  3,750  บาท 
๓.  ค่าวิทยากร (18 ชั่วโมง ๆ ละ 3๐๐ บาท) เป็นเงิน  5,400  บาท 
๔. ค่าท่ีพักวิทยากร ( 2 คืน ๆ ละ 600 บาท) เป็นเงิน  1,200  บาท 
5. ค่าพาหนะรถยนต์ส่วนตัว ไป-กลับ 450 กม. (1 คัน ๆ ละ 1,800 
บาท) เป็นเงิน 1,800 บาท 
6. ค่าวัสดุด าเนินงาน  เป็นเงิน  3,000  บาท 
7. ค่าของสมนาคุณ                  เป็นเงิน     600  บาท 
             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,750 บาท 

 

4 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
แผนการเรียนรู้ ภาค
เรียนที่ 2/2562 

- การพัฒนาแผนการ
เรียนรู้ ภาคเรียนที่ 
2/2562 

- จัดท าแผนรายบุคคล  

พ.ย. 62 7,980.- 1.  ค่าอาหาร (14 คน ๆ ละ 80 บาท 2 มื้อ) เป็นเงิน     
2,240  บาท 
2.  ค่าอาหารว่าง (14 คน ๆ ละ 30 บาท 4 มื้อ) เป็นเงิน     
1,680  บาท   
3.  ค่าวัสดุด าเนินงาน เป็นเงิน     4,060  บาท 
                      รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน    7,980  บาท 

 

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ประจ าปี 
2562 

- การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและทบทวนเกี่ยวกับ
การควบคุมภายใน และการ
บริหารความเสี่ยง 

ธ.ค. 62 4,160.- 1.  ค่าอาหาร (16 คน ๆ ละ 80 บาท 2 มื้อ) เป็นเงิน     
2,560  บาท 
2.  ค่าอาหารว่าง (16 คน ๆ ละ 25 บาท 4 มื้อ) เป็นเงิน     
1,600  บาท   
                        รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน    4,160  บาท 

 

 งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

1. ค่าตอบแทนครู/จ้าง
เหมาบริการ 

ครูประจ ากลุ่มทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษล าปาง 
จ านวน 3 คน 

1 พ.ย. 
62 -31  
มี.ค.  63 

48,000.- - ค่าตอบแทนครูประจ ากลุ่มทัณฑสถานบ าบัดพิเศษล าปาง  จ านวน 3 
คน ๆ ละ 3,200 บาท จ านวน 5 เดือนเป็นเงิน 48,000.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,000.-บาท 

 

2. ค่าสาธารณูปโภค ค่าสาธารณูปโภคส าหรับ  1 ต.ค. 56,274.- - ค่าไฟฟ้า เดือนละ 6,700.-บาท  จ านวน 6  เดือน  เป็นเงิน   



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร  เป็น
ค่าไฟฟ้า ค่าน้ าประปา ค่า
โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ค่า
ไปรษณีย์ 

62 – 31 
มี.ค.  63 

40,200.-บาท 
- ค่าน้ าประปา เดือนละ  200.-บาท จ านวน  6  เดือน   เป็นเงิน  

1,200.-บาท 
- ค่าโทรศัพท์ /อินเตอร์เน็ต เป็นเงิน  11,394.-บาท 
   1) โทรศัพท์ส านักงาน  เดือนละ 300.-บาท  จ านวน  6  เดือน  

เป็นเงิน  1,800.-บาท 
   2) โทรศัพท์มือถือ ผอ.  เดือนละ 968จ านวน 6 เป็นเงิน  5,808.-

บาท 
   3) อินเตอร์เน็ต กศน.ต าบลเมืองยาวเดือนละ 631จ านวน6เป็นเงิน 

3,786.-บาท 
- ค่าไปรษณีย์เดือนละ 580 บาท  จ านวน  6 เดือน  เป็นเงิน  
3,480.-บาท   

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   56,274.-บาท 

 

3. ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุส านักงาน  กศน.
อ าเภอ 
- ค่าวัสดุจัดกิจกรรม
การศึกษา 

 

1 ต.ค. 
62 – 31 
มี.ค.  63 

27,876.- - ค่าวัสดุส านักงาน/ค่าวัสดุจัดกิจกรรมการศึกษา/ค่าวัสดุจัดนิทรรศการ
วันส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์/ ค่าวัสดุจัดท าข้อสอบวิชาภาค
เรียนที่ 2/2562 เป็นเงินจ านวน  27,876.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  27,876.-บาท 

 

4. ค่าจ้างซ่อมบ ารุง
ครุภัณฑ์ 

- ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์
ราชการ (นข 39)  
- ค่าจ้างซ่อมบ ารุงเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

1 ต.ค. 
62 - 31  
มี.ค.  63 

21,000.- - ค่าจ้างซ่อมบ ารุงรถยนต์ราชการ (นข 39) เป็นเงินจ านวน  
15,000.-บาท 
- ค่าจ้างซ่อมบ ารุงเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงินจ านวน  6,000.-บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  21,000.-บาท 

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
5. ค่าใช้จ่ายในการไป

ราชการ 
- กันไว้ส าหรับค่าพาหนะ/
ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าท่ีพัก
ส าหรับ  ผอ.กศน.อ าเภอ
และบุคคลากรเพ่ือใช้จ่ายใน
การไปราชการ 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 

1 ต.ค. 
62 - 31  
มี.ค.  63 

65,000.- - ค่าพาหานะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าท่ีพักส าหรับ  
 ผอ.กศน.อ าเภอ และบุคลากร เพ่ือใช้จ่าย 
ในการไปราชการ  เป็นเงิน  55,400.-บาท 
- ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ราชการ (นข 39) เดือนละ 1,600.-บาท  
จ านวน  6  เดือน  เป็นเงิน  9,600.-บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  65,000.-บาท 

 

6. ค่าตอบแทน
คณะกรรมการ 
ด าเนินการสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 
2/2562 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบปลายภาค
เรียนที่ 2/2562 จ านวน 2 
สนามสอบ ได้แก่ 
- สนามสอบโรงเรียนห้าง
ฉัตรวิทยา 
- สนามสอบทัณฑสถาน
บ าบัดพิเศษล าปาง 
 
 

มี.ค. 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,800.- ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการสอบประจ าภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2562  ดังนี้ 
1. ค่าสถานที่สนามสอบ 1 แห่ง ๆ ละ 2,000.- บาท  

เป็นเงิน   2,000 บาท 
  2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการอ านวยการ    จ านวน 2 คน คนละ  
1,200 บาท เป็นเงิน 2,400 บาท 
  3. ค่ากรรมการกลาง 2 สนามสอบ ๆ ละ 4,800 บาท 
         วันที่ 1 (600.-บาท  X  4  คน  = 2,400.-บาท) 
         วันที่  2 (600.-บาท  X  4  คน  = 2,400.-บาท) 
   4. ค่ากรรมการจัดห้องสอบ 2 สนามสอบ ๆ ละ   4,800.-บาท 
         วันที่  1  (600.-บาท  X  4  คน  = 2,400.-บาท) 
         วันที่  2  (600.-บาท  X  4  คน  = 2,400.-บาท) 
   5. ค่ากรรมการคุมสอบ  28,800.-บาท 
                       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  42,800.-บาท 

 

7. โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

การประชุมชี้แจง สรุปและ
ขอความเห็นชอบสรุปผล
การการด าเนินงาน การ
ประเมินตนเอง 

มี.ค. 63 
 

3,510.-     ค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่มและอาหารว่าง ของผู้เข้าร่วมประชุม 
27 คน  เป็นเงิน 3,510  บาท  

- ค่าอาหารกลางวัน (80 x 27)   2,160.- 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 x 2 x 27)  1,350.- 

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  3,510.-บาท 

8. โครงการพลิกโฉม 
กศน.ต าบล สู่ “กศน.
ต าบล 4 G” 

- พัฒนา กศน.ต าบล ให้มี
บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : Good 
Place Best Check-In เช่น 
จัดระบบสารสนเทศ กศน.
ต าบล พัฒนาสื่อ วัสดุ
อุปกรณ์ทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ  

1 ต.ค 62 
- 31  มี.ค  
63 

35,000.- - ค่าวัสดุ เช่น โฟมบอร์ด ไวนิล กระดาษ หมึกปริ้นเตอร์ ฯลฯ จ านวน 
7 แห่ง ๆ ละ 5,000.-บาท เป็นเงิน   35,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  35,000.-บาท 

 

9.  โครงการนิเทศ 
ติดตามผลการจัด
กิจกรรมการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 
 

- จัดประชุมนิเทศติดตาม
งานในในพ้ืนที่ระดับต าบล  
จ านวน 3 ครั้ง 

พ.ย.62 –
มี.ค. 63 

12,630.- ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน ปีงบประมาณ 2563 
-ค่าอาหารกลางวัน (17 คน ๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ) 
                                                    เป็นเงิน 1,360  บาท 
-ค่าอาหารว่าง (17 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ) 
                                                    เป็นเงิน 850 บาท 
-ค่าวัสดุ                                          เป็นเงิน  790 บาท 
                                     รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  3,000 บาท 
 
ประชุมประจ าเดือนและประชุมสัญจรในกศน.ต าบล จ านวน 3 แห่ง 
- ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม  (17 คน ๆละ 80 บาท 3 มื้อ) 
เป็นเงิน  4,080.-  บาท 
- ค่าเครื่องดื่มอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ ฯ (17 คน ๆละ 
25 บาท 6 มื้อ)  เป็นเงิน   2,550  บาท 

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  6,630.-บาท 

ประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศภายใน ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 
เดือน 
-ค่าอาหารกลางวัน (17 คน ๆ ละ 80 บาท 1 มื้อ) 
                                                    เป็นเงิน 1,360  บาท 
-ค่าอาหารว่าง (17 คน ๆ ละ 25 บาท 2 มื้อ) 
                                                    เป็นเงิน 850 บาท 
-ค่าวัสดุ                                          เป็นเงิน  790 บาท 
                                     รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน  3,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น จ านวน 12,630  บาท 
10. โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษา และพิธี
มอบประกาศนียบัตร 

- เพ่ือชี้แจงโครงสร้าง
หลักสูตรให้กับนักศึกษา 
และแสดงความยินดีให้กับผู้
จบการศึกษา 

พ.ย. 62 7,164.- 1. ค่าป้ายไวนิล (ขนาด 3*4 เมตร ๆ ละ 120 บาท)   
เป็นเงิน  1,440 บาท 
2. ค่ากรอบรูปใบประกาศเกียรติคุณ (10 อัน ๆละ 150 บาท) เป็นเงิน  
1,500 บาท 
3. ค่าวัสดุด าเนินงาน  เป็นเงิน  3,224 บาท 
4. ค่าสถานที่   เป็นเงิน  1,000 บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        เป็นเงิน  7,164 บาท 

 

11 โครงการสถานศึกษา
สีขาว ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข  

- เพ่ือด าเนินการในการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และกระบวนการในการ
ด าเนินการให้เป็น
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข 

พ.ย. 62 1,500.- -ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการสุ่มตรวจปัสสาวะ   จ านวน 1,500  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       เป็นเงิน   1,500  บาท 

 

รวมงบประมาณที่ใช้ทั้งสิ้น เป็นเงิน  374,224 บาท(สามแสนเจ็ดหม่ืนสี่พันสองร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน :  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
กศน.อ าเภอ.....ห้างฉัตร..........  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้รับงบประมาณ จัดสรรจากส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง เป็นเงินทั้งสิ้น ......๑๙๔,๖๖๐...................  บาท 

ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ โครงการพัฒนาวิชาการ

ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
ศาสนา และหน้าที่พลเมือง 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร 
โครงการค่ายวิชาการ
พัฒนาการเรียนรู้ 

ม.ค.๖๓ ๓๙,๙๐๐- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ 
-ค่าสถานที ่                เป็นเงิน  ๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๗๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท) 
                                  เป็นเงิน  ๔,๙๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๗๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๒ มื้อ) 
                                   เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท   
-ค่าวัสดุด าเนินการ            เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท 
                      รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท 
ศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นไทย  
-ค่าพาหนะรถรับจ้าง (๗ คัน ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท)  
                            เป็นเงิน    ๒๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๗๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท) 
                            เป็นเงิน    ๔,๙๐๐  บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๗๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จ านวน ๒ มื้อ) 
                            เป็นเงิน    ๒,๘๐๐ บาท 
                      รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๘,๗๐๐ บาท 
 

 

โครงการพัฒนาวิชาการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ
โครงงาน 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร 

ก.พ. ๖๓ ๒๘,๐๐๐- -ค่าวิทยากร (๖ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท) เป็นเงิน 
๑,๒๐๐  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๗๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท ๒ มื้อ) 
                                  เป็นเงิน  ๙,๘๐๐ บาท 

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
-ค่าอาหารว่าง (๗๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๔ มื้อ) 
                                   เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท   
-ค่าแผงการท าโครงงาน (๗ อัน  ๆละ ๑,๒๐๐ บาท)   
เป็นเงิน  ๘,๔๐๐  บาท 
- ค่าวัสดุด าเนินงาน     เป็นเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท 
 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๖๒ 

มี.ค. ๖๓ ๑๐,๗๐๐.- -ค่าวิทยากร (๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท)  
                                        เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๗๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท) 
                                        เป็นเงิน ๔,๙๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๗๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๒ มื้อ) 
                                         เป็นเงิน  ๒,๘๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินการ                   เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน   ๑๐,๗๐๐ บาท 
 
 

 

๒ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม Just Say No ยา
เสพติด 
กศน.ต าบลปงยางคก  
ทุกต าบล ต าบลละ 5 คน 

ม.ค. ๖๓ ๗,๘๐๐- -ค่าวิทยากร (๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท) 
                                  เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าสถานที่ดูงาน             เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าพาหนะศึกษาดูงาน (๓ คัน ๆละ ๕๐๐ บาท) 
                                  เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๓๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท) 
                                 เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๓๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๒ มื้อ) 

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
                                 เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ                       เป็นเงิน ๑,๐๐๐  บาท 
                        รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๗,๘๐๐ บาท 
 

๓ กิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อชาติ  ศาสนาและสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

- - -   

๔ กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม “ถังหมักรักษ์โลก... 
เปลี่ยนขยะให้เป็น
ประโยชน์” 
กศน.ต าบลห้างฉัตร 

ธ.ค. ๖๒ ๖,๓๐๐.- -ค่าอาหารกลางวัน (๓๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท) 
                                 เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๓๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๒ มื้อ) 
                                 เป็นเงิน  ๑,๒๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ                       เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท 
                        รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖,๓๐๐ บาท 

 

๕ กิจกรรมลูกเสือ  และกิจกรรมอาสายุว
กาชาด 

โครงการอบรมอาสายุว
กาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุว
กาชาด 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร 

ก.พ. ๖๓ ๒๒,๔๐๐- -ค่าวิทยากรคณะ (๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท) 
                                    เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๗๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท ๒ มื้อ) 
                                   เป็นเงิน ๙,๘๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๗๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๔ มื้อ) 
                                   เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท 
-ค่าสถานที่                     เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินงาน            เป็นเงิน  ๒,๐๐๐  บาท 
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน   ๒๒,๔๐๐ บาท 

 

โครงการศึกษาดูงาน
พฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

มี.ค.๖๓ ๑๙,๗๐๐- -ค่าพาหนะรถรับจ้าง (๓ คัน ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท) เป็น
เงิน   ๑๐,๕๐๐  บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๓๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท ๒ มื้อ) 

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร                                    เป็นเงิน ๔,๒๐๐ บาท 

-ค่าอาหารว่าง (๓๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๔ มื้อ) 
                                   เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท 
-ค่าวิทยากร (๑๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐)                   
เป็นเงิน  ๒,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินงาน            เป็นเงิน  ๖๐๐  บาท 
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน   ๑๙,๗๐๐ บาท 
 
 

๖ กิจกรรมด้านกีฬา  และส่งเสริมสุขภาพ โครงการ กศน.เกมส์  
(ระดับภาค) 

 

ม.ค.๖๓ 23,100.- ค่าพาหนะ (7 คัน ๆ 1,000 บาท)     7,000  บาท 
ค่าเสื้อนักกีฬา (70 ตัว ๆ ละ 110 บาท)  7,700  บาท 
ค่าอาหาร  (70 คน ๆ ละ 70 บาท)       4,900  บาท 
ค่าอาหารว่าง (70 คน ๆ ละ 20 บาท 2 มื้อ) 2,800  
บาท 
ค่าประกันอุบัติเหตุ  (70 คน ๆ ละ 10 บาท) 700 บาท 

 

๗ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ICT) 

กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง 
กศน.ต าบลเมืองยาว แม่สัน 

ก.พ – มี.ค.
๖๓ 

๑๐,๐๐๐.- -ค่าวิทยากร (๔๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท)   
                                        เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินงาน                 เป็นเงิน ๒,๐๐๐บาท  
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 

 

กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง 
กศน.ต าบลห้างฉัตร วอแก้ว 
หนองหล่ม 

ก.พ – มี.ค.
๖๓ 

๑๐,๐๐๐.- -ค่าวิทยากร (๔๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท)   
                                        เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินงาน                 เป็นเงิน ๒,๐๐๐บาท  
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท    

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง 
กศน.ต าบลเวียงตาล 

ก.พ – มี.ค.
๖๓ 

๑๐,๐๐๐.- -ค่าวิทยากร (๔๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท)   
                                        เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินงาน                 เป็นเงิน ๒,๐๐๐บาท  
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท    
 
 

 

  กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์
และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
หลักสูตร ๔๐ ชั่วโมง 
กศน.ต าบลปงยางคก 

ก.พ – มี.ค.
๖๓ 

๑๐,๐๐๐.- -ค่าวิทยากร (๔๐ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท)   
                                        เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินงาน                 เป็นเงิน ๒,๐๐๐บาท  
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท    

 

๘ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้สู่ประชาคม
โลก 

มุมการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ด้านภาษาอาเซียน  

ธ.ค. ๖๒ ๘,๔๐๐.- ไม่ใช้งบประมาณ 
 

 

๙ กิจกรรม จิตอาสา กศน. “เราท าความดี
ด้วยหัวใจ” 

กิจกรรมจิตอาสา “เราท า
ความดีด้วยหัวใจ” 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร 

ต.ค. ๖๒ – 
มี.ค. ๖๓ 

- ไม่ใช้งบประมาณ  

๑๐ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
พัฒนาการเรียนรู้ 
กศน.อ าเภอห้างฉัตร 

ต.ค. ๖๒ – 
มี.ค. ๖๓ 

- ไม่ใช้งบประมาณ  

๑๑ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพ 

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้อาชีพ 
หลักสูตรการเพาะเห็ด
นางฟ้า ๒๐ ชั่วโมง กลุ่ม 
เป้าหมายพิเศษคนพิการ 

ม.ค.๖๓ ๕,๐๐๐- -ค่าวิทยากร (๒๐ ชั่วโมง ๆละ ๒๐๐ บาท) 
                            เป็นเงิน    ๔,๐๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุด าเนินงาน     เป็นเงิน     ๑,๐๐๐  บาท 
                  รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท 

 

๑๒ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญทาง

ม.ค. ๖๓ ๒,๑๐๐.- อาหาร (๓๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท)   เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท  



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
พุทธศาสนา 
กศน.ต าบลเวียงตาล 

๑๓ กิจกรรมการเรียนรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

โครงการรู้รักษ์สามัคคี 
พลเมืองดี ตามวิถี
ประชาธิปไตย 
กศน.ต าบลเวียงตาล 
ทุกต าบล 
 

ธ.ค. ๖๒ ๖,๔๖๐.- -ค่าวิทยากร (๕ ชั่วโมง ๆ ละ ๒๐๐ บาท) 
                                  เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท 
-ค่าอาหารกลางวัน (๓๐ คน ๆ ละ ๗๐ บาท) 
                                 เป็นเงิน ๒,๑๐๐ บาท 
-ค่าอาหารว่าง (๓๐ คน ๆ ละ ๒๐ บาท ๒ มื้อ) 
                                 เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท 
-ค่าวัสดุ                       เป็นเงิน ๒,๑๖๐  บาท 
                        รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน ๖,๔๖๐ บาท 

 

๑๔ กิจกรรมเสริมสร้างความสามารถพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการ
แสดงออกทางความสามารถ
พิเศษ ชมรม To Be 
Number One  
กศน.อ าเภอห้างฉัตร  

ต.ค. ๖๒ – 
มี.ค. ๖๓ 

- ไม่ใช้งบประมาณ  

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  เป็นเงิน   ๑๙๔,๖๖๐ บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



แผนการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน :  ค่าหนังสือเรียน   
กศน.อ าเภอ......ห้างฉัตร.....  ภาคเรียนที่  ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความย่ังยืน  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ได้รับงบประมาณ จัดสรรจากส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง เป็นเงินทั้งสิ้น ..........๑๕๙,๒๐๐.............  บาท 
ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
๑ ค่าหนังสือเรียน  

นักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับประถมศึกษา 
     
 
 

พ.ย. ๖๒ – 
ม.ค. ๖๓ 

๑๔,๒๙๐- -รายวิชาพลังงานไฟฟ้าฯ จ านวน ๖๐ เล่ม ๆ ละ ๙๔ บาท 
                                          เป็นเงิน ๕,๖๔๐  บาท 
-รายวิชาศิลปะ จ านวน จ านวน  ๕๐ เล่ม ๆ ละ ๙๘ บาท 
เป็นเงิน  ๔,๙๐๐  บาท 
-รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง จ านวน ๕๐ เล่ม ๆ ละ 
๗๕ บาท   เป็นเงิน  ๓,๗๕๐  บาท 
                           รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน ๑๔,๒๙๐ บาท  

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 

พ.ย. ๖๒ – 
ม.ค. ๖๓ 

๕๒,๑๐๐.- -รายวิชาพลังงานไฟฟ้าฯ จ านวน ๒๕๐ เล่ม ๆ ละ ๑๒๖ บาท                             
เป็นเงิน  ๓๑,๕๐๐ บาท 
-รายวิชาศิลปะ จ านวน จ านวน  ๑๐๐ เล่ม ๆ ละ ๑๑๐ บาท 
เป็นเงิน  ๑๑,๐๐๐  บาท 
-รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง จ านวน ๘๐ เล่ม ๆ ละ 
๑๒๐ บาท   เป็นเงิน  ๙,๖๐๐  บาท 
                           รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน ๕๒,๑๐๐ บาท  
 
 

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

พ.ย. ๖๒ – 
ม.ค. ๖๓ 

๘๕,๗๒๐- -รายวิชาพลังงานไฟฟ้าฯ จ านวน ๓๒๐ เล่ม ๆ ละ ๑๗๖ บาท                             
เป็นเงิน  ๕๖,๓๒๐ บาท 
-รายวิชาศิลปะ จ านวน จ านวน  ๑๒๐ เล่ม ๆ ละ ๑๒๕ บาท 
เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

 



ที ่ รายการ รายละเอียด ระยะเวลา งบประมาณ รายละเอียดการใช้งบประมาณ หมายเหตุ 
-รายวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง จ านวน ๑๒๐ เล่ม ๆ ละ 
๑๒๐ บาท   เป็นเงิน  ๑๔,๔๐๐  บาท 
                           รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน ๘๕,๗๒๐ บาท  

รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น  เป็นเงิน   .....๑๕๒,๑๑๐..........บาท  (......หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน...............) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามแผนงานฯ ที่เสนอ 
         
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 นายบุญช่วย  อินตานวล : (1.) ด้านการศึกษาในการพัฒนาอาชีพ ในปัจจุบันการผลิตไม่ได้ค านึงถึงความ
เป็นมาของการผลิตในสินค้าแต่ละชนิด อยากให้สถานศึกษาสรรหาหาบุคลต้นแบบเพ่ือพัฒนาอาชีพร่วมกับเทคโนโลยี  
สมัยใหม่ เพื่อการผลิตที่มีคุณภาพและการตลาดที่ดี   
 นายเกรียงศักดิ์  สันเทพ : (1.) คะแนนภาษาไทยต่ าไป จากตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งยังไม่ถึงเกณฑ์ ซึ่งภาษาไทย 
เป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต ขอเป็นก าลังใจและร่วมศึกษาเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ก้าวไกลกว่านี้  
 นายไชยวสันต์  ใหม่ทรายเปียง : (1.) แนะน าสถานศึกษา  เน้นย้ าในเรื่องของรายวิชาช่องทางในการพัฒนา
อาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
 นายเพียร  ทาสุตา : ให้ก าลังใจในการท างานของคณะครู กศน.ที่ร่วมกันปฏิบัติงานให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ และเห็นด้วยกับการร่วมกันศึกษาเรียนรู้เ พ่ือในการพัฒนาภาษาไทย เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ที่ดีของ
สถานศึกษาต่อไป 
 ร้อยต ารวจเอกมานัส ศรีใจ : (1.)  ชื่นชมคณะครู กศน.ทุกท่าน ในการจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา กศน. 
และเห็นด้วยกับการการน าเทคโนโลยีใหม่ๆและการน าอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการศึกษาเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของประชาชน สังคม และท่ีส าคัญน าพาให้องค์กรไปสู่องค์กรที่มีมาตรฐานระดับสากล   
 - มติที่ประชุม รับทราบ  
   ปิดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
           
     ลงชื่อ................................................ผู้จัดท ารายงานการประชุม  
                          (นางสาวสุกัญญา  นันตี) 
      เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบัญชี 
 
 
 

     ลงชื่อ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
            (นางสาวเปรมสิณี  มังจักร์) 
        หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานทั่วไป 


