รายงานการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ สํานักงาน กศน. จังหวัดตาก
ครั้งที่ 5/ ๒๕๖2
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน ๒๕๖2 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม ศศช. สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
................................................................................
ผูมาประชุม
๑. นายพจนารถ
๒. นางสาวรสรินทร
๓. นางนิลุบล
๔. นางสาวจรัสศรี
๕. นางมาลิสา
๖. นางนฤมล
๗. นายอุทัยรัตน
๘. นางประภาศรี
๙. นางรัตนภรณ
๑๐. นายจุลจักร
๑๑. นางสาวมาลัย
๑๒. วาที่ร.ต.สุชาติ
๑๓. นางเยาวลักษณ
๑๔. นางรสศิริ
๑๕. นางสมบรูณ
๑๖. นายประยูร
๑๗. นายไพศาล
๑๘. นางสาวสุภาวรรณ
๑๙. นางสาวนิภาพร
๒๐. นางนุชนาท
๒๑. นางสาวกชพรรณ
๒๒. นางสาวชมพูนุช
๒๓. นางสาวศิวรางคกร
๒๔. นางเพ็ญแข
๒๕. นางสาวปราณีต
๒๖. นางสาวชาลินี
๒๗. นางสาวสุลาวัลย
๒๘. นางจันจิรา
๒๙. นายสุวิทย
๓๐. นายวสันต
๓๑. นายสรางสรรค
32. นางพิรดา

นุกูลคาม

รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประธาน
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ดุษดินทร
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตาก
องคการ
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมสอด
ปานแกว
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเจา
เขื่อนแกว
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสามเงา
บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอบานตาก
แสงพระจันทร ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทาสองยาง
จารุเศรณี
ครู คศ.๒ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอพบพระ
มะกรูดอินทร ครู คศ.๑ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมระมาด
กัลยานะ
ครู คศ.๒ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภออุมผาง
เมืองทอง
ครู คศ.2.
อนันตกาล
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ปญญาวัง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
วงษหลวง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
นุกูลคาม
พนักงานพิมพ ส.๔
วงศคํา
พนักงานพิมพ ส.๓
เครือบุญมา
พนักงานพิมพ ส.๓
ออนนุม
นักวิชาการศึกษา
เทียนทอง
นักวิชาการพัสดุ
ผองแผว
นักจัดการงานทั่วไป
จอมคีรี
นักจัดการงานทั่วไป
สีสะแล
นักวิชาการเงินและบัญชี
ไชยเกียรติศรุต นักวิชาการเงินและบัญชี
อินจินา
นักวิชาการเงินและบัญชี
พุทธวงษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
โพธิ์ศรี
ครูอาสาสมัครฯ
จันทาพูน
ครูอาสาสมัครฯ
ปญญานาค
ครูอาสาสมัคร ฯ
รุงกิจทวี
ครูอาสาสมัคร ฯ
บัวเงิน
พนักงานขับรถยนต
ไหแกว
พนักงานบริการพื้นฐาน
ไหแกว
แมบาน
/ผูไมมาประชุม...

๒
ผูไมมาประชุม
1. นายพรหมพิทักษ
2. นายศิลปชัย
เริ่มประชุมเวลา
พิธีกอนวาระ

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

เพชรเปลงรัศมี พนักงานขับรถยนต
โกอินตะ
พนักงานขับรถยนต

ติดราชการ
ติดราชการ

09.00 น.
๑. สวดมนตไหวพระ กอนการประชุม
2. นําเสนอ VTR ผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประจําเดือนเมษายน 2562
นายพจนารถ นุ กู ล คาม รองผู อํ านวยการสํ า นั ก งาน กศน.จั งหวัด ตาก รัก ษาการในตํ าแหน ง
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ประธานในที่ประชุม
ไดกลาวเปดการประชุมผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/๒๕๖2 ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1. แจงใหทราบวานายชนะ เปรมปรี ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ไดยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดไปรายงานตัว
ปฏิบัติหนาที่แลวเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ผานมา ในการนี้นายพจนารถ นุกูลคาม
ตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก มีหนาที่รักษาในการตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตากตอไป
เรื่องที่ 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว
ประจําป 2562 ซึ่งสถานศึกษาบางแหงคณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการออกประเมินแลว
มีการประเมินอยางเขมขั้น เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรมีการพัฒนา
และปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ผูบริหารสถานศึกษาใหความใสใจผูใตบังคับบัญชา ทําให กศน.ตําบล/ศูนย
การเรียนชุมชนเกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความเปนระเบียบ สะอาด ซึ่งสํานักงาน กศน
จังหวัด ตาก ยังคงใช นโยบายการประเมิน ประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของพนักงานราชการ และ
ลูกจางชั่วคราวตามเดิมของ นายชนะ เปรมปรี ตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ที่ใหคณะกรรมการ ฯ ดําเนินการประเมินบุคลากรในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ความสะอาดของสถานที่จัดการเรียนการสอน มีความ
เปนระเบียบ
เรื่องที่ 3.การมอบทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบาก
ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือประจําป 2562 เพิ่มประถมศึกษาปที่ ๑ ไดรับทุนฯ แตจะตองมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่กําหนด ภายในเดือนมิถุนายน 2562 สถานศึกษา
จะตองดําเนินการสงหลักฐานนักเรียนใหสํานักงาน กศน.จังหวัดตรวจสอบความถูกตอง
เพื่อดําเนินการมอบทุนฯ ตอไป ซึ่งใชเกณฑเดิมในการจัดสรรเงินซึ่งใหดําเนินการเปดบัญชี
เงินฝากธนาคารใหนักเรียน เพื่อโอนทุนการศึกษาให

/เรื่องที่ 4...

๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่องที่ 4. การดําเนินโครงการขาราชการดีศรีแผนดิน ใหสถานศึกษาดําเนินการตอไป
พรอมทั้งรายงานผลการจัดกิจกรรมใหสํานักงาน กศน.จังหวัดตากทราบทุกสัปดาห
เนนย้ําใหบุคลากรแตงเครื่องแบบใหถูกตองตามระเบียบ การไวทรงผมสุภาพเรียบรอย
ผูบริหารสถานศึกษาตองเนนย้ําใหบุคลากรในสังกัดใหความสําคัญ
เรื่องที่ 5. กาใชจายงบประมาณ พ.ศ.2562 ใหผูบริหารสถานศึกษากําชับผูใตบังคับชา
ในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามระเบียบ เรงรัดการใชจายงบประมาณใหถูกตอง
ตามระเบียบ ซึ่งจะดําเนินการปดงบประมาณ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕๖2 วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 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
เรื่องที่ 1. การสํารวจความตองการกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหา
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หนี้สินขาราชการครู ประจําปงบประมาณ 2562 ในรายละไมเกิน 300,000.- บาท
ซึ่งตองมีคุณสมบัติดังนี้
- ดํารงตําแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา
- รับราชการมาแลวไมนอยกวา 5 ป
- มีเงินสุทธิ หลังหักชําระหนี้เงินหมุนเวียนไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินได
- เปนผูปฎิบัติหนาที่ดวยความมุงมั่น ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ
- ไมเคยกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน ฯ
ผูที่มีความประสงคสามารถยื่นความจํานงไดที่กลุมอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องที่ 2. การรับโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครู
ปฏิบัติงาน ณ กศน.อําเภอบานตาก ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่
1101/2562 ลงวัน ที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่ องรับ โอนข าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ไดรับโอนจํานวน 1 อัตราคือนางสาวพัชชากุล มณีวงค ตําแหนงครู โรงเรียนบานถ้ําลอด
สังกัดสพป.แมฮองสอน เขต 1 แตงตั้งใหดํารงตําแหนงครู กศน.อําเภอบานตาก ทั้งนี้ตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
เรื่องที่ 3. การบรรจุครูศนู ยการเรียนชุมชน .จํานวน 2 ราย และ
บรรจุ พนั กงานราช ครู กศน. ตํ าบล จํ านวน 2 รายปฏิบั ติงาน ณ กศน.อําเภอเมืองตาก
และกศน.อําเภอสามเงา ซึ่งรายตัวในวันที่ 5 มิถุนายน 2562

/กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา…

๕
กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
นางรสศิริ วงษหลวง
เรื่องที่ 1. แจงรายละเอียดงบประมาณ คาพาหนะครู ในงบ กพด.
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ตามหนั งสื อ ที่ อางถึง สํานั กงาน กศน.จังหวัดตาก ไดแจ งจัด สรรงบประมาณรายจาย
ประจํ าป พ.ศ. 2562 สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตาก ได ต รวจสอบยอดการเบิ ก จ า ย
งบประมาณของ กศน.ทุกแหงใน สังกัดทําใหทราบวา ขณะนี้การเบิกจายเงินคาพาหนะครู
อาสาสมัครฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ศศช.ตามพระราชดําริฯ ไดจัดสงเอกสารการเบิกจายไม
เป น ปจ จุบัน และมีการเบิ กจายยอนหลังหลายเดือน บางรายจัดส งเอกสารมาเบิกจาย
ยอนหลังตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งทําใหการเบิกจายคาพาหนะครูฯ ไมเปนปจจุบัน
เพื่ อ ให ก ารเบิ ก จ า ยเงิ น ค า พาหนะครู อ าสาสมั ค รฯ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ ศศช.ตาม
พระราชดําริฯ มีความเปนปจจุบันและมีการเบิกจายที่ตรงตามรอบการจายเงิน รวมถึงให
ครู อ าสาสมั ค รฯ เกิ ด ความตระหนั ก และรับ ผิ ด ชอบการจั ดส งเอกสารการเบิ ก จ ายค า
พาหนะฯ ที่เปน สิทธิที่ต นเองจะไดรับ สํานักงาน กศน.จังหวัด ตาก ขอแจงกําหนดการ
จัดสงเอกสารการเบิกจายคาพาหนะครู โดย
ขอให จั ด ส งเอกสารการเบิ ก จ ายค าพาหนะครู เป น เดื อ นต อ เดื อ น มิ ให มี ก ารเบิ ก จ า ย
ยอนหลัง หากจัดสงเอกสารฯยอนหลังเกิน 2 เดือนขึ้นไปสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ขอ
ไมดําเนินการเบิกจายคาพาหนะครูใหกับครูอาสาฯ รายนั้น
เรื่องที่ 2.สรุปผลการตรวจราชการ ศศช.บานโขะทะ อําเภออุมผาง
การตรวจราชการ จากผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ภาค 17 (นายพิธาน พื้นทอง)
คณะผูตรวจราชการเขารับการตรวจเยี่ยม ศศช.บานโขะทะ อําเภออุมผาง เพื่อรับฟง
การจัดกิจกรรมการศึกษา และรับทราบปญหาของการจัดการเรียนการสอนของ ศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานโขะทะ
ครูนิเทศก และครู ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานโขะทะ
นําเสนอผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และเสนอปญหาที่มีในพื้นที่ เชน
1. การคมนาคมที่ไมสะดวก ยากลําบาก และหางไกล ซึ่งมีในทุกพื้นที่ของ ศศช.
2. สาธารณูปโภค
- ไฟฟาที่มีไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมทางเทคโนโลยี DLTV การจัดการศึกษาแบบ
ออนไลน
- ระบบน้ําที่ไมเพียงพอในชวงหนาแลง
- การสื่อสารกับบุคคลภายนอก หรือบุคคลภายนอกตองการติดตอเขาพื้นที่
3. หลักสูตรการจัดการศึกษาที่ไมเหมาะสมกับเด็กในพื้นที่ ศศช.
4. คารายหัวที่ไดรับไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม เทากับที่ สพฐ.ไดรับ
5. หนังสือเรียนของเด็กนักเรียนไมตรงความสามารถของเด็ก จึงตองขอยืมหนังสือใน
ระบบมาใชจัดการเรียนการสอน
6. ดานภาษาในการสื่อสารของเด็กนักเรียนกับครู เนื่องจากเด็กนักเรียนพูดภาษา
กะเหรี่ยงตองใชเวลาในการปรับตัวกัน
7. การสอบ N-NET ไมเหมาะสมกับเด็กนักเรียนที่มีอายุนอย และเนื่องจากมีสนามสอบ
อําเภอละ 1 แหง จึงทําใหเด็กนักเรียนพื้นที่ ศศช. มีความยากลําบากที่ตองเดินทางไป
สอบ
/น.ส.ปราณีต...

๖
น.ส.ปราณีต พุทธวงษ
นักวิเคราะหนโยบายฯ

เรื่อง สรุปการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ใระบบ e-budge
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

/ลําดับที่ 1...

๗
ลําดับที่ 1. กศน.อําเภอวังเจา

ลําดับที่ 2. กศน.อําเภอพบพระ

/ลําดับที่3..

๘
ลําดับที่ 3. กศน.อําเภอทาสองยาง

ลําดับที่ 4. กศน.อําเภออุมผาง

/ลําดับที่5...

๙
ลําดับที่ 5. กศน.อําเภอบานตาก

ลําดับที่ 6 กศน.อําเภอสามเงา

/ลําดับที่7...

๑๐
ลําดับที่ 7. กศน.อําเภอแมสอด

ลําดับที่ 8. กศน.อําเภอเมืองตาก

/ลําดับที่9...

๑๑
ลําดับที่ 9. กศน.อําเภอแมระมาด

งบรายจายอื่นกิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน

/รายงานเบิกจายงบประมาณ...

๑๒

/งบรายจายอื่น....

๑๓
งบรายจายอื่นโครงการภาษอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ

โครงการ Smart ONIE เพื่อสราง Smart Famer

/งบดําเนินงาน...

๑๔
งบดําเนินงาน กิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง

/รายงานการเบิกจาย...

๑๕

/กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ…

๑๖
กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ 1. รายงานจํานวนนักศึกษาลงทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒

อําเภอ
เมืองตาก
บานตาก
สามเงา
แมระมาด
ทาสองยาง
แมสอด
พบพระ
อุมผาง
วังเจา
รวม

อําเภอ
เมืองตาก
บานตาก
สามเงา
แมระมาด
ทาสองยาง
แมสอด
พบพระ
อุมผาง
วังเจา
รวม

ประถม
139
23
9
772
2309
536
142
876
65
4871

ประจําภาคเรียนที่ 2/2561
ม.ตน
ม.ปลาย
คูขนาน
685
960
156
2236
152
298
112
208
208
251
510
597
160
185
239
212
160
195
2382
3132

รวม
1784
405
459
1092
2768
1643
487
1327
420
10385

ประถม
155
15
14
782
2286
613
124
820
60
4869

ประจําภาคเรียนที่ 1/2561
ม.ตน
ม.ปลาย
คูขนาน
663
868
147
253
154
311
127
221
194
243
353
606
162
228
271
193
151
189
2404
3112

รวม
1686
415
479
1130
273
1754
514
1284
400
10385

/เรื่องที่2...

๑๗
เรื่องที่ ๒. การดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ (เอกสารหมาย ๒)
๒.๑ วันที่ ๑๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอแจงใหสถานศึกษาสงขอมูลจํานวน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ที่เว็บไซต
http://wwwnfe.go.th/nfetesting
๒.๒ วันที่ ๑๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สํานักงาน กศน.จังหวัด ตรวจสอบจํานวน
แบบทดสอบของสถานศึกษาในสังกัด ที่เว็บไซต http://wwwnfe.go.th/nfetesting
และสงแบบฟอรมยืนยันจํานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๒
๒.๓ วันที่ ๒๑ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒ สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๓. กําหนดการสงขอมูลรายชื่อผูเขาสอบ N-NET ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๓.๑ วันที่ ๕ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สถานศึกษาสงขอมูลนักเรียนและนําสงขอมูล
หองเรียนผานเว็บไซต www.niets.or.th โดยเขาเมนูระบบ N-net
เรื่องที่ ๔. รายงานจํานวนนักศึกษาเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด ภาคเรียนที่
๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๕. การดําเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด ครั้งที่ ๑ ป
การศึกษา ๒๕๖๒
๕.๑ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก รายงานขอมูลผู
เทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และแจง
จํานวนชุดเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิดใหสํานักงาน กศน.
และสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

/5.2การปฐมนิเทศ...

๑๘

๕.๒ การปฐมนิเทศผูเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด ครั้งที่๑ปการศึกษา
๒๕๖๒
๕.๓ วันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แตงตั้งคณะกรรมการรับเครื่องมือประเมิน
เทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิดจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
๕.๔ แจงกําหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรูความคิด ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒
-ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
-ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๕.๕ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายงานจํานวนการเขาสอบ – ขาดสอบเทียบ
ระดับการศึกษามิติความรูความคิด ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
ที่ http://wwwnfe.go.th/nfetesting
เรื่องที่ ๖. การรายงานการขับเคลื่อนโครงการการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็ก
ดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลน ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดตาก
บัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการการเพิ่มโอกาสการเขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และ
เด็กตกหลน ในรูปแบบที่เหมาะสมของจังหวัดตาก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หนวยงาน
เมืองตาก
บานตาก
สามเงา
วังเจา
แมสอด
แมระมาด
ทาสองยาง
พบพระ
อุมผาง
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
รวม

จํานวนเด็ก
670
299
209
352
4071
1150
2091
1548
1024

จํานวนเงิน
12060
5382
3762
6336
73678
20700
37638
27864
18432
34548

หมายเหตุ

จัดสรรหัวละ 18 บาท

/เรื่องที่ ๗...

๑๙
เรื่องที่ ๗. การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดคุณธรรม ภายใตแผนแมบทสงเสริมคุณธรรม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑
เรื่องที่ ๘. การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ การจัดทําแผน IEP เพื่อขอสนับสนุน
คูปองการศึกษา

/กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ…

๒๐

กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ 1. โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ภูเขา “แมฟาหลวง” ตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
เพื่ อ สนองงานตามพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันที่ ๑๒ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศูนยกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
๑.๑ กลุมเปาหมายเขารวมสัมมนา คือ
-ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมสอด, แมระมาด, ทาสองยาง, พบพระ, อุมผาง
-ครูนิเทศและครู ศศช. ทุกคน
๑.๒ ที่พัก : หอพัก ๗๐๐ ป สนามกีฬาสมโภช เชียงใหม ๗๐๐ ป
๑.๓ การเดินทาง : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. รายงานตัว ณ สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก และออกเดินทางโดยรถบัส
๑.๔ แบบสอบถาม : ความคิดเห็นตอการเขารวมกิจกรรมวิชาการ โครงการสัมมนา
วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” ป ๒๕๖๒
๑.๕ แบบสอบถามเพื่อสัมภาษณผูอํานวยการสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการสัมมนา
วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” ป ๒๕๖๒
๑.๖ การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการเขารวมกิจกรรมโครงการสัมมนา
วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แมฟาหลวง” ป ๒๕๖๒
๑) กศน.อําเภอทาสองยาง รับผิดชอบการแสดงถวายตอพระพักตร
ชุด “ความสุขของบานเรา”
๒) กศน.อําเภออุมผาง รับผิดชอบการจัดนิทรรศการนิทรรศการ เรื่องสงเสริมอนุรักษ
วัฒนธรรมทองถิ่น ภูมิปญญา
๓) กศน.อําเภอแมสอด รับผิดชอบการแสดงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ชวงพิธีเปด “ชุดบาสโลบสาวดอย”
๔) กศน.อําเภอแมระมาด รับผิดชอบการแสดงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ชวงเย็น เปนการแสดงฅนดนตรี วงสันขวาน และระบําชาวนา

๒๑

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

๕) “กิจกรรมกาดครูดอย”
-กศน.อําเภอแมระมาด, แมสอด นําผลิตภัณฑจากบุกไปจําหนาย
-กศน.อําเภอทาสองยาง นําผลิตภัณฑผาทอไปจําหนาย
-กศน.อําเภออุมผาง นําน้ําพริกนรกกุงไปจําหนาย
เรื่องที่ 2. ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและศูนยเรียนรู
พรอมแจง Username/Password
User
Pass
สถานศึกษา
หมายเหตุ
1263010000
1263010000
1263010000
1263010001
1263010001
1263010001
muangtak
muangtak
muangtak
1263020000
1263020000
1263020000
bantak
bantak
bantak
126030000
126030000
126030000
samngao
samngao
samngao
1263040000
1263040000
1263040000
mearamat
mearamat
mearamat
1263050000
1263050000
1263050000
thasongyang
thasongyang
thasongyang
1263060000
1263060000
1263060000
meados
meados
meados
12630.70000
12630.70000
12630.70000
phoppra
phoppra
phoppra
1263080000
1263080000
1263080000
umphng
umphng
umphng
1263090000
1263090000
1263090000
wangchao
wangchao
wangchao

/เรื่องที่3...

๒๒
เรื่องที่ ๓. การประชุมโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนางานวิชาการ กศน.
ในเขตภาคเหนือ ณ หองประชุมโรงแรมอมรินทรลากูน จังหวัดพิษณุโลก
๓.๑ การจัดนิ ทรรศการโครงการสงเสริมพัฒ นาทักษะการฟง – พูดภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง : กศน.อําเภอทาสองยาง
๓.๒ การนําสินคาไปจําหนาย : กศน.อําเภอทุกแหง
เรื่องที่ ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุมสรางปา สราง
รายได ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เหมืองผาแดง ตําบลพระธาตุผาแดง
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
๔.๑ กลุมเปาหมาย
- ผูอํานวยการ กศน.อําเภอทั้ง ๗ แหง
- ครูผูรับผิดชอบ กศน.อําเภอละ ๑ คน รวม ๗ คน
- กลุมสรางปา สรางรายได อําเภอละ ๒ กลุมๆ ละ ๓ คน รวม ๔๒ คน
๔.๒ ให กศน.อําเภอทุกแหงสงโครงการฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนตามแบบฟอรม

/กศน.อําเภออุมผาง...

๒๓
กศน.อําเภออุมผาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมประจําเดือนผูบริหาร
สถานศึกษา
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภออุม
ผาง
- โครงการพัฒนาศักยภาพ ศศช.
ดานการสงเสริมสหกรณ
- โครงการเพิ่มโอกาสเขาถึง
การศึกษาของเด็กดอยโอกาสเด็ก
ออกกลางคัน
- โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

2. เครือขายการ
ดําเนินงาน

- เขารวมกิจกรรมพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

3 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
กศน.อําเภออุมผาง

10 พฤษภาคม 2562 หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ฯ
24 พฤษภาคม 2562 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก
17 – 20 พฤษภาคม
2562

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ฯ

4 – 7 พฤษภาคม
2562

ที่วาการอําเภออุม
ผาง

/กศน.อําเภอพบพระ...

๒๔
กศน.อําเภอพบพระ
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมครูและบุคลากร กศน.
อําเภอพบพระทุกวันจันทร เวลา
๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น. ประชุม
ติดตาม หารือการทํางานรวมกับ
คณะครูเจาหนาที่
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอพบ
พระ
- ประชุมเตรียมงานพระบรม
ราชาภิเษก
- ประชุมพัฒนาศักยภาพครู ศศช.
ดานการสงเสริมสหกรณ ป ๒๕๖๒
- ประชุมติดตามเด็กนอกระบบ
โรงเรียน ฯ

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. การนิเทศติดตาม

- ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาค
เรียน๑/๒๕๖๒
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเขา
คายลูกเสือ
- โครงการชุมชนอุนใจไดลูกหลาน
กลับคืน
- นิเทศ กศน.ตําบล

ทุกวันจันทร

ณ หองสมุด
ประชาชนอําเภอพบ
พระ

8 พฤษภาคม 2562

กศน.อําเภอพบพระ

3 พฤษภาคม 2562

หองประชุมที่วาการ
อําเภอพบพระ

หมายเหตุ

10พฤษภาคม 2562 หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ฯ
21 พฤษภาคม 2562 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก
15 พฤษภาคม 2562 หองประชุมที่วาการ
อําเภอพบพระ
19 -21 พฤษภาคม สํานักงาน กศน.
2562
จังหวัดตาก
24 พฤษภาคม 2562 กศน.ตําบลวาเลย
16 พฤษภาคม 2562 กศน.ตําบลพบพระ
กศน.ตําบลชองแคบ
กศน.ตําบลคีรีราษฎร

/แผนการดําเนินงาน...

๒๕
แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. กิจกรรมโครงการขาราชการดีศรี ทุกวันจันทร
แผนดิน
2. นิเทศ กศนตําบล/ศูนยการเรียน 1 -30 มิถุนายน
ชุมชน
2562
3. ประชุมโครงการสรางปาสราง
7 มิถุนายน
รายได
2562
4 โครงการประวัติศาสตรชาติไทย 7 มิถุนายน
2562
5. โครงการเสริมสรางคุณธรรม
14 มิถุนายน
จริยธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
2562
6. กิจกรรมไหวครู
20 มิถุนายน
2562
๗. โครงการเสริมสรางทางปญญา
21 มิถุนายน
ทางบัญชีฯ
2562
8. โครงการสัมมนาวิชาการงาน
27 – 28
กศน.เขตภาคเหนือ
มิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอพบพระ
พื้นที่อําเภอพบพระ
หองประชุมเหมืองผาแดง
อ.แมสอด จ.ตาก
บานมอเกอรยาง ต.พบ
พระ
บานมอเกอรยาง ต.พบ
พระ
วัดพบพระเหนือ
บานมอเกอรยาง ต.พบ
พระ
โรงแรมอัมรินทรลากูน
จังหวัดพิษณุโลก

/กศน.อําเภอเมืองตาก...

๒๖
กศน.อําเภอเมืองตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. รายงานการ
ประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- การอบรมการถายทอดและ
14 – 16 พฤษภาคม
เผยแพรการใชพลังงานแสงอาทิตย 2562
- เขารับการอบรมสะเต็มศึกษา
ระบบทางไกล

18 – 21 พฤษภาคม
2562

- โครงการประชุมติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงาน
ไตรมาสที่ 1-2 ของสํานักงานกศน.
จังหวัดตาก ประจําป 2562
- จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อําเภอเมืองตาก ภาคเรียนที่
1/2562 พรอมมอบ
ประกาศนียบัตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา
- รวมเปดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ รียนในกระบวนการลูกเสือ
วิสามัญ สังกัดสํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
- จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อําเภอเมืองตาก ภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2562 และการจัด
กระบวนการเรียนตามฐานการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

26 – 27 พฤษภาคม
2562

หมายเหตุ

โรงแรมกรีนเลค รี
สอรท จังหวัด
เชียงใหม
หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.
เมืองตาก จ.ตากฯ
หองประชุมวัฒนาวิล
เลจ รีสอรท อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก

16 พฤษภาคม 2562 หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.
เมืองตาก จ.ตากฯ
19 – 21 พฤษภาคม
2562

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก

21 พฤษภาคม 2562 ณ หองอบรม นฝ.
ทหารใหม มณฑล
ทหารบกที่ 310
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

/ผลการดําเนินงาน...

๒๗
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- รวมเปดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10
- ครู กศน.ตําบลและนักศึกษา
กศน.ตําบลหนองบัวใต ไดเขารวม
ปฏิบัติหนาที่ใหความรูแกผูเขาชม
นิทรรศการฯ สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร
- รวมทําบุญตักบาตรถวายเปนพระ
ราชกุศล ในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เปนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเปน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อยางสมบูรณตามโบราณราช
ประเพณี
- รวมพิธีถวายราชสักกระหนาพระ
บรมฉายาลักษณ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรม
หาวชิราลงกรณพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว
- จัดโครงการจิตอาสาพัฒนา
สิ่งแวดลอม "ปลูกตนไมประจําป
2562 เนื่องในวันวิสาขบูชา

3 พฤษภาคม 2562

บริเวณศาลากลาง
จังหวัดตาก

4 พฤษภาคม 2562

วัดมณีบรรพต
วรวิหาร อ.เมืองตาก
จ.ตาก

5 พฤษภาคม 2562

ศาลากลางจังหวัด
ตาก

18 พฤษภาคม 2562 วัดดอยขอยเขาแกว
อ.เมืองตาก

หมายเหตุ

๒๘
ผลสรุปสถิติตางๆ เดือน พฤษภาคม 2562
กิจกรรม/โครงการ
จํานวน (คน)

ที่

เดือน/ป

1

พฤษภาคม
2562

สถิติผูสมัครสมาชิกหองสมุด
ประชาชนฯ

295

2

พฤษภาคม
2562

สถิติผูเขาใชบริการหองสมุด
ประชาชนฯ

1,120

3

พฤษภาคม
2562

สถิติผูลงชื่อใชบริการคอมพิวเตอร
หองสมุดประชาชนฯ

58

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1,473

แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. นักศึกษา กศน.อําเภอเมืองตาก
รวมงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญ
ประโยชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทําความ
ดี รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน"
(ภาคเหนือ)
2. บุคลากร กศน.อําเภอเมืองตาก
ประชุมประจําสัปดาห
3. จัดโครงการสรางเสริมและ
ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความ
กตัญู และรวมสืบสานวัฒนธรรม
ไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2562

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1 – 5 มิถุนายน
2562

ณ สนามสมโภชเชียงใหม
700 ป จังหวัดเชียงใหม

10 มิถุนายน
2562

หองประชุม กศน.อําเภอ
เมืองตาก

13 มิถุนายน
2562

ณ หองประชุมชั้น 4
หองสมุดประชาชนเฉลิม
ราชกุมารี อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

/กศน.อําเภอสามเงา...

๒๙
กศน.อําเภอสามเงา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
๑. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมขาราชการ ผูบริหาร
สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๒
- เขารวมประชุมวาระพิเศษ
ผูบริหารสถานศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตาก ณ หองประชุมสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก
- เขารวมโครงการฝกอบรมการ
พัฒนาครู กศน.ตําบลและ
ขาราชการครูดวยระบบทางไกล
หลักสูตร “สะเต็มศึกษา ออนไลน”
สําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัด สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
- เขารวมโครงการการประชุม
ติดตามและรายงานผลการ
ดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตาก ไตรมาส ๑-๒ ปงบประมาณ
๒๕๖๒
- เขารวมพิธีเปดการอบรมลูกเสือ
วิสามัญโครงการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือเพื่อ
เตรียมตัวในความพรอมของกอง
ลูกเสือวิสามัญ ในสังกัดสํานักงาน
กศน. จังหวัดตาก
- เขารวมโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน.อําเภอสามเงา ภาค
เรียนที่ 1/2562

1 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก

10 พฤษภาคม 2562 หองประชุม
สนง.กศน.จังหวัดตาก

17 – 20 พฤษภาคม
2562

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อ.เมืองตาก จ.ตาก

26 – 27 พฤษภาคม
2562

วัฒนาวิลเลจรีสอรท อ.
แมสอด จ.ตาก

19 -21 พฤษภาคม
2562

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก

22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนชุมชน
ชลประทานรังสรรค
ต.สามเงา อ.สามเงา
จ.ตาก

/ผลการดําเนินงาน...

๓๐

รายงานผลการจัด
กิจกรรม
3. การนิเทศติดตาม

4. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- เขารวมเปนคณะกรรมการเปน
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ประจําป ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ( ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ –๓๐ เมษายน
๒๕๖๒) กศน.อําเภอบานตาก
- เขารวมพิธีถวายพระพร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก รัชกาลที่10
- เขารวมเปนเจาภาพถวาย
ภัตตาหารเพล สําหรับพระสงฆ ที่
บวชในโครงการบรรพชาอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในหลวงรัชกาลที่ 10
- โครงการออกหนวยบริการอําเภอ
ยิ้ม...เคลื่อนที่ ศูนยดํารงธรรม
อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ อําเภอสามเงา
จังหวัดตาก
- เขารวม จิตอาสา ทําความดีดวย
หัวใจ รวมกันปลูกตนไม วันตนไม
แหงชาติ

หมายเหตุ

23 พฤษภาคม 2562 กศน.อําเภอบานตาก

6 พฤษภาคม 2562

หองประชุมที่วาการ
อําเภอสามเงา

8 พฤษภาคม 2562

วัดสมเกลี้ยง
ตําบลปามะมวง

15 พฤษภาคม 2562 ศาลาการเปรียญ วัด
หนองเชียงคา ตําบล
ยกกระบัตร อําเภอ
สามเงา จังหวัดตาก
18 พฤษภาคม 2562 สํานักงาน กศน.
จังวหวัดตาก

/แผนการดําเนินการ...

๓๑
แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมขาราชการ ผูบริหาร
สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒
2. เขารวมเปนคณะกรรมการเปน
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ประจําป ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ( ๑
ตุลาคม ๒๕๖๑ –๓๐ เมษายน
๒๕๖๒) กศน.อําเภอสามเงา
3. เปดโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชน
4.เปดโครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อสงเสริมและสรางจิตสํานึกใหกับ
ประชาชน
5. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอสาม
เงา ประจําสัปดาห ครั้งที่ /๒๕๖๒
6.เปดโครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
4 มิถุนายน
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตาก

5 -6 มิถุนายน
2562

กศน.อําเภอสามเงา

7 มิถุนายน
2562

กศน.ตําบลวังหมัน

13 มิถุนายน
2562

กศน.ตําบลยกกระบัตร

16 มิถุนายน
2562
20 มิถุนายน
2562

หองประชุมอําเภอสามเงา
อําเภอสามเงา
กศน.ตําบลวังจันทร

/กศน.อําเภอแมสอด...

๓๒
กศน.อําเภอแมสอด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน2562
ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัด
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

หมายเหตุ

- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอแม
สอด
- เขารวมประชุมโครงการพัฒนา
ศักยภาพครู ศศช. ดานสงเสริม
สหกรณประจําป 2562
- โครงการประชุมติดตามและ
รายงานผลการดําเนินงานไตรมาส
ที่ 1-2 สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
- ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อําเภอ
แมสอด ภาคเรียนที่1/2562
- กศน.อําเภอแมสอด รวมกับ ภาคี
เครือขาย พัฒนาชุมชนอําเภอแม
สอด และองคการบริหารสวนตําบล
แมกุ จัด กิจกรรมศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน ตําบลแมกุ ประจําป
งบประมาณ 2562
- รอบรมครูดว ยระบบทางไกล
โครงการบูรณาสเต็มศึกษา
ประจําปงบประมาณ 2562
ศูนยวิทยาศาสตรนครสวรรค

3 พฤษภาคม 2562 ที่วาการอําเภอแมสอด
8 พฤษภาคม 2562 กศน.อําเภอแมสอด

- รวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

6 พฤษภาคม 2562 ศูนยแสดงสินคาและ
ศูนยประชุมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
อ.แมสอด

10 พฤษภาคม
2562
26 -27 พฤษภาคม
26 พฤษภาคม
2562
26 พฤษภาคม
2562

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.
เมืองตาก จ.ตากฯ
ณ วัฒนาวิลเลจ
รีสอรต อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
หอประชุมโรงเรียนแม
สอด
ณ อาคาร
เอนกประสงคองคการ
บริหารสวนตําบลแมกุ
อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก

17 – 20 พฤษภาคม หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อ.เมือง จ.ตากฯ

/แผนการดําเนินงาน…

๓๓
แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. โครงการขาราชการดี ศรีแผนดิน ทุกวันจันทร
รายงานผลการจัดกิจกรรม

2. เขาคายลูกเสือจิตอาสาทําความดี
รวมใจภักดี เทิดไทองคราชัน” เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นอมนําพระบรมราโชบายสูการ
ปฏิบัติ ผานกิจกรรมลูกเสือ
3. รวมสัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูศูนยการเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แมฟาหลวง”ฯ

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแมสอด

1 – 5 มิถุนายน
2562

สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม 700 ป
จ.เชียงใหม

11 – 14
มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยแมโจ
จ.เชียงใหม

/กศน.อําเภอวังเจา...

๓๔
กศน.อําเภอวังเจา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การเตรียมความ
พรอม
3. การนิเทศติดตาม

4. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

5. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอวังเจา
- ประชุมประจําเดือน กศน.อําเภอ
วังเจา
- ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน
กศน.อําเภอวังเจา
- โครงการขับเคลื่อนจังหวัด
คุณธรรมภายใตแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ

4 พฤษภาคม 2562

ที่วาการอําเภอวังเจา

3 พฤษภาคม 2562

กศน.อําเภอวังเจา

6 พฤษภาคม 2562

กศน.อําเภอวังเจา

23 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก

- มีการดําเนินงานโดยการประชุม 3 พฤษภาคม 2562
บุคลากร ติดตามความกาวหนาแต
ละงาน
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ 13 – 16 พฤษภาคม
2562
สอนและบานหนังสือชุมชน

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม
ภาคเรียนที่ 1 /2562 และพิธี
มอบประกาศนียบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลเชียงทอง
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลนาโบสถ
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลประดาง
- รวมเปนวิทยากรสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอวังเจา

หมายเหตุ

กศน.อําเภอวังเจา
ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง

16 พฤษภาคม 2562 หอประชุมอําเภอวัง
เจา
16 , 21 พฤษภาคม
2562
21,23 พฤษภาคม
2562
21,23 พฤษภาคม
2562
1 – 31 พฤษภาคม
2562

กศน.ตําบลเชียงทอง
กศน.ตําบลนาโบสถ
กศน.ตําบลประดาง
พื้นที่อําเภอวังเจา

/แผนการดําเนินงาน....

๓๕
แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ

ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
4 มิถุนายน 562 ที่วาการอําเภอวังเจา

2. ประชุมคณะบุคลากร กศน.
อําเภอวังเจา
3. ประชุมประจําตําบลเชียงทอง

5 มิถุนายน
25652
12 มิถุนายน
2562
3. ประชุมประจําตําบลประดาง
13 มิถุนายน
2562
4. ประชุมตําบลนาโบสถ
14 มิถุนายน
2562
5. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ 1-30 มิถุนายน
2562
สอนและบานหนังสือชุมชน

กศน.อําเภอวังเจา

6.รวมประชุมประจําเดือนละทํา
ประชาคมหมูบาน

ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง

1-30 มิถุนายน
2562

หมายเหตุ

ตําบลเชียงทอง
ตําบลประดาง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง

/กศน.อําเภอแมระมาด...

๓๖
กศน.อําเภอแมระมาด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

3. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

รายละเอียดการดําเนินการ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

- อบรมครูดวยระบบทางไกล
โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
ปงบประมาณ 2562 โดยศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา
นครสวรรค
- รวมประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ การเพิ่มโอกาศ
การเขาถึงการศึกษาของเด็กดอย
โอกาศ เด็กออกกลางคัน และเด็ก
ตกหลน ในรูปแบบที่เหมาะสมของ
จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2562
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอแม
ระมาด
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
อําเภอแมระมาด
- จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
กศน.อําเภอแมระมาด ประจําภาค
เรียนที่ 1/2562

17 – 20 พฤษภาคม
2562

21 พฤษภาคม 2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”
อ.เมือง จ.ตาก ฯ

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก

กศน.อําเภอแม
ระมาด
2 พฤษภาคม 2562 ที่วาการอําเภอแม
ระมาด
22 พฤษภาคม 2562 กศน.อําเภอแม
ระมาด
8 พฤษภาคม 2562

/แผนการดําเนินงาน....

๓๗
แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. เขารวมประชุมหัวหนาสวน
ราชการระดับอําเภอ ประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒
2.เขารวมกิจกรรมจิตอาสา"เราทํา
ความดี ดวยหัวใจ" ภายใตกิจกรรม
"จิต อาสาพัฒนา" กิจกรรมสรางฝาย
มีชิวิต ตามศาสตรพระราชา และ
กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
"เนื่องในโอกาสมหามงคลพระ
ราชาภิเษก โดยมีสวนราชการ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานัน
ผูใหญบาน จิตอาสา คณะครูและ
นักเรียน เขารวมกิจกรรมประมาณ
๖๐๐ คน
3. กศน.อําเภอแมระมาด จัดการ
ประชุมบุคลากรประจําเดือน
มิถุนายน เพื่อแจงนโยบายขาวสาร
จาก สํานักงานกศน.จังหวัดตาก
พรอมมอบหมายงาน กํากับ ติดตาม
การปฎิบัติงานของคณะครู ศศช.ค
รูกศน.ตําบล ตามระเบียบวาระการ
ประชุม

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
6 มิถุนายน
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

ณ หองประชุมอําเภอแม
ระมาด (ชั้น ๒ )

3 มิถุนายน
2562

ณ โรงเรียนบานแมระมาด
นอย หมูที่ ๘ ตําบลขะเน
จื้อ

8 มิถุนายน
2562

กศน.อําเภอแมระมาด

/กศน.อําเภอทาสองยาง...

๓๘
กศน.อําเภอทาสองยาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําเดือนพฤษภาคม 2562
- ประชุมชี้แจงขอราชการ ในการ
ประชุมกํานันผูใหญบาน
- ประชุมบุคลากรครู กศน.อําเภอ
ทาสองยาง
- ประชุมโครงการเพิ่มโอกาสการ
เขาถึงการศึกษาของเด็กดอยโอกาส
เด็กออกกลางคัน
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา กศน.อําเภอทาสอง
ยาง
2. การจัดการศึกษา - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาค
นอกระบบและ
เรียนที่ 1/2562
การศึกษาตาม
- ติดตามคณะถายวิดีโอโครงการ
อัธยาศัย
การแนวปฏิบัติที่ดี
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน งานสงเสริมการรูหนังสือ
งานอาชีพ งานสรางปาสรางรายได
3. เครือขายการ
- เขารวมกิจกรรมจิตอาสา “เราทํา
ดําเนินงาน
ความดีดวยหัวใจ”

หมายเหตุ

1 พฤษภาคม 2562

ที่วาการอําเภอทา
สองยาง
2 พฤษภาคม 2562 ที่วาการอําเภอทา
สองยาง
8 พฤษภาคม 2562 กศน.อําเภอทาสอง
ยาง
21 พฤษภาคม 2562 สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก
24 พฤษภาคม 2562 กศน.อําเภอทาสอง
ยาง
22 พฤษภาคม 2562 กศน.อําเภอทาสอง
ยาง
12 – 15 พฤษภาคม ศศช.บานบลาเด/
2562
ศศช.บานซอขาวาคี
20 – 25 พฤษภาคม กศน.อําเภอทาสอง
2562
ยาง
23 พฤษภาคม 2562 กศน.อําเภอทาสอง
ยาง

/แผนการดําเนินงาน...

๓๙
แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
4 มิถุนายน
25652
2. ประชุมเพื่อชี้แจงขอราชการ การ 5 มิถุนายน
2562
ประชุมกํานัน ผูใหญบาน
รายงานผลการจัดกิจกรรม

3. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอทา
สองยาง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ประจําป 2562
5. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโครงการสรางปา สราง
รายได งานอาชีพ
6. สัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนา
วิชาการ กศน.ภาคเหนือ

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
ประธาน
ปดการประชุมเวลา

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอทาสองยาง
ที่วาการอําเภอทาสองยาง

8 มิถุนายน
2562

กศน.อําเภอทาสองยาง

4 – 5 มิถุนายน
2562

กศน.อําเภอทาสองยาง

19-21 มิถุนายน กศน.อําเภอทาสองยาง
2562
26 – 28
มิถุนายน 2562

โรงแรมอมรินทรลากูน
อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก

เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ขอปดการประชุม
๑5.0๐ น.

(ลงชื่อ

(นางสาวกชพรรณ จอมคีรี)
นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.

(สุชาติ อนันตกาล)
หัวหนากลุมอํานวยการ

ผูจดบันทึกการประชุม

ผูตรวจบันทึกการประชุม

