
บันทึกขอความ
สวนราชการ  กลุมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่ ศธ 0210.6702(02 )/  193                    วันที่     3  สิงหาคม  2552
เรื่อง    ขออนุมัติโครงการคายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา

ดวยงานทักษะชีวิต  จะดําเนินการจัดโครงการคายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย  ใหกับประชาชน
ทั่วไป เพื่อใหผู เขารวมโครงการมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ซึ่งจะดําเนินการจัดในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2552  ณ  ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา คาใชจายเบิกจายจากเงินงบประมาณ ป 2552 งานจัดการศึกษา
นอกระบบ  (งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต)  เปนเงินจํานวน 11,000.00  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนาม
-  อนุมัติโครงการฯ  จํานวน  1     โครงการ
-  ลงนามคําสั่ง  จํานวน  1  ชุด

   จันทรญา
        (นางจันทรญา  กันทา)

                          งานทักษะชีวิต

เรียน  ผอ.กศน.เกาะคา
         งานพัฒนาทักษะชีวิต ไดจัดทําโครงการคาย
ทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย  ตามแผนปฏิบัติการ 
เปนที่เรียบรอยแลว
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                                         -อนุมัติโครงการ

                                          เกวลิน
                                 นางสาวเกวลิน อุตมะ 
                  งานแผนงานโครงการ



ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
ปงบประมาณ  2552

1. รหัส / ชื่อโครงการ  คายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย  

2.  ลักษณะของโครงการ    ใหม

3. สนองนโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน  สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    
     ปงบประมาณ 2552    

นโยบายดานการศึกษานอกระบบ : จุดเนนการดําเนินงาน
1.3  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต :  มุงเนนจัดการศึกษาตอเนื่อง  โดยเฉพาะหลักสูตรระยะ

สั้นและการฝกอบรมที่สอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย  โดยมุงใหสามารถนําความรู  
ความสามารถที่ไดรับไปใชประโยชนไดจริง  รวมทั้งการมีคลังหลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อรองรับการจัดบริการ
ทางการศึกษา
4.  สนองยุทธศาสตรการดําเนินงาน
ศูนย กศน.เกาะคา:

ยุทธศาสตรที่ 3 สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและกลุมคน
ขอที่  1.3 การศึกษาตอเนื่องเพื่อพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิต

5. ผลการปฏิบัติตามโครงการสงผลตอมาตรฐาน 
มาตรฐานที่     3      การพัฒนาหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนรูเพื่อการพัฒนาอาชีพ

    ทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชน
ตัวบงชี้ที่   3.1  การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น
ตัวบงชี้ที่  3.3   ครูและบุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร
6.  หลักการและเหตุผล

สถานศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมเยาวชน
ใหเปนผูใหญที่ดีในสังคม  การสรางลักษณะนิสัยใหนักศึกษารูจักระเบียบ  ขอบังคับ  กฎเกณฑและกติกา
ตลอดจนรูจักรับผิดชอบหนาที่ที่ตนพึงมีตอหมูคณะ ชุมชน  และสังคมไดอยางเหมาะสม  ทางศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคาจึงเห็นสมควรที่จะนํารูปแบบประชาธิปไตยมาใชใน
สถานศึกษา เพื่อเปนการปูพื้นฐานประชาธิปไตยใหดีขึ้นและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตามภาระหนาที่และมีวิถี
ชีวิตตามหลักประชาธิปไตยใหสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข  ซึ่งรัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริม
ประชาธิปไตย(DEMOCRACY) โดยมีเปาหมายใหประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่น  ศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  และเพื่อตองการใหตอตานการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

ที่      050     /2552



ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา  จึงไดดําเนินการจัด
โครงการคายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย  เพื่อเปนการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับประชาชน เพื่อสงเสริม
ใหนําความ รู ไปเผยแพรและประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดอยางถูกตอง
7. วัตถุประสงค

1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
    ประมุข 

  2.  เพื่อใหผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับในเรื่องประชาธิปไตยไปเผยแพรประชาสัมพันธได
7. เปาหมาย

7.1  เชิงปริมาณ  
-   ประชาชนทั่วไป  จํานวน  35  คน

7.2  ดานผลผลิต  
                  -   ประชาชนทั่วไปมีความรู ความเขาใจ ในการสงเสริมประชาธิปไตย 
              7.3  ดานผลลัพธ

-  รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรม มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมี
                              พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

     -  รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรใหกับประชาชนทั่วไป
9. สถานที่ดําเนินการ     

-  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
10.  ระยะเวลาดําเนินการ

26-27  สิงหาคม    2552
11. วิธีดําเนินการ  

ขั้นตอนกิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
ขั้นเตรียมการ
-  จัดประชุมวางแผนการดําเนินโครงการฯ

31 ก.ค. 2552 นางจันทรญา  กันทา

-  จัดทําโครงการ/ขออนุมัติโครงการ 11  ส.ค. 2552    นางจันทรญา  กันทา
-  ประชุม/วางแผน เพื่อเตรียมการดําเนินการจัดโครงการฯ 19  ส.ค. 2552    นางจันทรญา  กันทา
ขั้นดําเนินการ
กิจกรรมระดมพลังสมอง
1.  ชีวิตกับการเมือง

2.  ทําไมตองไปเลือกตั้ง

3.  กระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

26 ส.ค. 2552

27 ส.ค. 2552

- นางปวีณา  ทองคําฟู
  -นายมงคล พรมตวา
 - นางตรีรัตน  เดชฐี
 - นายชัยวัฒน แมนเดช
 - นางสาวรุงดาว อินผูก
 - นายชัยวัฒน  แมนเดช



4.  ทําไมตองสนใจการเลือกตั้งเทศบาล

กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ
1.  ประชาธิปไตยใกลตัว
กิจกรรมกรณีศึกษา
สิทธิของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมฝกปฏิบัติ
-  นั่งสมาธิ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

 - นางอําไพ  บางกีรติกร
 - นางสาวสุพรรษา  ทองเรือง
 
 -  นางสาวนาตยา   วุฒิธนูทอง
  -  นางจันทรญา  กันทา
  -  นางสาวเกวลิน  อุตมะ
 -  นางสุมาไร  แปนนอย

-สะทอนความรูที่ไดจาการเขารับการ
อบรมทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย

27 ส.ค. 2552 ผูเขารับการอบรมฯ

ขั้นสรุปผล
ประชุม สรุปผลการดําเนินโครงการ ฯ

27  ส.ค.  2552 นางจันทรญา  กันทา

จัดทําสรุปโครงการฯ 14-16  ก.ย. 2552 นางจันทรญา  กันทา
รายงานผลโครงการฯ ผาน www.nfekokha.org และรายงาน
ผลรูปเลม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และหนวยงานที่
เกี่ยวของ

16  ก.ย.  25552 -นางจันทรญา  กันทา
-นายพงษกฤษณ  อุปนันท

12.  งบประมาณ   งบประมาณ ป 2552  งานจัดการศึกษานอกระบบ(การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) เปนเงิน
จํานวน  11,000.00  บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  รายละเอียดดังนี้
                 12.1  คาอาหาร   

-  ผูเขารับการอบรม 35 คนX2 มื้อX60   เปนเงิน     4,200.00    บาท
-  ผูดําเนินโครงการ           10 คนX2 มื้อX60   เปนเงิน          1,200.00    บาท

   12.2  คาอาหารวาง
-  ผูเขารับการอบรม  35 คน X4 มื้อX30  เปนเงิน   4,200.00  บาท
-  ผูดําเนินโครงการ           10  คนX4 มื้อX30  เปนเงิน           1,200.00 บาท

                12.3  คาวัสดุ     เปนเงิน              200.00  บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น  11,000.00  บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)  
(ทุกรายการขอถัวจายเทาที่จายจริง)

13.  ผูรับผิดชอบ     งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
                                          กลุมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย



14.  ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.  ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
2.  ผูเขารวมโครงการนําความรูที่ไดรับในเรื่องประชาธิปไตยไปเผยแพรประชาสัมพันธ

15.  การประเมินผล
1.  แบบประเมินโครงการ  โดยใชแบบสอบถาม
 2.  แบบประเมินหลักสูตร  โดยใชแบบสอบถาม  

16  ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1.  รอยละ 80 ของผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
     ทรงเปนประมุข   
2.  รอยละ  80  ของผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับไปเผยแพรใหกับประชาชนทั่วไปได

        ผูเสนอโครงการ                 ผูเห็นชอบโครงการ
      จันทรญา               นาตยา

                      ( นางจันทรญา  กันทา )           (นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง)
                      ครูอาสาฯ ตําบลวังพราว                 ครู             

ผูอนุมัติโครงการ

        (นางณราวัลย  นันตะภูมิ)
                  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา



กําหนดการคายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย
วันที่    26-27   สิงหาคม  2552

ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา

ที่ เวลา กิจกรรม วิทยากร
วันที่26  สิงหาคม2552

1. 08.30-09.00  น. ลงทะเบียนผูเขารับการอบรม

2 09.01-10.00  น. พิธีเปดคายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตยและ
บรรยายพิเศษเรื่อง การสงเสริมประชาธิปไตย

 ดร.ณราวัลย  นันตะภูมิ
ผอ.ศูนย กศน.เกาะคา

3 10.01-10.31  น. กิจกรรมกลุมสัมพันธ นายมงคล  พรมตวา
4 10.31-10.45  น พักรับประทานอาหารวาง
5 10.46-12.00 น.  กิจกรรมระดมพลังสมอง

 ชีวิตกับการเมือง
- นั่งสมาธิกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมชีวิตกับการเมือง
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
-นั่งสมาธิหลังการดําเนินการจัดกิจกรรม

- นางปวีณา  ทองคําฟู
- นายมงคล พรมตวา

6 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
7 13.00-    14.30 น กิจกรรมแสดงบทบาทสมมุติ

- ประชาธิปไตยใกลตัว
- นั่งสมาธิกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมประชาธิปไตยนารู(แสดงบทบาทสมมุติ)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
-นั่งสมาธิหลังการดําเนินการจัดกิจกรรม

-  นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง
-  นางจันทรญา  กันทา

8 14.31- 14.35 น   พักรับประทานอาหารวาง
9

10

14.36 – 16.00 น.

16.00-16.30  น.

กิจกรรมระดมพลังสมอง
- ทําไมตองไปเลือกตั้ง
นั่งสมาธิกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมทําไมตองไปเลือกตั้ง(แสดงบทบาทสมมุติ)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- นั่งสมาธิหลังการดําเนินการจัดกิจกรรม
สะทอนความรูที่ไดจากการอบรมทักษะชีวิตสงเสริม
ประชาธิปไตย

-นางตรีรัตน  เดชฐี
-นายชัยวัฒน แมนเดช

นายพงษกฤษณ  อุปนันท



หมายเหตุ  กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่ 27  สิงหาคม  2552
1. 08.30-09.00 น.  -  กิจกรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

  ไหวพระ  สวดมนต นั่งสมาธิ  แผเมตตา
- นางปวีณา  ทองคําฟู

2. 09.01-10.30 น. กิจกรรมกรณีศึกษา
 -  สิทธิของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
- นั่งสมาธิกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมสิทธิของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- นั่งสมาธิหลังการดําเนินการจัดกิจกรรม

- นางสาวเกวลิน อุตมะ
-นางสุมาไร แปนนอย

3. 10.31-10.45  น.   พักรับประทานอาหารวาง  
4. 10.45-12.00  น. กิจกรรมระดมพลังสมอง

- กิจกรรม กระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม
- นั่งสมาธิกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรม กระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวม
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
-นั่งสมาธิหลังการดําเนินการจัดกิจกรรม

- นายพรพงษ  เกตุชัยโกศล
-นางสาวรุงดาว  อินผูก

5. 12.01-13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

6. 13.01-14.30  น. กิจกรรมระดมพลังสมอง
- ทําไมตองสนใจการเลือกตั้งเทศบาล
- นั่งสมาธิกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรม ระดมพลังสมอง
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
-นั่งสมาธิหลังการดําเนินการจัดกิจกรรม

- นางอําไพ  บางกีรติกร
- นางสาวสุพรรษา  ทองเรือง

7. 14.31-14.45  น. พักรับประทานอาหารวาง

8. 14.46-15.30 น. สะทอนความรูที่ไดจากการอบรมทักษะชีวิตสงเสริม
ประชาธิปไตย
- นั่งสมาธิกอนดําเนินการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมทําไมตองสนใจการเลือกตั้งเทศบาล
-   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
- นั่งสมาธิหลังการดําเนินการจัดกิจกรรม

นายพงษกฤษณ  อุปนันท 

9. 15.31-16.00  น. - พิธีปดและมอบวุฒิบัตร ดร.ณราวัลย  นันตะภูมิ



คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
ที่     071    / 2552

                         เรื่อง   โครงการคายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย   
*******************************

  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา  จัดโครงการคายทักษะชีวิตสงเสริม
ประชาธิปไตย ใหกับประชาชนทั่วไปไดมีความรู ความเขาใจในประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข    ในวันที่  26-27    สิงหาคม   2552  

ดังนั้น   เพื่อใหการปฏิบัติงาน โครงการคายทักษะชีวิตสงเสริมประชาธิปไตย  เปนไปดวยความ
เรียบรอย   มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว  อาศัยอํานาจตามคําสั่งของปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ลงวันที่  7  กรกฎาคม   2546  เรื่องการมอบอํานาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ใหผูอํานวยการ
สถานศึกษาในสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน    ขอ 11  ผูอํานวยการศูนยบริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ/ กิ่งอําเภอ/เขต ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ในหนาที่ใดๆ  ซึ่งอธิบดีกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน  ไดมอบหมายใหปฏิบัติโดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารแผนดิน  พ.ศ  2535  คําสั่ง  
ระเบียบ  หรือกฎหมายอื่นที่เปนอํานาจหนาที่ของศูนยฯหรือผูอํานวยการศูนยฯและคําสั่งกรมการศึกษานอก
โรงเรียนที่  70/ 2540   ลงวันที่    31  ตุลาคม    2540  เรื่องการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน   ขอ 4  จึง
แตงตั้งใหคณะกรรมการรับผิดชอบ  และดําเนินการจัดกิจกรรม  ดังตอไปนี้

1.  คณะกรรมการอํานวยการ  มีหนาที่ปรึกษาหารือแนะนําชวยเหลือกํากับดูแล และอํานวยความ
สะดวกในการจัดกิจกรรม   ประกอบดวย

1.1  นางณราวัลย   นันตะภูมิ ประธานกรรมการ
1.2 นางสาวนาตยา   วุฒิธนูทอง     รองประธานกรรมการ
1.3  นางสาวเกวลิน    อุตมะ กรรมการ
1.4  นางจันทรญา  กันทา กรรมการและ เลขานุการ

2. คณะกรรมการฝายจัดสถานที่  มีหนาที่ในการจัดเตรียมสถานที่  ในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ
ประกอบดวย

2.1  นายทวีนิตย  ศรีโวย ประธานกรรมการ
2.2  นายทองใบ  เปนแผน กรรมการ
2.3  นายพรพงษ  เกตุชัยโกศล กรรมการ
2.4  นายชัยวัฒน แมนเดช กรรมการ
2.5  นายพงษกฤษณ    อุปนันท กรรมการและเลขานุการ



3.  คณะกรรมการการเงิน  มีหนาที่ดูแลควบคุมการใชจายตลอดโครงการ ฯ  ประกอบดวย
3.1  นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง ประธานกรรมการ
3.2  นางปวีณา  ทองคําฟู กรรมการ
3.3  นางจันทรญา  กันทา กรรมการและเลขานุการ

4. คณะกรรมการฝายวิชาการ  มีหนาที่ ในการใหความรู แลกเปลี่ยนเรียนรู ในการดําเนินการจัด
กิจกรรม สรุปผลการจัดกิจกรรม วัดผลประมวลผลการเขาอบรม ตลอดกิจกรรมใหเปนประโยชนดวยความ
เรียบรอย  ประกอบดวย

3.1 นางณราวัลย     นันตะภูมิ ประธานกรรมการ
กิจกรรมกระบวนการเสริมสรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม  ผูรับผิดชอบกิจกรรม

1.  นายพรพงษ เกตุชัยโกศล
2.  นางสาวรุงดาว  อินผูก

กิจกรรมทําไมตองไปเลือกตั้ง  ผูรับผิดชอบกิจกรรม
1.  นางตรีรัตน  เดชฐี
2.  นายชัยวัฒน  แมนเดช

กิจกรรมประชาธิปไตยใกลตัว  ผูรับผิดชอบกิจกรรม
1.  นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง
2.  นางจันทรญา  กันทา

กิจกรรมสิทธิของพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  ผูรับผิดชอบกิจกรรม
1. นางสาวเกวลิน  อุตมะ
2.  นางสุมาไร  แปนนอย

กิจกรรมชีวิตกับการเมือง  ผูรับผิดชอบกิจกรรม
1.  นางปวีณา  ทองคําฟู
2.  นายมงคล  พรมตวา

กิจกรรมทําไมตองสนใจการเลือกตั้งเทศบาล  ผูรับผิดชอบกิจกรรม
1.  นางอําไพ  บางกีรติกร
2.   นางสาวสุพรรษา  ทองเรือง  

5. คณะกรรมการสรุปผลการดําเนินการ  มีหนาที่ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล  จัดทําเอกสาร 
ประกอบดวย

5.1 นางณราวัลย     นันตะภูมิ ประธานกรรมการ
5.2  นางสาวเกวลิน  อุตมะ กรรมการ



5.3  นางจันทรญา  กันทา กรรมการและเลขานุการ
5.4  นางสาวทานตะวัน   แปงจิตต ผูชวยกรรมการและ 

เลขานุการ

ใหผูไดรับการแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด  ถูกตองตามระเบียบที่เกี่ยวของ  มิ
ใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต  วันที่          สิงหาคม   2552  เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันที่           สิงหาคม    2552

         

        ( นางณราวัลย    นันตะภูมิ )

 ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา  


