รายงานการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ สํานักงาน กศน. จังหวัดตาก
ครั้งที่ 3/ ๒๕๖2
วันอังคารที่ 26 มีนาคม ๒๕๖2 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม ศศช. สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
................................................................................
ผูมาประชุม
๑. นายชนะ
๒. นายพจนารถ
๓. นางสาวรสรินทร
๔. นางนิลุบล
๕. นางสาวจรัสศรี
๖. นางมาลิสา
๗. นางนฤมล
๘. นายอุทัยรัตน
๙. นางประภาศรี
๑๐. นางรัตนภรณ
๑๑. นายจุลจักร
๑๒. นางสาวมาลัย
๑๓. วาที่ร.ต.สุชาติ
๑๔. นางเยาวลักษณ
๑๕. นางรสศิริ
๑๖. นางนฤมล
๑๗. นางสมบรูณ
๑๘. นายประยูร
๑๙. นายไพศาล
๒๐. นายพรหมพิทักษ
๒๑. นางสาวสุภาวรรณ
๒๒. นางสาวนิภาพร
๒๓. นางนุชนาท
๒๔. นางสาวกชพรรณ
๒๕. นางสาวชมพูนุช
๒๖. นางสาวศิวรางคกร
๒๗. นางเพ็ญแข
๒๘. นางสาวปราณีต
๒๙. นางสาวชาลินี
๓๐. นางสาวสุลาวัลย
๓๑. นางจันจิรา
๓๒. นายสุวิทย
๓๓. นายวสันต
๓๔. นายศิลปชัย

เปรมปรี
นุกูลคาม
ดุษดินทร
องคการ
ปานแกว
เขื่อนแกว
บุตรชานนท
แสงพระจันทร
จารุเศรณี
มะกรูดอินทร
กัลยานะ
เมืองทอง
อนันตกาล
ปญญาวัง
วงษหลวง
นามวิชา
นุกูลคาม
วงศคํา
เครือบุญมา
เพชรเปลงรัศมี
ออนนุม
เทียนทอง
ผองแผว
จอมคีรี
สีสะแล
ไชยเกียรติศรุต
อินจินา
พุทธวงษ
โพธิ์ศรี
จันทาพูน
ปญญานาค
รุงกินทวี
บัวเงิน
โกอินตะ

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประธาน
รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตาก
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมสอด
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเจา
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสามเงา
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบานตาก
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทาสองยาง
ครู คศ.๒ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอพบพระ
ครู คศ.๑ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมระมาด
ครู คศ.๒ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภออุมผาง
ครู คศ.2.
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ครูผูชวย
พนักงานพิมพ ส.๔
พนักงานพิมพ ส.๓
พนักงานพิมพ ส.๓
พนักงานพิมพ ส.๓
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัคร ฯ
ครูอาสาสมัคร ฯ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต
/35.นายสุวรรณ..

๒
๓๕. นายสุวรรณ
๓๖. นายสรางสรรค
37. นางพิรดา
ผูไมมาประชุม
เริ่มประชุมเวลา
พิธีกอนวาระ

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

สุขสวัสดิ์
ไหแกว
ไหแกว

พนักงานขับรถโมบายเคลื่อนที่
พนักงานบริการพื้นฐาน
แมบาน

ไมมี
09.00 น.
๑. สวดมนตไหวพระ กอนการประชุม
2. นําเสนอ VTR ผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประจําเดือนมีนาคม 2562
นายชนะ เปรมปรี อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ครั้งที่ 3/๒๕๖2 ประจําเดือนมีนาคม 2562
วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1. การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ผานมา ผานไปดวยดีไดรับความรวมมือ
จากผูบริหารสถานศึกษา ครูผูปฏิบัติ และผูเขารับการประเมินซึ่งคือนักศึกษา
เป น ไปตามมาตรฐานตามรู ป แบบของการประเมิ น ผล และจะถึ ง ครึ่ งป งบประมาณของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับเปนฐานขอมูลในการประเมินพิจารณาความดีความชอบ
ในระดับหนึ่งในการประเมิน ประกอบการพิจารณาตามตัวชี้วัด
เรื่องที่ 2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (จรรยาบรรณของวิชาชีพ)
ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจะตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ดังตอไปนี้
- พฤติกรรมที่พึงประสงค
1. ประพฤติกรรมเหมาะสมกับสถานภาพและเปนแบบอยางที่ดี
2. ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จอยางมีคุณภาพตามเปาหมาย
3. ศึกษาหาความรู วางแผนพัฒนาตนเอง พัฒนางานและสะสมผลงานอยางสม่ําเสมอ
- พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1. เกี่ยวของกับอบายมุขหรือสิ่งเสพติดหรือแสดงกิริยาไมสุภาพเปนที่นารังเกียจในสังคม
2. ประพฤติผิดทางชูสาวหรือมีพฤติกรรมลวงละเมิดทางเพศ
3. ขาดความรับผิดชอบ ความกระตือรือรน จนเกิดความเสียหายในการปฏิบัติงานตามหนาที่
4. ขัดขวางการพัฒนาองคกรเกิดผลเสียหาย
จรรยาบรรณตอตนเอง
1. ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองดานวิชาชีพ บุคลิกภาพ
ละวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมการเมืองอยูเสมอ

/มติที่ประชุม...

๓
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/๒๕๖2 วันศุกรที่ 1 มีนาคม 2562
ณ หองประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕๖2
เมื่อวันศุกรที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

/ระเบียบวาระที่ 4...

๔
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา
ประธาน
เรื่องที่ 1. แจงการดําเนินงานขอฝายงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
กลุมอํานวยการ
งานบุคลากร
วาที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล
เรื่องที่1. แจงคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 141/2562
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่องมอบหมายใหขาราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติหนาที่
โดยแตงตั้งให นางสาวอภิรดี กันเดช ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมสงเสริมปฏิบัติการ
และแตงตั้งใหนายกษิพัฒ ภูลังกา ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกลุมแผนงาน
เรื่องที่ ๒. การสั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ ตามที่ไดเชิญชวนผูบริหารและ
ขาราชการ สั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ สํานักงาน กศน.ไดแจงใหทราบวาขอ
ยกเลิกการสั่งจองเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบดังกลาว และสามารถจองเหรียญ
ดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2562 ที่กรมธนารักษ เทานั้น
เรื่องที่ 3. งานอุปสมทบหมู 14 รูป ณ วัดดอยขอยเขาแกวในวันที่ 17 เมษายน 2562
ขอใหสถานศึกษารวบรวมปจจัยสมทบไดที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องที่ 4. ขอเชิญรวมบริจาคปจจัยสมทบโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขอความรวมมืออําเภอละ
1,000 บาท
เรื่องที่ ๕. การตรวจสุขภาพประจําป ในวันที่ 27 เมษายน 256
ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ซึ่งใหสถานศึกษาแจงผูประสงคเขารับการ
ตรวจสุขภาพมายังกลุมอํานวยการ เพื่อดําเนินการสงรายชื่อใหโรงพยาบาล ฯ
ตรวจสอบสิทธิ์
นางรสศิริ วงษหลวง
เรื่อง รางปฏิทินละการออกประเมินพนักงานราชการประจําป 2562 ครั้งที่ 1
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

/รางกําหนดการ...

๕

วันอาทิตย

รางกําหนดการออกประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)
เดือนเมษายน 2562
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
1
2
3
4

7

8
หยุดชดเชยวันจักรี

9

14
วันหยุด
สงกรานต

15
วันหยุดสงกรานต

16
วันหยุดสงกรานต

21

28

10

11

17
18
ประเมิน อ.วังเจา ประเมิน อ.แม
(4)
สอด (20)
- ผอ.จรัสศรี
- ผอ.นิลุบล
- ผอ.นฤมล
- รก.ผอ.ประภา
- อ.สุชาติ
ศรี
ประเมิน อ.สาม - ผอ.มาลิสา
เงา (8)
ประเมิน อ.อุม
- ผอ.รสรินทร
ผาง (18)
- ผอ.อุทัยรัตน
- ผอ.อุทยั รัตน
- ผอ.มาลิสา
- รก.ผอ.จุลจักร
- รก.ผอ.
รัตนภรณ
22
23
24
25
ประเมิน อ.ทาสอง ประเมิน อ.ทาสอง ประเมิน อ.ทา
ประเมิน อ.ทา
ยาง(36)
ยาง(36)
สองยาง(35)
สองยาง(35)
- ทานรอง
- ทานรอง
- ทานรอง
- ทานรอง
พจนารถ
พจนารถ
พจนารถ
พจนารถ
- ผอ.อุทัยรัตน
- ผอ.อุทัยรัตน
- ผอ.อุทัยรัตน
- ผอ.อุทัยรัตน
- รก.ผอ.จุลจักร
- รก.ผอ.จุลจักร
- รก.ผอ.จุลจักร - รก.ผอ.จุลจักร
ประเมิน อ.เมือง
ประเมิน อ.บาน
ประเมิน อ.แม
ประเมิน อ.แม
ตาก (17)
ตาก (10)
ระมาด (27)
ระมาด (28)
- ผอ.รสรินทร
- ผอ.รสรินทร
- ผอ.จรัสศรี
- ผอ.จรัสศรี
- อ.มาลัย
- ผอ.นฤมล
- ผอ.นฤมล
- ผอ.นฤมล
- อ.สุชาติ
- ผอ.มาลิสา
- รก.ผอ.
- รก.ผอ.
รัตนภรณ
รัตนภรณ
29
30

วันศุกร
5
12
วันหยุดสงกรานต

19
ประเมิน อ.พบ
พระ (11)
- ผอ.นิลุบล
- รก.ผอ.ประภา
ศรี
- ผอ.มาลิสา
ประเมิน อ.อุมผาง
(17)
- ผอ.อุทัยรัตน
- รก.ผอ.จุลจักร
- รก.ผอ.รัตนภรณ
26
เชา : ตรวจสุขภาพ
ประจําป

วันเสาร
6
วันจักรี
13
วันหยุด
สงกรานต
20

27

ประเมิน
สนง.กศน.จ (10)
- ทานรอง
พจนารถ
- อ.สุชาติ
- อ.รสศิริ
- อ.เยาวลักษณ

จํานวนพนักงานราชการที่เขารับการประเมิน = 311 คน (ครูอาสาสมัครฯ =241 คน , ครู กศน.ตําบล = 59 คน, ประจําสํานักงาน =
11 คน)
กศน.อ.เมืองตาก = 17 คน /กศน.อ.บานตาก = 10 คน/ กศน.อ.สามเงา = 7 คน/ กศน.อ.วังเจา 4 คน /
สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก = 10 คน
กศน.อ.แมสอด = 20 คน /กศน.อ.แมระมาด =55 คน/ กศน.อ.ทาสองยาง =142 คน/ กศน.อ.พบพระ =11 คน/
กศน.อ.อุมผาง = 35 คน

/นายอุทัยรัตน...

๖
นายอุทัยรัตน แสงพระจันทร
ผอ.กศน.อ.ทาสองยาง
ประธาน

งานการเงิน
วาที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

ประธาน
น.ส.ศิวรางคกร ไชยเกียรติศรุต
นักวิชาการเงินและบัญชี

เนื่องดวย 22 -25 เมษายน 2562 ติดภารกิจจึงขอเลื่อน
ประเมินพนักงานราชการเปนระหวางวันที่ 27 – 30 เมษายน 2562 แทน
และขอความอนุเคราะหเพิ่มคณะกรรมการประเมินฯ อีก 1 ชุดเนื่องจาก
บุคลากรพนักงานราชการ กศน.อําเภอทาสองยาง มีจํานวนที่มาก
ใหผอ.กศน.อ.ทาสองยาสางวางระบบการประเมินใหดี ในระยะเวลา 4 วัน
ของการประเมินใหแบงกลุมครูประเมินใหเปนระเบียบ และใหคระกรรมการ
ประเมินพนักงานราชการของกศน.อําเภอทาสองยาง ชุดที่ 2 ดังนี้
- นายพจนารถ นุกูลคาม
- นางนิลุบล องคการ
- นางประภาศรี จารุเศรณี
- นางรัตนภรณ มะกรูดอินทร
เรื่องที่1. ขอสังเกตุการตรวจเอกสารขอเบิกจายงบประมาณ
มีขอสังเกตและตัวอยางที่ตองแกไข ดังนี้
- ตัวเลข กับตัวหนังสือไมตรงกัน
- ใบสั่งซื้อไมมีเรียนถึงใคร
- วันที่ไมตรงกัน
- การรับรองสําเนาถูกตอง ไมถูกตอง
- ระยะเวลาวันที่จัดกิจกรรมไมตรงกัน
สะทอนถึงการบริหารงาน ใหผูบริหารสถานศึกษาใสใจใหมากยิ่งขึ้น
ใหปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ฝากใหทําสถิติรวบรวมการแกไขเอกสาร
เพื่อเปนตัวชี้วัดใหเห็นภาพมากยิ่งขึ้น
เรื่อง ซักซอมความเขาใจการเบิกจายงบประมาณ
ในการเบิกจายงบประมาณยังมีเอกสารไมครบถวน ดังนี้
- การขออนุมัติยืมเงินงบประมาณ ตองใชสัญญายืมเงิน 2 ฉบับ
-

/กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา…

๗
กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
นางรสศิริ วงษหลวง
เรื่องที่ 1. ติดตามการายงานผลการจัดกิจกรรมในระบบ DMIS
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
สถานศึกษาบางแหงยังไมไดรายงานแผนงาน โครงการในระบบ DMIS
ซึ่งสํานักงาน กศน. จะเปดระบบใหรายงาน จัดจัดสรรแผนงาน โครงการใหเรียบรอย
ตั้งแตวันที่ 1 – 15 มีนาคม 2562 หากพนระยะเวลาดังกลาวจะตองทําหนังสือขอ
อนุญาตเปดระบบ ซึ่งขอใหสถานศึกษารายงานในระบบ DMIS ใหครบถวนตามเวลา
ที่กําหนด
ประธาน
ผูบริหารสถานศึกษาตองกําชับบุคลากรดําเนินการรายงานในระบบ DMISใหครบถวน
ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอการประเมินผลการปฏิบัติงานดวย
นางรสศิริ วงษหลวง
เรื่องที่ 2 ติดตามการรายงานผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ใหสถานศึกษาทั้ง 3 แหง (พบพระ แมสอด แมรมาด)
ดําเนินงานรายงานโดยดวน ซึ่งหมดกําหนดสงตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562
น.ส.ปราณีต พุทธวงษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

รายงานการใชจา ยงบประมาณประจําป 2562 ไตรมาสที่ 1
ในระบบ e- Budget ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

/ลําดับที่ 1...

๘
ลําดับที่ 1. กศน.อําเภอวังเจา

ลําดับที่ 2. กศน.อําเภอบานตาก

/ลําดับที่ 3..

๙
ลําดับที่ 3. กศน.อําเภอสามเงา

ลําดับที่ 4. กศน.อําเภอพบพระ

/ลําดับที่ 5....

๑๐
ลําดับที่ 5. กศน.อําเภอทาสองยาง

ลําดับที่ 6. กศน.อําเภอแมระมาด

ลําดับที่7..

๑๑
ลําดับที่ ๗. กศน.อําเภออุมผาง

ลําดับที่ ๘. กศน.อําเภอเมืองตาก

/ลําดับที่ 9...

๑๒
ลําดับที่ ๙. กศน.อําเภอแมสอด

งบรายจายอื่น กิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน

/งบรายจายอื่น…

๑๓
งบรายจายอื่น กิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน

/งบอุดหนุน...

๑๔
งบอุดหนุน กิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

/กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ…

๑๕
กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ 1. รายงานจํานวนผูเขาสอบ – ขาดสอบ การสอบวัดผลสัมฤทธิ์
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ปลายภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๖๑ ในระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

รายงานสรุป เขาสอบ ขาดสอบ นักศึกษา กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก (จําแนกตามรายการสั่งขอสอบ ภาพรวม สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก)

ระดับการศึกษา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561
เปอรเซ็นเขา
เปอรเซ็นขาดสอบ
มีสิทธสอบ
เขาสอบ
ขาดสอบ
สอบ

ประถมศึกษา

10,053

8,532

1,521

84.87

15.13

มัธยมศึกษาตอนตน

10,284

7,124

3,160

69.27

30.73

มัธยมศึกษาตอนปลาย

14,762

9,945

4,817

67.37

32.63

35,099

25,601

9,498

72.94

27.06

/สถิติ...

๑๖

/สถิติ...

๑๗

กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ 2. กําหนดการขอผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
- ขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ใหจัดสงขอมูลภายในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒
- ขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ของนักศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ใหจัดสงขอมูลภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๓. การดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา
- ประเมินมิติความรู ความคิด ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ระหวางวันที่
๑๖ – ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
- ประเมินมิติประสบการณ ใหสถานศึกษาดําเนินการใหแลวเสร็จ
- การสัมมนาวิชาการ กําหนดวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๒
ณ พื้นที่อําเภอฝงอําเภอแมสอด จังหวัดตาก

/เรื่องที่ ๔...

๑๘
เรื่องที่ ๔. รายงานการผูเขาสอบ ขาดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติ (N-NET) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ภาคเรียนที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๑ ศูนย
ทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส สํานักงาน กศน.
Non-formal education Electronic Examination Centre ( NEEC ) ระหว า งวั น ที่
๒๐ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กศน.อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก
เรื่องที่ ๕. การดําเนินงานแกไขปญหาประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา
ใหดําเนินการสรุปและรายงานผลความกาวหนา ตามแบบรายงาน ๐๑ -๒ ภายในวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยดําเนินการดังนี้
- ดาวนโหลดขอมูลประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาจากเว็ปไซต
http:22164.115.43.73/popmoeadmin/login/auth มาจัดเก็บไวเปนขอมูลของ
สํานักงาน กศน.
- นําขอมูลดาวนโหลดขอมูลประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาจากเว็ปไซต
http:22164.115.43.73/popmoeadmin/login/auth มาตรวจสอบ
ที่ไดดําเนินการสํารวจ และติดตามในระยะที่ ๒ เพื่อความถูกตอง และเปนปจจุบัน
- กรอกขอมูลในกลุมเปาหมายที่ไดดําเนินการสํารวจ และติดตามในระยะที่ ๒ ลงใน
แบบฟอรมรายงานการติดตามเด็กที่มีอายุในวัยการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ใหตรงกับ
รายละเอียด ดังนี้ แลวอัพขึ้นเว็ปไซต
http:22164.115.43.73/popmoeadmin/login/auth
- สภาพปญหาในปจจุบัน
- สภาพเด็ก
- การแกปญหา
- รูปแบบการชวยเหลือ
- แยกกลุมเปาหมายใน ๔ กลุม ไดแกเด็กพิการเด็กออกกลางคัน เด็กปกติที่ไมไดรับการ
ศึกษา และเด็กที่จบ ม.๓แลวไมไดเรียนตอ
- กศนอําเภอ และกศน.ตําบลทําความเขาใจเกี่ยวกับการกรอกขอมูลแบบรายงาน

/กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ…

๑๙
กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ ๑. รายงานการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี กลุมยุวกรรมการหยอมบาน
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ประจําป ๒๕๖๑ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องที่ ๒. กําหนดการประชุมสัมมนากลุมยุวกรรมการหยอมบ าน ประจําป ๒๕๖๑
ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศูนยฝกอบรม กฟผ.แมเมาะ อําเภอแม
เมาะ จังหวัดลําปาง
เรื่องที่ ๓. กิจกรรมโครงการประกวดแขงขันทักษะภาษาไทย และการประกวดทักษะ
อาชีพ ระหวางวันที่ ๒๗ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเวียงลคร อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง
เรื่องที่ ๔. การสรุปขอมูลการเตรียมความพรอมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนางาน
วิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมอมรินทร ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

/กศน.อําเภออุมผาง...

๒๐
กศน.อําเภออุมผาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

- เขารวมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติที่ดี” ของ
ครูกศน.ตําบล

5 – 7 มีนาคม 2562 หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ฯ
8 มีนาคม 2562
กศน.อําเภออุมผาง
- ประชุมประจําเดือน
- ประชุมคณะครุคุมสอบและนิเทศ 16 – 17 มีนาคม
โรงเรียนอุมผาง
สนามสอบลายภาคเรียน 2/2561 2562
วิทยาคม
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
12 มีนาคม 2562
ศูนย OTOP สินคา
แมกลอง
- โครงการกีฬาสี ศศช.เกมส
12 – 14 มีนาคม
ศศช.บานยูไนท
2562
- โครงการอบรมความเขาใจใน
16 – 17 มีนาคม
กศน.ตําบลอุมผาง
หลักสูตร E – commerce
2562
กศน.ตําบลอุมผาง
- โครงการอบรมความเขาใจใน
20 -21 มีนาคม
หลักสูตรดิจิทัล Digital Literacy 2562
- โครงการผลิตสื่อและกิจกรรม
14 มีนาคม 2562
โรงแรมควีนพาเลซ
รณรงคใหความรูการเลือกตั้ง สส
อําเภอแมสอด
- รวมรณรงคเลือกตั้ง
19 มีนาคม 2562
พื้นที่อําเภออุมผาง

/กศน.อําเภอพบพระ...

๒๑
กศน.อําเภอพบพระ
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
.๓.การนิเทศติดตาม
4. เครือขายการ
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมครูและบุคลากร กศน.
อําเภอพบพระทุกวันจันทร เวลา
๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น. ประชุม
ติดตาม หารือการทํางานรวมกับ
คณะครูเจาหนาที่
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอพบ
พระ
- ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
ประจําเดือนกุมภาพันธ

ทุกวันจันทร

ณ หองสมุด
ประชาชนอําเภอพบ
พระ

8 มีนาคม 2562

กศน.อําเภอพบพระ

1 มีนาคม 2562

หองประชุมสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก

- ตรวจเยี่ยมศูนยการเรียนปราฮิตา 25 มีนาคม 2562
เพื่อเตรียมความพรอมการรับ
นักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562
14 มีนาคม 2562
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
กศน.อําเภอพบพระ
- นิเทศงาน ศศช.
18 มีนาคม 2562

ศูนยการเรียนปรา
ฮิตา
ตําบลชองแคบ
ที่วาการอําเภอพบ
พระ
ศศช.บานผากะเจอ
ศศช.บานคีรีนอย

- โครงการสรางความรักความ
สามัคคีระดับตําบล ของ กอ.รมน.
จังหวัดตาก

ศูนยเรียนรู กม.9 หมู
ที่ 8 ตําบลพบพระ

12 มีนาคม 2562

หมายเหตุ

/แผนการดําเนินงาน ...

๒๒
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. รับสมัคร-ลงทะเบียนนักศึกษา
2. นิเทศงาน กศน.ตําบล
3. ประชุมครูและบุคลากร กศน.
อําเภอพบพระทุกวันจันทร เวลา
๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น. ประชุมติดตาม
หารือการทํางานรวมกับคณะครู
เจาหนาที่
4. เติมเต็มความรูใหกับครู กศน.
ตําบลพบพระ
5. โครงการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูแบบบูรณาการ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1-30เมษายน
2562
1-30เมษายน
2562
ทุกวันจันทร

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอพบพระ
กศน.ตําบลทุกแหง
กศน.อําเภอพบพระ

23 เมษายน
2562

กศน.อําเภอพบพระ

24 เมษายน
2562

กศน.อําเภอพบพระ

/กศน.อําเภอเมืองตาก...

๒๓
กศน.อําเภอเมืองตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. รายงานการ
ประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมติดตาม การดําเนินงาน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กับผูรับบริการ นักศึกษา
- โครงการ 'ประชุมการจัดทํา
แบบทดสอบวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน'
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561
- รวมโครงการอบรมแกนนํา
วิทยากรการศึกษาตอเนื่อง กศน.
อําเภอเมืองตาก

4 กุมภาพันธ 2562

หองประชุม กศน.
อําเภอเมืองตาก

5 – 7 กุมภาพันธ
2562

หองประชุมสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก

15 กุมภาพันธ 2562 หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตากฯ
20 – 22 กุมภาพันธ โรงแรมลําปางเวียง
2562
ทอง จังหวัดลําปาง

- เขารวมประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพศูนยดิจิทัลชุมชนและบก
ระดับศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนสู
ศูนยดิจิทัลชุมชน
- นักศึกษาเขาสอบเก็บคะแนน
3 กุมภาพันธ 2562
ระหวางภาคทุกระดับ ประจําภาค
เรียนที่ 2/2561
- สอบเก็บคะแนนกลางภาคสําหรับ 8 กุมภาพันธ 2562
นักศึกษาทหาร ร.14 พัน 2
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม
- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
- โครงการบริหารจัดการขยะและ
เพิ่มมูลคาขยะ ประจําป
งบประมาณ 2562

หมายเหตุ

8 กุมภาพันธ 2562

กศน.ตําบลน้ํารึม
อาคาร ร.14 พัน 3
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
กศน.ตําบลหนอง
หลวง

15 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยเรียนรูเห็ด
จากฟาง หมูที่ 8 ต.
หนองบัวเหนือ
2 กุมภาพันธ 2562 ที่ทําการกองทุน
หมูบาน หมูที่ 6
บานแพะ ตําบลไม
งาม อําเภอเมืองตก
จังหวัดตาก

/ผลการดําเนินงาน...

๒๔
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

- โครงการสงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ 5 กุมภาพันธ 2562
ประจําป 2562

- โครงการจัดกระบวนการเรียนรู
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําปงบประมาณ 2562
- ลงทะเบียนการสอบ E-EXAM
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2561
- โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารดานอาชีพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับ
ทองเที่ยวและบริการ
- โครงการบริหารจัดการขยะและ
เพิ่มมูลคาขยะ ประจําป
งบประมาณ 2562

ณ ศาลา
เอนกประสงค บาน
เกาะอายดวย ม.1 ต.
วังหิน อ.เมืองตาก จ.
ตาก
9 กุมภาพันธ 2562 ณ ชุมชนตําบลหัว
เดียด ตําบลหัวเดียด
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
11 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยทดสอบดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส
กศน.อําเภอเมืองตาก
จ.ตาก
2,3,9,10 กุมภาพันธ อาคารอเนกประสงค
2562
หมูที่ 7 ต.แมทอ อ.
เมืองตาก
17 กุมภาพันธ
2562

- การประเมิน มิติความรู ความคิด 16-17 กุมภาพันธ
ครั้งที่ 2/2561
2562

ณ ที่ทําการชุมชน
ดอยคีรี
ถนนรามคําแหง
ตําบลหัวเดียด
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
ณ หองประชุม กศน.
อําเภอเมืองตาก
ตําบลระแหง อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก

/ผลการดําเนินงาน...

๒๕
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- รวมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตและจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการใช
จุลินทรียสังเคราะหแสง ทดแทน
การใชสารเคมี ของนักศึกษา กศน.
อําเภอเมืองตาก
( กลุมเปาหมายทหารกอง
ประจําการ) ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒
- โครงการฝกอบรมนายหมูลูกเสือ
วิสามัญ สังกัดสํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก ประจําป 2562

- รวมโครงการตลาดนัดสุขภาวะ
เยาวชน

๒๑ กุมภาพันธ
๒๕๖๒

ณ กองพันทหารราบ
ที่ ๑ กรมทหารราบที่
๑๔ ตําบลน้ํารึม
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

ระหวางวันที่ 24-27
กุมภาพันธ 2562

ณ คายลูกเสือ
ชั่วคราวศูนยวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ต.
แมทอ อ.เมืองตาก
จ.ตาก

20 กุมภาพันธ
2562

ณ หอประชุม
โรงเรียนตากพิทยา
คม

หมายเหตุ

/กศน.อําเภอบานตาก...

๒๖
กศน.อําเภอบานตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. รายงานผลการ
ประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดทําและนําเสนอแนว
ทางการเขียนผลงานวิชาการ ”
แนวปฏิบัติที่ดี ของครู กศน.ตําบล
พื้นที่ปกติ ครูศรช. และ
บรรณารักษ 2562
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
อําเภอบานตากครั้งที่3/2562
ประจําเดือน มีนาคม 2562
- ออกประชาสัมพันธ รณรงคให
ประชาชนในพื้นที่ออกมาใชสิทธิ์
เลือกตั้ง
- โครงการอบรมดิจิทัลชุมชน
หลักสูตร Digital Literacy และ
การคาออนไลน

- โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดานอาชีพคาขาย

หมายเหตุ

5 – 7 มีนาคม 2562 หองประชุม ชั้น 4
หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก

5 มีนาคม 2562

ที่วาการอําเภอบาน
ตาก

18 มีนาคม 2562

พื้นที่อําเภอบานตาก

1 – 4 มีนาคม 2562 กศน.ตําบล สมอโคน
กศน.ตําบลตากตก
กศน.ตําบลตากออก
กศน.ตําบลทุง
กระเชาะ
กศน.ตําบลแมสลิด
กศน.ตําบลทองฟา
กศน.ตําบลเกาะ
ตะเภา
กศน.ตําบลตากตก
5 – 10 มีนาคม
2562

- โครงการปจฉิมนิเทศ กศน.อําเภอ 14 มีนาคม 2562
บานตาก

กศน.อําเภอบานตาก

- . สอบปลายภาคเรียน ป
การศึกษา 1/2561

โรงเรียนบานตาก
ประถมวิทยาคม

16 – 17 มีนาคม
2562

/แผนการดําเนินงาน....

๒๗
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ดําเนินการกิจกรรมโครงการ
ขาราชการดี ศรีแผนดิน เพื่อสราง
วินัย และความรับผิดชอบ ตอหนาที่
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 2 เมษายน 2562 "วัน
รักการอาน"
3. ประชุมขาราชการ พนักงาน
ราชการ บุคลากร กศน.อําเภอบาน
ตาก โดยมีนางนฤมล บุตรชานนท
เปนประธานในการประชุม
ประจําเดือน มีนาคม ครั้งที่
3/2562 เพื่อติดตามการ
ดําเนินงานและวางแผนการจัด
กิจกรรมใรงานตางๆของขาราชการ
ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
ลูกจางชั่วคราวและบุคลากรทางการ
ศึกษา
4. รวมแสดงความจงรักภักดีริมถนน
พหลโยธิน ในพิธีพลีกรรมตักน้ํา
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อนําไปประกอบพิธีทําน้ํา
อภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภ
ภิเษกสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูล
5. รวมพิธีวันคลายวันพระราช
สมภพ – สรงน้ําสมเด็จพระเจาตาก
สินฯ ประจําป 2562
6. อบรมเรื่อง สถาบัน
พระมหากษัตริยกับประเทศไทย

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
ทุกวันจันทรของ
สัปดาห

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอบานตาก

2 เมษายน
2562

กศน.อําเภอบานตาก

3. เมษายน
2562

กศน.อําเภอบานตาก

6 เมษายน
2562

ณ บริเวณดานหนา
อุทยานแหงชาติดอยสอย
มาลัย

17 เมษายน
2562

ที่วาการอําเภอบานตาก

18 เมษายน
2562

ที่วาการอําเภอบานตาก

/กศน.อําเภอสามเงา...

๒๘
กศน.อําเภอสามเงา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
๑. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมผูบริหารสถานศึกษา
ประจําเดือนกุมภาพันธ
- รวมงานแสดงผลงานการ
ดําเนินงานชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน
- โครงการปจฉิมนิเทศนักศึกษา
กศน. ปการศึกษา2/2561
- สอบปลายภาคนักศึกษา กศน.ป
การศึกษา2/2561
- โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารดานอาชีพคาขาย

1 มีนาคม 2562

- โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่

11 – 12 มีนาคม
2562

7 มีนาคม 2562

13 มีนาคม 2562
16 – 17 มีนาคม
19 – 21 มีนาคม
2562

หมายเหตุ

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต กรุงเทพฯ
โรงเรียนชุมชน
ประทานรังสรรค
โรงเรียนสามเงา
วิทยาคม
กศน.ตําบลวังจันทร
กศน.ตําบลสามเงา
กศน.ตําบลบานนา

/แผนการดําเนินการ...

๒๙
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอ
สามเงา
2. โครงการสงเสริมการอาน “เมือง
นักอาน 2 เมษายน 2562”
3. ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ประจําภาคเรียนที่1/2562
4. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอสาม
เงา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1 เมษายน 62
2 เมษายน
2562
8 เมษายน
2562
22 เมษายน
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอสามเงา
กศน.อําเภอสามเงา
กศน.อําเภอสามเงา
กศน.อําเภอสามเงา

/กศน.อําเภอแมสอด...

๓๐
กศน.อําเภอแมสอด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการจัด
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําเดือนมีนาคม
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอแม
สอดประจําเดือนมีนาคม
- ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานเทียบระดับ
การศึกษา
- กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
ภาคเรียนที่2/2561
- กิจกรรมนิเทศการศึกษาตอเนื่อง
ภาคเรียนที่2/2561

- โครงการสรางความรักความ
สามัคคีระดับตําบล โดยกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดตาก

1 มีนาคม 2562

ที่วาการอําเภอแมสอด

10 มีนาคม 2562

กศน.อําเภอแมสอด

11 – 12 มีนาคม
2562

โรงแรมนนทบุรี
พาเลซ จังหวัดนนทบุรี

10 มีนาคม 2562

โรงเรียนแมสอด
อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
กศน.ตําบลแมสอด
กศน.ตําบลทาสายลวด
กศน.ตําบลมหาวัน
กศน.ตําบลพระธาตุผา
แดง
กศน.ตําบลพะวอ
กศน.ตําบลแมปะ
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง ตําบลแม
กาษา

13 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562

หมายเหตุ

/กศน.อําเภอวังเจา...

๓๑
กศน.อําเภอวังเจา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การเตรียมความ
พรอม
3. การนิเทศติดตาม

4. เครือขายการ
ดําเนินงาน

5. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

รายละเอียดการดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอวังเจา
- ประชุมประจําเดือน กศน.อําเภอ
วังเจา
- ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน
กศน.อําเภอวังเจา
- ประชุมชี้แจงแนวทางการรณรงค
ใหประชาชนออกมาใชสิทธิเลือกตั้ง

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

4 มีนาคม 2562

ที่วาการอําเภอวังเจา

4 กุมภาพันธ 2562

กศน.อําเภอวังเจา

หมายเหตุ

11 กุมภาพันธ 2562 กศน.อําเภอวังเจา
14 -15 กุมภาพันธ
2562

- มีการดําเนินงานโดยการประชุม 4 กุมภาพันธ 2562
บุคลากร ติดตามความกาวหนาแต
ละงาน
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ 18 กุมภาพันธ 2562
19กุมภาพันธ 2562
สอนและบานหนังสือชุมชน
20 กุมภาพันธ 2562

มหาลัยราชภัฏพระ
นคร กรุงเทพฯ
กศน.อําเภอวังเจา

ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง
- นิเทศสนามสอบ N –net ประจํา 10 กุมภาพันธ 2562 สนามสอบโรงเรียน
นาโบสถวิทยาคม
ภาคเรียนที่ 2/2561
- กิจกรรมจิตอาสาปลูกตนไม
15 กุมภาพันธ 2562 สํานักงานเทศบาล
ตําบลวังเจา
บริเวณพื้นที่สาธารณะ
พื้นที่ 3 ตําบลใน
- รวมเปนวิทยากรสอนเศรษฐกิจ 1 – 28 กุมภาพันธ
อําเภอวังเจา
พอเพียงรวมกับสํานักงานพัฒนา 2562
ชุมชนอําเภอวังเจา
- ศูนยฝกอาชีพแบบชั้นเรียน การ 4 – 11 กุมภาพันธ
บานลาดยาว ตําบล
ทําขนมอบ
2562
นาโบสถ
- ศูนยฝกอาชีพชุมชน การแปรรูป 21 – 28 กุมภาพันธ บานเดนวัว ตําบล
ผลิตภัณฑจากกลวย
2562
เชียงทอง

/แผนการดําเนินงาน....

๓๒
แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
อําเภอวังเจา
2. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอวัง
เจา
3. ประชุมประจําตําบลเชียงทอง

ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
4 มีนาคม 2562 ที่วาการอําเภอวังเจา
4 มีนาคม 2562 กศน.อําเภอวังเจา

12 มีนาคม
2562
4. ประชุมประจําตําบลประดาง
13 มีนาคม
2562
5. ประชุมประจําตําบลนาโบสถ
14 มีนาคม
2562
6. โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 12 – 13 มีนาคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2562
7. รวมเปนวิทยากรสอนเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอวังเจา
8. รวมประชุมประจําเดือนและทํา
ประชาคมหมูบาน

หมายเหตุ

1 – 31 มีนาคม
2562
1 – 31 มีนาคม
2562

ตําบลเชียงทอง
ตําบลประดาง
ตําบลนาโบสถ
ศูนยปฏิบัติธรรมอบรม
เยาวชนอําเภอวังเจา
พื้นที่อําเภอวังเจา
พื้นที่อําเภอวังเจา

/กศน.อําเภอแมระมาด...

๓๓
กศน.อําเภอแมระมาด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การนิเทศติดตาม

3. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

รายละเอียดการดําเนินการ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

- ประชุมคณะกรรมการออม
แหงชาติ
- ประชุมประจําเดือนกุมภาพันธ

15 มีนาคม 2562

- ประชุมปรับปรุงแนวทางการจัด
กิจกรรมเรียนรูเรื่องโรคไขมาลาเรีย
- ประชุมปฏิบัติการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานการพัฒนาการจัด
การศึกษาพื้นที่ชายแดน
- นิเทศกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสูชุมชน รุน
ที่ 2
- นิเทศโครงการ Smart Fammer

7 – 10 มีนาคม
2562
26 – 29 มีนาคม
2562

ที่วาการอําเภอแม
ระมาด
สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
โรงแรมเชียงใหมออร
คิด จังหวัดเชียงใหม
โรงแรมโกลเดนซิตี้
จังหวัดระยอง

21 มีนาคม 2562

กศน.ตําบลแมระมาด

- กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
หองสมุดชาวตลาด
- ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การศึกษาพื้นที่สูง

1 มีนาคม 2562

26 – 28 มีนาคม
2562
13 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
9 – 31 มีนาคม
2562

หมายเหตุ

ศูนยเศรษฐกิจ
พอเพียงบานหมองวา
ถนนคนเมืองเทศบาล
แมระมาด
หองประชุมเทศบาล
ตําบลแมระมาด
ศศช.บานแสม/บาน
หวยสินา/บานหวย
พลู

/แผนการดําเนินงาน....

๓๔
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. กรรมขาราชการดีศรีแผนดิน โดย 1 เมษายน
2562
มีกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต
ไหวพระ และกลาวคําปฏิญาณตน
2. จัดประชุมประจําเดือนเมษายน 4 เมษายน
ครั้งที่ 4 เพื่อ นิเทศ กํากับ ติดตาม 2562
การปฏิบัติงานและชี้แจงนโยบาย
จากผูอํานวยการสํานักงานกศน.
จังหวัดตาก ,การใชงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมตางๆ
3. รับสมัครนักศึกษา ประจําภาค 1 – 30 เมษายน
เรียนที่1/2562
2562
4. จัดโครงการ วันรักการอาน เนื่อง 2 เมษายน
ในวันคลายวันพระราชสมภพ
2562
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (Love Reading
Day )
5. รวมอบรมโครงการการศึกษา
4 เมษายน
รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตและ 2562
ความพรอมในการประกอบอาชีพ
ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในจังหวัดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแมระมาด
กศน.อําเภอแมระมาด

กศน.อําเภอแมระมาด
หองสมุดประประชาชน
อําเภอแมระมาด

วิทยาลัยเทคนิคแมสอด

/กศน.อําเภอทาสองยาง...

๓๕
กศน.อําเภอทาสองยาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ

- ประชุขอรับปจจัยการผลิตทาง
การเกษตร
2. การนิเทศติดตาม - นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

4 มีนาคม 2562
8 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562

- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และโครงการสรางปา
สรางรายได

21 มีนาคม 2562

- นิเทศการจัดกิจกรรมงานอาชีพ

21 มีนาคม 2562

- โครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่
ประจําเดือนมีนาคม

21 มนาคม 2562

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอทา
สองยาง
ที่วาการอําเภอทา
สองยาง
ศศช.บานวาแหมะคี
ศศช.บานอุระโกร
ศศช.บานตะโดกุย
ศศช.บานตะพิโจ
ศศช.บานวาแหมะคี
ศศช.บานอุระโกร
ศศช.บานตะโดกุย
ศศช.บานตะพิโจ
กศน.ตําบลแมหละ
กศน.ตําบลแมตาน
กศนงตําบลทาสอง
ยาง
ศศช.บานเลอเปป
วาคี

/แผนการดําเนินงาน...

๓๖
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. โครงการรักการอาน ประสา
นวัตกรรมสูชุมชน 4.0
2. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอทา
สองยาง
3. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
4.นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน และโครงการสรางปาสราง
รายได
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน

ประธาน
ปดการประชุมเวลา

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
2 เมษายน
2562

สถานที่ดําเนินการ
กศน.อําเภอทาสองยาง

8 เมษายน
2562

กศน.อําเภอทาสองยาง

19 – 21
เมษายน 2562

พื้นที่ศศช.อําเภอทาสอง
ยาง
พื้นที่ศศช.อําเภอทาสอง
ยาง

28 – 30
เมษายน 2562

หมายเหตุ

เรื่องอื่นๆ
เรื่อง แจงสถานศึกษา ตามที่ไดจัดโครงการรณรงคเผยแพรการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อมอบหมายภารกิจใหคณะกรรมการ ศส.ปชต.รวม
รณรงคประชาสัมพันธใหความรูการเลือกตั้ง ใหดําเนินการจัดทํารูปเลมรายงานผล
กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตําบลละ 1 เลม
ขอปดการประชุม
๑5.0๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.

(นางสาวกชพรรณ จอมคีรี)
นักจัดการงานทั่วไป

(สุชาติ อนันตกาล)
หัวหนากลุมอํานวยการ

ผูจดบันทึกการประชุม

ผูตรวจบันทึกการประชุม

๓๗

