รายงานการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ สํานักงาน กศน. จังหวัดตาก
ครั้งที่ 4/ ๒๕๖2
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม ๒๕๖2 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม ศศช. สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
................................................................................
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ปญญาวัง
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เทียนทอง
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ไชยเกียรติศรุต
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โพธิ์ศรี
จันทาพูน
ปญญานาค
รุงกิจทวี
บัวเงิน
โกอินตะ

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประธาน
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
๓๔. นายสุวรรณ
๓๕. นายสรางสรรค
37. นางพิรดา
ผูไมมาประชุม
1. นายพจนารถ
เริ่มประชุมเวลา
พิธีกอนวาระ

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

สุขสวัสดิ์
ไหแกว
ไหแกว

พนักงานขับรถโมบายเคลื่อนที่
พนักงานบริการพื้นฐาน
แมบาน

นุกูลคาม

รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก

ติดราชการ

09.00 น.
๑. สวดมนตไหวพระ กอนการประชุม
2. นําเสนอ VTR ผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประจําเดือนเมษายน 2562
นายชนะ เปรมปรี อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ครั้งที่ 4/๒๕๖2 ประจําเดือนเมษายน 2562
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1. แจงผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรไดทราบ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ไดแตงตั้งนายนรา เหลาวิชา ผูนวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ใหดํารงตําแหนง
รองเลขาธิการ กศน.
เรื่องที่ 2. งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ใหสถานศึกษาทุกแหงจัดเตรียมสถานที่
ลงนามถวายพระพร ณ อาคารสํานักงานตาที่พิจารณาเห็นวาสมควร โดยตั้งโตะหมูประดิษฐาน
พระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พรอมโตะ เกาอีล้ งนามถวายพระพร สมุดลงนามถวาย
พระพร สมุ ดลงนามถวายพระพรและปากกาสีน้ําเงิน สําหรับ บุ คลากรในสังกัดและผูมาติดต อ
ราชการรวมลงนามถวายพระพร ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. เปนตนไป
เพื่ อเป น การเฉลิ มพระเกีย รติ การแสดงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณ าธิคุณ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เรื่องที่ 3. เนนย้ําผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงในสังกัด บริหารงานไปสูเปาหมาย อยางชัดเจน
ภายใต “ทั่งถึง ติดตาม สงเสริม เติมเต็ม” การทํางานใหสมบรูณ เติมเต็มความบกพรอง
ปรับฐานสรางความรู ความคิดใหเปนแนวเดียวกัน เพราะความรูทักษะ ที่แตกตางกัน
ของแตละคนไมเหมือนกัน รวมกันขับเคลื่อนใหมีประสิทธิภาพ

/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. โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสหามงคล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในระหวางวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562
ณ วัดสมเลี้ยง ตําบลปามะมวง อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยขอเชิญรวมพิธี
ปลงผลนามในวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ วั ด โคกพลู แลพะพิ ธี บ รรพชา ในวั น ที่ 2
พฤษภาคม 2562 ณ วัดโคกพลู ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัดตากรวมเปนเจาภาพอัฐบริขาร
งบประมาณ สําหรับถวายภัตตาหารแดพระภิกษุที่เขารวมโครงการ ฯ บรรพชาอุปสมทบฯ
จํานวน 89 รูป ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสมเลี้ยง ตําบลปามะมวง อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก
เรื่องที่ 2. การเลื่อนขั้น เงิน เดือนของข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาเป น กรณี
พิเศษ
ด ว ยสํ า นั ก งาน กศน.ได แ จ ง หนั ง สื อ จากสํ า นั ก งาน ก.ค.ศ. การเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกรณีพิเศษ มาเพื่อทราบและถือปฏิบัติดังนี้
- ในครึ่งปที่แลวมา เปนผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน ตามขอ 4 วรรคสอง แหงกฎ ก.ค.ศ.การ
เลื่อนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งมีอํานาจสั่งเลื่อน
เงินเดือนตามพิจารณาเห็นสมควรโดยมีเหตุผลเปนกรณีพิเศษ และ
- ในครึ่งปที่แลวมา ตองมีเวลาปฏิบั ติราชการไม นอยกวา 3 เดือน 15 วัน สําหรับผูไดรับ
อนุญาตไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติราชการวิจัยในประเทศหรือตางประเทศ
หรือสําหรับผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ
เรื่องที่ 3. การคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับตน
- นายนรา เหล าวิ ช า ผู อํ านวยการสํ านั ก งาน กศน.จั งหวัด พิ ษ ณุ โลก ดํ ารงตํ าแหน งรอง
เลขาธิการ กศน.
- นายกวินทรเกียรติ นนธพละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาอกชน
- นายนพรัตน อูทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดํารงตําแหนงรองศึกษาธิการภาค 15
เรื่องที่ 4. การสรรหาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยายและเปลี่ยนตําแหนง
ใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาขึ้นตรง สังกัดสํานักงาน กศน.
ซึ่งผูประสงคจะยาย/เปลี่ยนตําแหนง ใหดําเนินการดังนี้
- จัดทําใบสมัคร พรอมสําเนา ก.พ.7 และสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถาน
ศึกษา แบบแสดงวิสัยทัศน/ขอเสนอแนวความคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน
และการพิจารณาแกไขปญหาตางๆ จํานวน 1 ชุด
- ยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดวยตนเอง ณ กลุมการ
เจาหนาที่ ชั้น 5 สํานักงาน กศน.

/กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา…

๕
กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
นางรสศิริ วงษหลวง
เรื่องที่ 1. กลุมงานยุทธศาสตรไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ในระบบ e-budget ไตรมาสที่ 3 – 4
เรื่องที่ 2. แจงจัดงบประมาณในการจัดทําปายถวายพระพรชัยมงคล หวงกอน – หลัง
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัดตากไดจัดทําปายใหสถานศึกษา
แหงละ 2 แผน ซึ่งขอใหสถานศึกษาตัดยอดจากตนสังกัด แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนา
การศึกษาเพื่อความมั่นคง โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน คาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รหัสงบประมาณ 200023316500602
เรื่องที่ 3. การสงครู กศน.ตําบลเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแบบ
ออนไลน

/กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ…

๖
กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ 1. แจงกําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระหวาง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วันที่ 14 – 15 กันยายน 2562

/กําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์…

๗

/เรื่องที่ 2...

๘
เรื่องที่ ๒. ปฏิทินการรายงานขอมูลและสถิติของสํานักงาน กศน.
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒.๑ การรายงานผลการเรียนผูสําเร็จการศึกษาไมพรอมรุน สงขอมูลภายในวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๖๒
๒.๒ การรายงานขอมูลนักศึกษาลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกระดับ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ โดยใหสถานศึกษา
เรงดําเนินการสงขอมูลฯ (GPAX) ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๓. การดําเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๑ รายงานขอมูลผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา และเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๑
๓.๒การสํารวจขอมูลจํานวนผูสมัครเทียบระดับการศึกษา ผูสมัครเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูสมัครกลุมเปาหมายพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย ภาคเรียนที่ ปการศึกษา ๒๕๖๒ขอมูลตามแบบรายงาน
(แบบสํารวจ ข, ง, ฉ)
๓.๓ แจงกําหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรูความคิด ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารหมายเลข 7)
-ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
-ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕– ๑๖กุมภาพันธ ๒๕๖๒

๙

เรื่อง ๔. การนําหลักสูตร “การปองกันการทุจริต” รายวิชาการปองกันการทุจริต ไป
กําหนดเปนรายวิชาเลือกเสรี และใชในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงาน กศน.ทั้ง ๓ ระดับ ไดแกระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องที่ ๕. การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามกรอบการจัด
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหรายงานขอมูลตามระยะเวลาที่กําหนด
๕.๑ ไตรมาสที่ ๑ – ๒ สงภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๕.๒ ไตรมาสที่ ๓
สงภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๕.๓ ไตรมาสที่ ๔
สงภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๖. การอบรมครูดวยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
ชั้น ๔ หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และ
พิพิธภัณฑสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช

/กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ…

๑๐
กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ ๑.โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ราชาภิเษกฯ
ดวยจังหวัดตากไดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชาภิเษกฯ ประกอบดวยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ
และโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเจาอยูหัวใหพสกนิกรไดเขาชม ณ ศาลากลาง
จังหวัดตาก ซึ่งมอบหมายใหสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก จัดบุคลากรทําหนาที่อํานวย
ความสะดวก และใหความรูกูเขาชมนิทรรศการ ระหวางวันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562
ซึ่งกําหนดใหวันละ 6 คน ประกอบดดวย ครู กศน.จํานวน 1 คนนักศึกษา จํานวน 5 คน
ดังนี้
ตารางปฏิบัตินาที่จิตอาสาพระราทานใหความรูผูเขาชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชาภิเษกฯ
ที่

กศน.อําเภอ

วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2562

1 เมืองตาก

1

2

3

4

5

6

7

2 บานตาก

8

9

10

11

12

13

14

3 สามเงา

15

16

17

18

19

20

21

4 วังเจา

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

เรื่ อ งที่ ๒. การจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติก ารเชิ งรุก ในห ว งพระราชพิ ธีบ รมราชาภิ เษก และ
รายงานผลการดําเนินงานฯ
เรื่องที่ ๓. ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันเสารที่
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๔. ขอใหทบทวนกลุมเปาหมายในการขยายผลโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะการ
ฟง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง
เรื่องที่ ๕. การประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.
ในเขตภาคเหนือ ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เรื่องที่ ๖. การสํารวจศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (กพด.) เพื่ อ
ขอรับ การสนั บ สนุ น งบซ อมแซมปรับ ปรุงในป งบประมาณ ๒๕๖๒ และเตรีย มความ
พรอมในการรับเสด็จฯ

/เรื่องที่ ๗.

๑๑
เรื่องที่ ๗. กําหนดการถายทําวีดิทัศนผลงาน “แนวปฏิบัติที่ดี” กพด.
-ศศช.บานคุทะ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๒
-ศศช.บานซอแขวาคีอําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก ระหวางวันที่ ๑๖– ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๒
เรื่องที่ ๘. การคัดเลือกบุคลากรเพื่อขอรับทุนพระราชทาน โครงการพระราชดําริ เขา
ศึกษาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการพัฒ นาภู มิสั งคมอย างยั่ งยื น
มหาวิทยาลัยแมโจ จังหวัดเชียงใหมใหสงขอมูลภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๙. การประเมินเพื่อคัดเลือกบุคคลเขารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงใน
ต า งประเทศ ประจํ า ป ง บประมาณ ๒๕๖๒ ให คั ด เลื อ กสถานศึ ก ษา กศน.อํ า เภอ
จํ า นวน ๑ แห ง ส งศู น ย ฝ ก และพั ฒ นาอาชี พ ราษฎรไทยบริ เวณชายแดนอุ ต รดิ ต ถ
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๑๐. ขอขอมูลรายชื่อผูเรียนที่ ไดรับ การสนับสนุ นเสื้อผาและอุปกรณการเรียน
สําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ให
สงภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒(ไดรับขอมู ลของ กศน.อําเภอพบพระเรียบรอย
แลว)

/กศน.อําเภออุมผาง...

๑๒
กศน.อําเภออุมผาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
อําเภออุมผางและหัวหนาสวน
ประจําอําเภออุมผาง
- เขารวมประชุมรายงานผลการ
ดําเนินงานของสํานักงาน กศน.ไตร
มาส 1-2และชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงานตอเนื่อง ประจําป
งบประมาณ 2562
- ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม
โครงการตามที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณจาก สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
- ประชุมบุคลากร เพื่อติดตามผล
การปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผาน
มา
- จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราช
กุมารี 2เมษา วันรักการอาน

3 เมษายน 2562
19เมษายน 2562

ณ หองประชุมอําเภอ
อุมผาง
ชั้น2
ณ หองแกรนด ได
มอนด บอลรูม อิม
แพ็คฟอรม เมืองทอง
ธานี

23 เมษายน 2562

กศน.อําเภออุมผาง

30 เมษายน 2562

กศน.อําเภออุมผาง

2 เมษายน 2562

ตลาดสดเทศบาล
ตําบลอุมผาง

- เขารวมประกอบพิธีทําน้ําอภิเษก 8 เมษายน 2562
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
- เขารวมพิธีสรงน้ําสมเด็จพระเจา 17 เมษายน 2562
ตากสินมหาราช
- นําบุคลากร กศน.อําเภออุมผาง
สมัครจิตอาสาเราทําความดีดวย
หัวใจ

หมายเหตุ

25 เมษายน 2562

พระอุโบสถวัดมณี
บรรพตวรวิหาร
บริเวณลานศาล
สมเด็จพระเจาตาก
สิน
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีลานนา
ตาก

/กศน.อําเภอพบพระ...

๑๓
กศน.อําเภอพบพระ
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. เครือขายการ
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมครูและบุคลากร กศน.
อําเภอพบพระทุกวันจันทร เวลา
๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น. ประชุม
ติดตาม หารือการทํางานรวมกับ
คณะครูเจาหนาที่
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอพบ
พระ
- ประชุมกํานันผูใหญบาน
- ประชุมการจัดขอมูลการใชน้ําใน
ครัวเรือน

ทุกวันจันทร

ณ หองสมุด
ประชาชนอําเภอพบ
พระ

8 เมษายน2562

กศน.อําเภอพบพระ

4 เมษายน 2562

หอประชุมที่วาการ
อําเภอพบพระ
กศน.ตําบลพบพระ

- โครงการวันอนุรักษมรดกไทย 2
เมษายน

1 – 2 เมษายน
2562

กศน.อําเภอพบพระ

- กิจกรรมรดน้ําดําหัวผูวาราชการ
จังหวัดตาก
- โครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข
“อําเภอยิ้มเคลื่อนที่”

17 เมษายน 2562

บริเวณศาลตากสิน
มหาราช
ศาลากลางหมูที่ 8
บานเจริญมิตร ต.รวม
ไทย

25 – 26 เมษายน
2562

26 เมษายน 2562

หมายเหตุ

/กศน.อําเภอเมืองตาก...

๑๔
กศน.อําเภอเมืองตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. รายงานการ
ประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กศน.ไตรมาส 1-2 และ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
ตอเนื่อง
- รวมโครงการพัฒนาครู กศน. เพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
- กิจกรรมรักการอาน เนื่องในวัน
คลายวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี
- รับสมัครนักศึกษาประจําภาค
เรียนที่ 2562

18 เมษายน 2562

หองแกรนดไดมอนด
บอลลรูม อิมแพ็ค
ฟอรั่ม

29-30 เมษายน
2562

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.
เมืองตาก จ.ตากฯ

2 เมษายน 2562

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.
เมืองตาก จ.ตากฯ

1 – 30 เมษายน
2562

กศน.อําเภอเมืองตาก

หมายเหตุ

/แผนการดําเนินงาน....

๑๕
แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อําเภอเมืองตาก ภาคเรียนที่
1/2562 พรอมมอบ
ประกาศนียบัตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา
2.จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอม "ปลูกตนไมประจําป
2562 เนื่องในวันวิสาขบูชา"
3.รวมเปดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนในกระบวนการลูกเสือวิสามัญ
สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
4.จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อําเภอเมืองตาก ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2562 และการจัด
กระบวนการเรียนตามฐานการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
16 พฤษภาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง
ตาก จ.ตากฯ

18 พฤษภาคม
2562

วัดดอยขอยเขาแกว อ.
เมืองตาก

19 – 21
พฤษภาคม
2562

สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตาก

21 พฤษภาคม
2562

ณ หองอบรม นฝ. ทหาร
ใหม มณฑลทหารบกที่
310 อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

/กศน.อําเภอสามเงา...

๑๖
กศน.อําเภอสามเงา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
๑. การประชุม

2. การนิเทศติดตาม

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- เขารวมประชุมเพื่อหารือการ
เตรียมการจัดทําน้ําอภิเษกจังหวัด
ตาก
- สัมมนาวิชาการมาตรฐาน
การศึกษาสูการยกระดับคุณภาพ
คนไทย 4.0 ครั้งที่ 4
- ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กศน.ไตรมาส 1-2 และ
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน
ตอเนื่อง
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอสาม
เงา
- นิเทศ กศน.ตําบล การจัดการ
ศึกษา

2 เมษายน 2562

ที่วาการอําเภอสาม
เงา

4 เมษายน 2562

โรงแรมลักษวรรณ
จังหวัดเชียงราย

18 เมษายน 2562

หองแกรนดไดมอนด
บอลลรูม อิมแพ็ค
ฟอรั่ม
จ.นนทบุรี
กศน.อําเภอสามเงา

22 เมษายน 2562
1 – 5 เมษายน
2562
9 – 12 เมษายน
2562
17 – 19 เมษายน
2562
22 – 26 เมษายน
2562
8 เมษายน 2562

- ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ประจําภาคเรียนที่1/2562
- รวมประเพณีรดน้ําดําหัว
25 เมษายน 2562
นายอําเภอสามเงา
6 เมษายน 2562
- รวมพิธีวางพานพุมถวายราช
สักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
ระพุทะยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีวงศ

หมายเหตุ

กศน.ตําบลสามเงา
กศน.ตําบลยานรี
กศน.ตําบลวังหมัน
กศน.ตําบล
ยกกระบัตร
กศน.อําเภอสามเงา
บานจัดสรร ต.สาม
เงา
เขื่อนภูมิพล จังหวัด
ตาก

/แผนการดําเนินการ...

๑๗
แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอสาม 2 พฤษภาคม
เงา
2562
2. อบรมครูดวยระบบทางไกล
17 – 20
Stem ศึกษา
พฤษภาคม
2562
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
23 พฤษภาคม
กศน.อําเภอสามเงา ภาคเรียนที่
2562
1/2562
4.นิเทศ กศน.ตําบล การจัดการ
1 – 5 พฤษภาคม
ศึกษา
2562
9- 12
พฤษภาคม
2562
17 – 19
พฤษภาคม
2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอสามเงา
หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง
ตาก จ.ตากฯ
โรงเรียนชุมชน
ชลประทานรังสรรค
กศน.ตําบลสามเงา
กศน.ตําบลยานรี
กศน.ตําบลวังหมัน
กศน.ตําบลยกกระบัตร
กศน.อําเภอสามเงา

/กศน.อําเภอแมสอด...

๑๘
กศน.อําเภอแมสอด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัด
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

- ประชุมหัวหนาสวนราชการ

1 เมษายน 2562

- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพยุวกรรมการหยอมบาน
- ประชุมารทําผังและเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรูหลักสูตรการ
รูหนังสือไทย
- โครงการสัมมนาวิชาการ เทคนิค
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสู
ความสําเร็จ ครั้งที่ ๒/2562

8 – 10 เมษายน
2562
21 เมษายน 2562
4 – 5 เมษายน
2562

หมายเหตุ

หอประชุมอําเภอแม
สอด
สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ
โรงแรมทีเค พาเลซ
จังหวัดนนทบุรี
วัฒนาวิลเลจรีสอรท
อําเภอแมสอด

- โครงการทักษะฝกอบรมรับ
ทุกวันอังคาร และวัน กศน.อําเภอแมสอด
ใบอนุญาตขับขี่และผูขอตออนุญาต พฤหัสบดี
ขับรถตามกฎหมายวาดวยรถยนต
- รวมพิธีวันคลายวันสวรรคต
25 เมษายน 2562 ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัด
ตาก

/แผนการดําเนินงาน…

๑๙
แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ
2. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
3. รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก
6. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอแม
สอด
7.เขารวมประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู ศศช. ดานสงเสริม
สหกรณประจําป 2562
8.โครงการขาราชการดี ศรีแผนดิน

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
2 พฤษภาคม
2562
3 พฤษภาคม
2562
6 พฤษภาคม
2562
8 พฤษภาคม
2562
10 พฤษภาคม
2562

13 พฤษภาคม
2562
9. ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อําเภอ 26 พฤษภาคม
แมสอด ภาคเรียนที1่ /2562
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอทาสองยาง
ที่วาการอําเภอแมสอด
ศูนยแสดงสินคาและศูนย
ประชุมเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยว อ.แมสอด
กศน.อําเภอแมสอด
หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง
ตาก จ.ตากฯ
กศน.อําเภอแมสอด
หอประชุมโรงเรียนแม
สอด

/กศน.อําเภอวังเจา...

๒๐
กศน.อําเภอวังเจา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การเตรียมความ
พรอม
3. การนิเทศติดตาม

4. เครือขายการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดการดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอวังเจา
- ประชุมประจําเดือน กศน.อําเภอ
วังเจา
- ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน
กศน.อําเภอวังเจา
- ประชุมรายงานผลการดําเนินงาน
ของสํานักงาน กศน.ไตรมาสที่ 1 2
- ประชุมชี้แจงโครงการระบบ
จัดเก็บขอมูลการบริการจัดเก็บ
ทรัพยากรน้ําอยางยังยืน

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

4 เมษายน 2562

ที่วาการอําเภอวังเจา

1 เมษายน 2562

กศน.อําเภอวังเจา

22 เมษายน 2562

กศน.อําเภอวังเจา

19 เมษายน 2562

อิมแพ็ค เมืองทอง
ธานี จ.นนทบุรี

22 – 23 เมษายน
2562

ศูนยฝกอบรมที่ 5
ตาก

- มีการดําเนินงานโดยการประชุม 1 เมษายน 2562
บุคลากร ติดตามความกาวหนาแต
ละงาน
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ 22 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
สอนและบานหนังสือชุมชน
24 เมษายน 2562
- กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ

25 เมษายน 2562

- งานประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรป
ใหมวันสงกรานต

17 เมษายน 2562

หมายเหตุ

กศน.อําเภอวังเจา
ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง
ปาชุมชน ตําบลเชียง
ทอง
ศาลสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราช

/แผนการดําเนินงาน....

๒๑
แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
8 พฤษภาคม
2562
2. ประชุมคณะบุคลากรกศน.อําเภอ 1 พฤษภาคม
วังเจา
2562
3. ประชุมประจําตําบลเชียงทอง
12 พฤษภาคม
2562
3. ประชุมประจําตําบลประดาง
13 พฤษภาคม
2562
4. ประชุมตําบลนาโบสถ
14 พฤษภาคม
2562
5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ภาค
16 พฤษภาคม
เรียนที่ 1/2562
2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

6. นิเทศจัดการเรียนการสอน และ
บานหนังสือชุมชน

1 – 31
พฤษภาคม
2562

7. รวมประชุมประจําเดือนและทํา
ประชาคมหมูบาน

1 – 31
พฤษภาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอวังเจา
กศน.อําเภอวังเจา
ตําบลเชียงทอง
ตําบลประดาง
ตําบลนาโบสถ
หอประชุมที่วาการอําเภอ
วังเจา
กศน.ตําบลเชียงทอง
กศน.ตําบลนาโบสถ
กศน.ตําบลประดาง
พื้นที่อําเภอวังเจา

/กศน.อําเภอแมระมาด...

๒๒
กศน.อําเภอแมระมาด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การนิเทศติดตาม
3. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

รายละเอียดการดําเนินการ
- จัดประชุมประจําเดือนเมษายน
ครั้งที่ 4 เพื่อ นิเทศ กํากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานและชี้แจงนโยบาย
จากผูอํานวยการสํานักงานกศน.
จังหวัดตาก ,การใชงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมตางๆ
- รวมอบรมโครงการการศึกษา
รูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตและ
ความพรอมในการประกอบอาชีพ
ของเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาในจังหวัดเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
- รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่
1/2562

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

4 เมษายน 2562

กศน.อําเภอแม
ระมาด

4 เมษายน 2562

วิทยาลัยเทคนิคแม
สอด

1 – 30 เมษายน
2562

พื้นที่อําเภอแม
ระมาด

- รับสมัครนักศึกษา ประจําภาค
1 – 30 เมษายน
เรียนที่1/2562
2562
- จัดโครงการ วันรักการอาน เนื่อง 2 เมษายน 2562
ในวันคลายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี (Love Reading
Day )

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแม
ระมาด
หองสมุดประ
ประชาชน อําเภอแม
ระมาด

/แผนการดําเนินงาน....

๒๓
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอแม
ระมาด
2. ขารวมการประชุมหัวหนาสวน
ราชการระดับอําเภอ ประจําเดือน
พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562
3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
4. รวมอบรมครูดวยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ปงบประมาณ 2562

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
8 พฤษภาคม
2562
2 พฤษภาคม
2562
4 พฤษภาคม
2562
17 – 20
พฤษภาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแมระมาด
ณ หองประชุมอําเภอแม
ระมาด(ชั้น2)
ที่วาการอําเภอแมระมาด
หองสมุดประชาชน เฉลิม
ราชกุมารี อ.เมือง จ.ตาก

/กศน.อําเภอทาสองยาง...

๒๔
กศน.อําเภอทาสองยาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน ม2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
สํานักงาน กศน. ไตรมาส 1 – 2
- ประชุมบุคลากร กสน.อําเภอทา
สองยาง
2. การจัดการศึกษา - โครงการรักการอาน ประสาน
นอกระบบและ
นวัตกรรมสูชุมชน
การศึกษาตาม
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
อัธยาศัย
การสอน งานสงเสริมการรูหนังสือ
งานอาชีพ งานสรางปาสรางรายได
ติดตามใหความชวยเหลือ นักเรียน
ศศช.
3. เครือขายการ
- ปฏิบัติหนาที่สนับสุนนงานพิธีทํา
ดําเนินงาน
น้ําอภิเษก และเวียนเทียนสมโภช
น้ําอภิเษกจังหวัดตาก

16 – 17 เมษายน
2562
21 เมษายน 2562

3 – 6 เมษายน
2562

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
กศน.อําเภอทาสอง
ยาง
กศน.อําเภอทาสอง
ยาง
กศน.อําเภอทาสอง
ยาง

7 – 9 เมษายน
2562

วัดมณีบรรพต
วรวิหาร

2 เมษายน 2562

หมายเหตุ

/แผนการดําเนินงาน...

๒๕
แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
1 พฤษภาคม
2562
2. ประชุมเพื่อชี้แจงขอราชการ การ 2 พฤษภาคม
2562
ประชุมกํานัน ผูใหญบาน
รายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอทา
สองยาง
4. ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อําเภอ
ทาสองยาง ภาคเรียนที่ 1/2562
5. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน งานสงเสริมการรูหนังสือ
งานอาชีพ งานสรางปาสรางรายได
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
ประธาน
ปดการประชุมเวลา

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอทาสองยาง
ที่วาการอําเภอทาสองยาง

8 พฤษภาคม
2562

กศน.อําเภอทาสองยาง

17 พฤษภาคม
2562

กศน.อําเภอทาสองยาง

20 – 25
พฤษภาคม
2562

กศน.อําเภอทาสองยาง

เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ขอปดการประชุม
๑5.0๐ น.

(ลงชื่อ

(นางสาวกชพรรณ จอมคีรี)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.

(สุชาติ อนันตกาล)
หัวหนากลุมอํานวยการ

ผูจดบันทึกการประชุม

ผูตรวจบันทึกการประชุม

