รายงานการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ สํานักงาน กศน. จังหวัดตาก
ครั้งที่ 6/ ๒๕๖2
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๖2 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม ศศช. สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
................................................................................
ผูมาประชุม
๑. นายพจนารถ
๒. นางสาวรสรินทร
๓. นางสาวจรัสศรี
๔. นางมาลิสา
๕. นางนฤมล
๖. นายอุทัยรัตน
๗. นางประภาศรี
๘. นางรัตนภรณ
๙. นายจุลจักร
๑๐. นางสาวมาลัย
๑๑. วาที่ร.ต.สุชาติ
๑๒. นางเยาวลักษณ
๑๓. นางรสศิริ
๑๔. นางสมบรูณ
๑๕. นายประยูร
๑๖. นายไพศาล
๑๗. นางสาวสุภาวรรณ
๑๘. นางสาวนิภาพร
๑๙. นางนุชนาท
๒๐. นางสาวกชพรรณ
๒๑. นางสาวชมพูนุช
๒๒. นางสาวศิวรางคกร
๒๓. นางเพ็ญแข
๒๔. นางสาวปราณีต
๒๕. นางสาวชาลินี
๒๖. นางสาวขวัณชีวา
๒๗. นางจันจิรา
๒๘. นายเกียรติศักดิ์
๒๙. นายวสันต
๓๐. นายสรางสรรค
32. นางพิรดา

นุกูลคาม

รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประธาน
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ดุษดินทร
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตาก
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
แสนแกว
ครู กศน.ตําบล
ปญญานาค
ครูอาสาสมัคร ฯ
กิจการ
ครูอาสาสมัคร ฯ
บัวเงิน
พนักงานขับรถยนต
ไหแกว
พนักงานบริการพื้นฐาน
ไหแกว
แมบาน

/ผูไมมาประชุม...

๒
ผูไมมาประชุม
1.นางนิลุบล
เริ่มประชุมเวลา
พิธีกอนวาระ

องคการ

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมสอด

ติดราชการ

09.00 น.

๑. สวดมนตไหวพระ กอนการประชุม
2. นําเสนอ VTR ผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประจําเดือนมิถุนายน 2562
ประธาน
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 6/๒๕๖2 ประจําเดือนมิถุนายน 2562
วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน
เรื่องที่ 1. แจงไดสํานักงาน กศน. ไดขอขอบคุณในการรวมจัดงานสัมมนาวิชาการ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” การจัดการศึกษาสําหรับเด็กและ
เยาวชนในทุรกันดาร ตามพระราชดําริ ฯ ในระหวางวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ
มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ดําเนินการจัดจัดงานใหเปนไปอยางสมพระเกียรติ ตามวัตถุประสงค
เปนที่ชื่นชมของผูเกี่ยวของ
เรื่องที่ 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําขอมูลการดําเนินงานแกไขปญหา
ประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา ในวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562
ณ หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ฯ
เพื่อชี้แจงใหผูรับชอบ Admin กศน.อําเภอ ครู กศน.ตําบล ครูศรช. ทําความเขาใจเกี่ยวกับ
การกรอกขอมูลตามแบบรายงานการนําเขาขอมูลสูเว็บไซต
นายไพศาล เครือบุญมา แจงใหผูเขารับการอบรมทุกคนตองเตรียมฐานขอมูลมาดวย
พนักงานพิมพ ส. ๓
เรื่องที่ ๓. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ของสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ประมาณ 860 ทุน
- กศน.อําเภอทาสองยาง วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562 โดยเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปนประธานมอบทุน
- จัดนิทรรศการ Best ของแตละกลุมบาน
เรื่องที่ ๔. การขยายผลโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะการฟง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง รุนที่ ๓ – ๔ ระหวางวันที่ 1๗ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศศช.
บานเรกะติ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก และ ศศช.บานมะโอโคะ อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

/เรื่องที่ ๕...

๓

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

เรื่องที่ 5. มูลนิธิไทยคม มอบทุนจํานวน 5,000 บาทแกเด็กนักเรียน เยาวชน
พื้นที่ชายขอบที่รับสัญณาณไทยคมและใชงานได กลุมเปาหมายดังนี้
- นักศึกษาศศช. /ตอเนื่อง/กลุมอาชีพ
- จํานวน 100 ทุน ไดรับทั้งสิ้น 4 จังหวัดคือ เชียงใหม ตาก พังงา และแมฮองสอน
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
เรือ่ งที่ 1. แจงการดําเนินงานขอฝายงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
กลุมอํานวยการ
งานบุคลากร
น.ส.สุภาวรรณ ออนนุม
เรื่องที่ 1. การบันทึกขอมูลในโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม
นักวิชาการศึกษา
(DPIS) ดวยสํานักงาน กศน.ขอความรวมมือใหหนวยงานสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.
ดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม ของพนักงานราชการ
ทุกประเภท ทุกตําแหนงใหเปนปจจุบัน ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
เพื่อผลประโยชนของพนักงานราชการ จึงใหพนักงานราชการดําเนินการดังนี้
- แจงพนักงานราชการดําเนินการกรอกขอมูลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล
ระดับกรม โดยเขาเว็บไซต www.hr.moe.go.th. :8800
Username nfe17c / Password 515518 โดยศึกษาคูมือ/ขั้นตอนการเขาถึงระบบ
- ใหกรอกขอมูลรายบุคคล ในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรมใหเสร็จ
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 แลวทําการกรอกขอมูลรายงานบุคคลตามตัวอยางพรอม
อัพโหลดภาพถายขนาด 1 นิ้วชุดปกติขาว บันทึกเปนไฟล pdf
เรื่องที่ ๒. พิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน ดวยสํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ไดมอบหมาย
ภารกิจเกี่ยวกับพิธีการศพของขาราชการ บุคคลทําคุณประโยชน และประชาชนที่มีสิทธิตาม
หลักเกณฑเกี่ยวกับพิธีการศพที่ไดรับพระราชทานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 เปนตนไป
โดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากไดมีกลุมพิธีการศพพระราชทานและใหมีเจาหนาที่ประจํา
เพื่ ออํ านวยความสะดวก และปฏิ บั ติพิ ธีก ารตามภารกิจ ที่ เกี่ย วของกับ พิ ธีก ารศพที่ได รับ
พระราชทานใหเปนไปตามหลักเกณฑ มีความเรียบรอย ถูกตอง
เรื่องที่ ๓. การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญสามัญ ประจําป ๒๕๖๑
ขอประชาสั มพั น ธให ลูกจางประจํา ที่สนใจเขารวมประชุ มสั มมนา เพื่ อใหลู กจางไดรูสิทธิ
ประโยชนอันพึงได และเกื้อกูลตางๆ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562
เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี
งานการเงิน
น.ส.ศิวรางคกร ไชยเกียรติศรุต เรื่อง รายงานสรุปผลการอบรม “โครงการการปฏิบัติงานผานระบบ KTB Corporate
นักวิชาการเงินและบัญชี
Online และเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ตามที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ไดมอบหมายใหขาพเจานางสาวศิวรางคกร ไชยเกียรติ
ศรุต และ นางสาวชมพูนุช สีสะแล ตําแหนงนั กวิช าการเงินและบัญชี เขารว ม
โครงการ “การปฏิบัติงานผ านระบบ
KTB Corporate Online และเกณฑ ประเมิน ผลการปฏิบัติงานดานบัญชี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562”
ของสํานักงาน กศน. ในระหวาง วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ ทวินทาวเวอร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้
…
/ระเบียบการ...

๕
ระเบียบการเบิกจาย บรรยายโดย นางปนัดดา สังสกฤษ และนางอัมพร สมจิตร
ระเบียบที่เกี่ยวของ
1.) พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.
2550
3.) หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการและฝกอบรมภายในประเทศ
(ที่ กค 0406.4/ว5) ลงวันที่ 31 มกราคม 2554)
4.) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2554
5.) มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556
การเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร แบงเปน 3 ประเภท
1. การเดินทางไปราชการชั่วคราว ไดแก
1.1 การเดินทางไปราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสํานักงานตามคําสั่งหรือตามหนาที่
1.2 การเดินทางไปสอบคัดเลือก หรือรับการคัดเลือกตามที่ไดรับอนุมัติ
1.3 การไปชวยราชการไปรักษาการในตําแหนงหรือไปรักษาราชการแทน
1.4 การเดินทางไปราชการระหวางที่อยูในราชอาณาจักรของผูรับราชการประจําตําแหนงในตางประเทศ
1.5 การเดินทางขามแดนตามขอตกลงระหวางประเทศ
2. การเดินทางไปราชการประจํา คือ
2.1 การเดินทางไปประจําตางสํานักงาน รักษาการในตําแหนงใหม ณ สํานักงานแหงใหม
2.2 การเดินทางไปประจําสํานักงานแหงเดิม ในทองที่ใหม ในกรณียายสํานักงาน
2.3 การเดินทางไปราปฏิบัติงานตามโครงการหรือไปชวยราชการที่กําหนดเวลาสิ้นสุดของโครงการ หรือการชวยราชการ
ไวชัดเจน ซึ่งมีกําหนดเวลาตั้งแต 1 ปขึ้นไป
2.4 การเดินทางไปราชวยราชการที่ไมอาจกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด หรือมีขอกําหนดไมถึง 1 ป แตสวนราชการสวน
ราชการมีความจําเปนตองใหอยูชวยราชการ ณ ที่เดิม ใหนับเวลาตอเนื่องและถือเลาตั้งแตวันที่ครบกําหนด 1 ป เปนการ
เดินทางไปราชการประจํา
3. การเดินทางกลับภูมิลําเนา หมายถึงการเดินทางกลับภูมิลําเนาเดิม กรณี ออกจากราชการ ถูกสั่งพักราชการ
สิทธิที่จะไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ คาใชจายอื่นที่จําเปน
1. นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติเดินทาง
2. นับตั้งแตวันที่ออกจากราชการ
3. ผูมีอํานาจอนุมัติ : ระยะเวลาเดินทางลวงหนา/หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการตามความจําเปน
หากผูเดินทางไดรับอนุมัติใหลากิจ/ลาพักผอนกอนหรือหลังการเดินทาง ตองขออนุมัติระยะเวลาดังกลาวใหครอบคลุม
ถึงการขออนุมัติเดินทางดวย
คาเบี้ยเลี้ยง
วิธีการนับเวลาเพื่อคํานวณคาเบี้ยเลี้ยง
การเดินทางลวงหนา/เดินทางกลับทีหลัง
กรณีผูเดินทางมีเหตุสวนตัวที่ตองเดินทางลวงหนาหรือเดินทางกลับทีหลัง และไดขอลากิจหรือลาพักผอนไวลวงหนา
การเดินทางลวงหนา ใหเริ่มนับเวลา ตั้งแตปฏิบัติราชการ การเดินทางกลับลาชา ใหนับเวลา เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติราชการ
/คาที่พัก…
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คาที่พัก ความหมาย คาใชจายในการเชาหองพักในโรงแรมหรือที่พักแรม โดยผูเดินทางเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเหมาจาย
หรือ ในลักลักษณะจายจริงก็ได ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกําหนด
การพักแรมตอไปนี้ไมสามารถเบิกจายคาเชาที่พักได
- พักแรมในยานพาหนะ
- พักแรมในที่ซึ่งทางราชการจัดที่พักไวใหแลว
การเดินทางเปนหมูคณะ กรณีอยูในสํานักงานเดียวกันการเลือกเบิกคาเชาที่พักตองเลือกแบบเดียวกันทั้งคณะ ในคณะ
เดียวกันจะเลือกเบิกคาเชาที่พักทั้ง 2 แบบไมได
คาพาหนะ คาใชจายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 มาตราที่ 22 การเดินทางไปราชการ โดยปกติให
ใชยานพาหนะประจําทาง และใหเบิกคาพาหนะไดโดยประหยัด ในกรณีที่ไมมียานพาหนะประจําทางหรือมีแตตองการความ
รวดเร็ว เพื่อประโยชนตอทางราชการ เพื่อประโยชนแกราชการใหใชพาหนะอื่นได แตผูเดินทางตองชี้แจงเหตุผลและความจําเปน
ไวในหลักฐานการขอเบิกคาพาหนะนั้น คาพาหนะแบงได 3 ลักษณะไดแก
1. พาหนะรับจาง หลักเกณฑการเบิกคาพาหนะรับจางใหเบิกภายใตเงื่อนไข เบิกไดเมื่อไมมีรถประจําทาง กรณีมีรถประจํา
ทางแตตองการความรวดเร็วเพื่อเปนประโยชนตอทางราชการใหใชพาหนะอื่นไดแตผูเดินทางไปราชการจะตองชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนไวในหลักฐานการขอเบิก คาพาหนะนั้น ใหผูมีสิทธิเบิกลงลายมือขื่อในใบสําคัญ บก 4231 พรอมทั้งชี้แจงเหตุผล
ความจําเปนในการขอจางพาหนะรับจางทุกครั้ง
2. คาพาหนะประจําทาง หมายความวา รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เรื่อง เครื่องบิน และยานพาหนะอื่นใดที่ใหบริการขนสง
แกบุคคลทั่วไปเปนประจํา โดยมี เสนทาง อัตรา คาโดยสาร และคาระวางที่แนนอน
สําหรับ คาพาหนะการโดยสารโดยเครื่องบิน ผู ที่ไมมีสิ ทธิขึ้นเครื่ องได แก ประเภททั่วไป ระดับ ปฏิบัติ การ ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ถาไมเขาหลักเกณฑขางตนใหเบิกไดเทียบเทา ทางพื้นดินในระยะทางเดียวกัน
พาหนะประจําทาง พาหนะสวนตัว กรณีมีความจําเปนตองโดยสารโดยเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิ ตองไดรับการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังโดยทําเรื่องขอตกลง จึงจะสามารถเบิกคายโดยสารเครื่องบินในชั้นที่สูงกวาสิทธิได
3. คาพาหนะสวนตัว หมายความวา รถยนตสวนบุคคลหรือรถจักยานยนตสวนบุคคล ซึ่งมิใชของทางราชการทั้งนี้ไมวาจะ
เปนกรรมสิทธิ์ของผูเดินทางไปราชการหรือไมก็ตาม การเบิกคาพาหนะสวนตัว ตองไดรับอนุมัติจากผูบังคับบัญชาใหใช
พาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ สามารถเบิกในลักษณะเหมาจาย รถยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 4 บาท
รถจักรยานยนตสวนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท
กรณีมีความจําเปนตองเดินทางลวงหนา หรือไมสามารถเดินทางกลับที่ตั้งสํานักงานเมื่อปฏิบัติราชการเสร็จ เพราะเหตุผล
สวนตัว เบิกคาพาหนะเทาที่จายจริงตามเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหไปราชการ
กรณีการเดินทางนอกเสนทางระหวางการลา ใหเบิกคาพาหนะเทาที่จายจริง โดยไมเกินอัตราเสนทางที่ไดรับคําสั่งใหไป
ราชการ
เอกสารประกอบการเบิกคาพาหนะสวนตัว
1. คํานวณระยะทางตามเสนทางของกรมทางหลวง สั้นและตรง ถาไมมีใหผูเดินทางรับรอง
2. กรณีที่ไมมีเสนทางของกรมทางหลวงใหใชตามเสนทางของหนวยงานอื่นที่ตัดผาน
3. กรณีไมมีเสนทางกรมทางหลวง และของหนวยงานอื่นใหผูเดินทางเปนผูรับรองระยะทางในการเดินทาง
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คาใชจายอื่น ผูเดินทางไปราชการจําเปนตองจายคาใชจายอื่นที่จําเปนใหเบิกไดโดยประหยัดไปตามเงื่อนไข ดังนี้
1. เปนคาใชจายจําเปนตองจาย หากไปไมจายไมอาจถึงจุดหมายได แตละชวงได เชน คาผานทางดวน หรือคาประยาง
(คาผานทางดวนเบิกไดเฉพาะรถยนตของสวนราชการเทานั้น)
2. ตองเปนคาใชจายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑขอบังคับหรือหนังสือสั่งการกําหนดไวเฉพาะ
3. ตองไมใชคาใชจายที่เกี่ยวของกับเนื้องานที่ไปปฏิบัติราชการ คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ เชนคาถาย
เอกสาร
- คาใชจายในการฝกอบรม เบิกไดเทาที่จายจริง เหมาะสมจําเปนประหยัด เพื่อประโยชนตอทางราชการ
- คาเบี้ยเลี้ยง (หากมีการเลี้ยงอาหารใหหักคาอาหารออกตามมื้อทางโครงการจัดให)
- คาลงทะเบียน ใหจายเทาที่จายจริงในอัตราที่สวนราชการหรือหนวยงานผูจัดการฝกอบรมเรียกเก็บ
- คาที่พัก (จายตามจริง)
พักคนเดียว
พักคู
ประเภท ก มีผูเขารวมระดับ 9 ขึ้นไป มีจํานวนมากกวาผูเขารวมอบรม
ไมเกิน 2,400 ไมเกิน 1,300
ประเภท ข มีผูเขารวมต่ํากวาดับ 9 ลงมา มีจํานวนมากกวาผูเขารวมอบรม
ไมเกิน 1,450 ไมเกิน 900 เปน
บุคคลภายนอก
ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750
หมายเหตุ การทําหนังสือเชิญเขารวมประชุม เขารวมฝกอบรมใหระบุคาใชจายที่เกิดขึ้นวาเบิกที่ใด
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจายของ สํานักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2556
1. การเบิกจายคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหาร
การประชุมราชการจัดใน สถานที่ราชการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกอัตรา 35 บาทตอคนตอมื้อ
- การประชุมตอเนื่องจัดอาหารในการประชุมไมเกิน 120 บาทตอคนตอมื้อ
** โดยขอความรวมมือหนวยงานใหจัดประชุมภายในสถานที่ราชการ กรณีไมสามารถปฏิบัติได ใหขออนุมัติหัวหนาสวนราชการหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายเปนกรณีๆ ไป**
2. การเบิกจายคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหารในการ
ประชุมราชการจัดใน สถานที่เอกชน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกอัตรา 50 บาทตอคนตอมื้อ
- การประชุมตอเนื่องจัดอาหารในการประชุม
- อาหารกลางวัน ไมเกิน 300 บาทตอคนตอมื้อ
- อาหารเย็น ไมเกิน 350 บาท บาทตอคนตอมื้อ
3. การเบิกจายคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหาร
ในการฝกอบรมจัดในสถานที่ราชการ
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกอัตรา 35 บาทตอคนตอมื้อ
- คาอาหาร ไมเกินคนละ 200 บาทตอคนตอมื้อ
4. การเบิกจายคารับรองประเภทอาหารวางและเครื่องดื่ม และคาอาหาร
ในการฝกอบรมจัดใน สถานที่เอกชน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหเบิกอัตรา 350 บาทตอคนตอมื้อ
- คาอาหารกลางวัน ในอัตราไมเกิน 300 บาทตอคนตอมื้อ
- คาอาหารเย็น ในอัตราไมเกิน 350 บาทตอคนตอมื้อ
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5. หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑการใชเงินอุดหนุน ตามคําสั่ง สป.605/2559 และ คําสั่ง สป. 669/2561 อยางเครงครัด
*** คาโทรศัพทมือถือผูบริหาร/ คาซอมแซมหองน้ํา นํามาเบิกงบอุดหนุนจัดการเรียนการสอนไมไดเพราะถือวา
เปนคาใชจายที่ไมเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน***
*** หากประสงคจะใชจายเงินดังกลาวใหทําแผนขอเงินงบประมาณไปที่ สํานักงาน กศน.***
6. หลักเกณฑการเบิกคาใชจายการจัดกิจกรรมฝกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงาน กศน. พ.ศ.2561 ใหพิจารณาหลักเกณฑการดําเนินการอยางเครงครัด
7. แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน
และการประชุมของหนวยงานรัฐ
8. ซอมความเขาใจแนวทางการปฏิบัติในการเบิกจายคาที่พัก กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ตองเลือกเบิกคาเชาที่พัก
ในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ ในคณะเดียวกัน จะเลือกเบิกคาเชาที่พักทั้ง 2 แบบไมได (พนักงานขับรถยนตนําบุคลากรเขา
รับการอบรมจะตองเบิกคาที่พักแบบจายจริงเทานั้น)
9. การเบิกคาสมนาคุณวิทยากร ถาวิทยากรสังกัดเดียวกับสวนราชการผูจัด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจัดแต
ไมเกินอัตราตามระเบียบการฝกอบรม ขอความรวมมือไมเบิกคาตอบแทนวิทยากรในสังกัด ถามีความจําเปน ใหขอเปนกรณีๆ
ไป โดยการทําหนังสือขออนุมัติหัวหนาสวนราชการกอนดําเนินการ
(อางถึงมาตรการประหยัดงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ป 2556)
เรื่องที่ 7 ปญหาที่ตรวจพบโดยหนวยตรวจสอบภายใน บรรยายโดย น.ส.วราภรณ นันทสุคนธ และ น.ส.สุนีย ฉัตร
วัฒนานนท ผูบรรยายและใหความรูในเรื่อง (โดยสามารถดาวนโหลดเอกสารอานไดทกี่ ลุมไลนงานการเงิน กศน. จ.ตาก)
7.1 การเก็บรักษาเงิน
7.2 บัญชีเงินสดในมือ
7.3 เงินทดรองราชการ
7.4 เงินฝากคลัง
7.5 เงินฝากธนาคาร
7.6 เงินยืม
7.7 บัญชีลูกหนี้เงินยืม
7.8 เงินประกันสัญญา
7.9 เงินรับฝาก
7.10 เงินอุดหนุนทั่วไป
7.11 ใบเสร็จรับเงิน
7.12 การรับเงิน
7.13 การจายเงิน
7.14 การควบคุมภายใน
7.15 การบัญชี
7.16 หนาที่ของเจาหนาที่บัญชี

/สรุปสาระที่สําคัญ ดังนี…้

๙
สรุปสาระที่สําคัญ ดังนี้
1. ใหพึงระวังการใชจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนทุกกิจกรรม (งบเงินอุดหนุนคาหนังสือเรียน, งบเงินอุดหนุน
พัฒ นาผูเรียน และงบเงินอุดหนุนจัดการเรียนการสอน) ปฏิบั ติตามระเบียบหลักเกณฑการใชเงินอุดหนุน ตามคําสั่ง สป.
605/2559 และ คําสั่ง สป. 669/2561 เนื่องจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน (สตง.) จะลงตรวจสอบทุกจังหวัด ตรวจ
แบบ 100 เปอรเซ็นต
2. ให สํ า รวจค า สาธารณู ป โภค ทุ กประเภทวามี คางจายหรือ ไม ถามีใหเรงดําเนิ น การเบิก จายให เปน ป จ จุบั น
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หามมีคาสาธารณูปโภคคางจายโดยเด็ดขาด)
3. ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณคาเชาบานใหมไมพอจาย เนื่องจากมีการการปรับอัตราคาเชาบานใหม
ตามพระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ใหเบิกจายงบประมาณ เทาที่มีงบประมาณไปพลางกอน
จนกวางบประมาณจะหมด แลวใหกลุมงานแผนของบประมาณใหมไปที่ สนง.กศน. และใหทําเรื่องเบิกจายยอนหลังตกเบิกคา
เชาบาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 **การเบิกจายคาเชาบานใหไดรับใบเสร็จกอน ถึงจะสามารถจายเงินได
4. กรณีเดินทางไปราชการเปนหมูคณะ ตองเลือกเบิกคาเชาที่พักในลักษณะเดียวกันและสถานที่เดียวกันทั้งคณะ
ในคณะเดียวกันจะเลือกเบิกคาเชาที่พักทั้ง 2 แบบไมได (พนักงานขับรถยนตนําบุคลากรเขารับการอบรมจะตองเบิกคาที่
พักแบบจายจริงเทานั้น)
5. การใชพาหนะสวนตัวเดินทางไปราชการ ใหแนบการคํานวณระยะทางและคํานวณคาใชจายจากอินเตอรเน็ต
โปรแกรมคํานวณระยะทางของกรมทางหลวง และคํานวณคา Taxi Meter ประกอบใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ
4231) เพื่อยื่นเรื่องเสนอขอหัวหนาสวนราชการอนุมัติ
6. การเบิกคาสมนาคุณวิทยากร ถาวิทยากรสังกั ดเดี ยวกับสวนราชการผูจัด ใหอยูในดุล พินิ จของหัวหน าสวน
ราชการผูจัดแตไมเกินอัตราตามระเบียบการฝกอบรม ขอความรวมมือไมเบิกคาตอบแทนวิทยากรในสังกัด ถามีความจําเปน
ใหขอเปนกรณีๆไป โดยการทําหนังสือขออนุมัติหัวหนาสวนราชการกอนดําเนินการ (อางถึงมาตรการประหยัดงบประมาณ
ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ป 2556)
7. กรณี การจัดโครงการศึกษาดูงาน ตองมีการอบรมใหความรูกอนการเดินทางไปศึกษาดูงาน
8. การจางเหมาบริการทุกตําแหนง ไมสามารถใชเงินอุดหนุนเจียดจางได ถาจะจางใหทําหนังสือขออนุมัติอัตรา
กรอบกําลังการจางจากสํานักงาน กศน. กอนดําเนินการจาง
9. งบเงินอุดหนุนพัฒนาผูเรียน พานักศึกษาไปศึกษาดูงาน ไมสามารถเบิกคาของที่ระลึกได และการพานักศึกษา
ไปพักที่วัด (ใหเขียนวาขอใชสถานที่ ไมใชการเชาสถานที่)
10. ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 605/2559 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนของ
สํานั กงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย เฉพาะขอ 15 คาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ การจัด
การศึกษาพื้นฐาน ตองพิจารณา/หรือไดรับความเห็นชอบ จากสวนกลางกอนดําเนินการ
11. การพักเบิกเงินอุดหนุน ชวงใกลสิ้นปงบประมาณใหจัดทําแผนขอพักเบิกเงินอุดหนุนซึ่งจะตองเปนการใชจาย
โครงการที่ดําเนินการแลวแตยังไมสิ้นสุดโครงการตั้งแตเดือน กันยายน เปนตนไป (ซึ่งโครงการไมสามารถจัดไดทันภายใน
ปงบประมาณ) กรณีมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ หรือไมเปนไปตามแผนจะตองมีเหตุผลในการขอปรับเปลี่ยนแผน/
โครงการ ***โดยโครงการจะตองเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเทานั้น จะใชจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
หรือจัดโครงการศึกษาดูงานไมได***

/การยืมเงิน..

๑๐
12. การยืมเงิน โดยมีวงเงินการยืมเงินเกิน 100,000 บาท ขึ้นไป ตองมีชื่อผูยืมเงิน จํานวน 2 คน ***ในกรณี
การจายเงินยืมโดยการโอนเงินนั้น ใหผูยืมเงินคนหนึ่งทําหนังสือมอบฉันทะวาใหโอนใหอีกคนหนึ่งรับผิดชอบเพื่อเปน
หลักฐานทางการเงิน***
13. ขอใหบุคลากรทุกทานดําเนินการดังนี้
13.1 กรอกแบบแจงขอมู ลการรับ เงิน โอนผานระบบ KTB Corporate Online พรอมทั้งแนบสําเนาหน าบัญ ชี
ธนาคารที่จะใหโอนเงินเดือน คาจาง และเงินอื่นๆ ผานธนาคาร เพื่อที่จะดําเนินการ เบิก-จาย เงินในระบบ KTB Corporate
Online ของธนาคารกรุงไทย
13.2 การจายเงินใหกับเจาหนี้ทุกประเภท ที่ตองโอนเงินเขาบัญชี ใหสถานศึกษาแนบเอกสารดังนี้
13.2.1 แนบแบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB Corporate Online
13.2.2 สําเนาหนาบัญชีธนาคารที่จะใหโอนเงินเขาบัญชี ทุกครั้ง (ถาไมแนบมาถือวาเอกสารการเบิกจาย
ฉบับนี้ไมสมบูรณ) “หมายเหตุถาเปนบัญชีตางธนาคารจะมีคาธรรมเนียม 12 บาท และเงินจะเขาบัญชี ภายใน 3 วันทํา
การ”
งานพัสดุ
น.ส.นิภาพร เทียนทอง
นักวิชาการพัสดุ

งานสาธารณูปโภค
น.ส.เพ็ญศิริ บัวเงิน
นักวิชาการศึกษา

มติที่ประชุม

เรื่อง การจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดตนทุนตอหนวยผลผลิต
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดวยสํานักงาน กศน.แจงวากรมบัญชีกลางไดกําหนดหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานการจัดทําตนทุนตอหนวยการผลิตของสวนราชการ ประจําป 2562
จึงขอแจงเวียนใหหนวยงานในสังกัดทุกแหงถือปฏิบัติในการลดคาใชจายตามประเภท
กิจกรรมดังตอไปนี้
- กิจกรรมที่ 1 ลดคาวัสดุ รอยละ 5
- กิจกรรมที่ 2 ลดคาที่พักภายในประเทศ รอยละ 5
เรื่องที่ ๑. การจัดทําทะเบียนคุมคาสาธารณูปโภค ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
สถานศึกษาทุกแหงสงหลักฐานการเบิกจายคาสาธารณูปโภค เปนรายเดือนทุกเดือน
และไมใหสงขามเดือน เพื่อปองกันการผิดพลาดขึ้น
เรื่องที่ ๒. การจัดทําบันทึกการใชโทรศัพทของผูบริหารสถานศึกษา ใหผูบริหาร
สถานศึกษา ที่ใชหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ประจําตําแหนง ดําเนินการบันทึกการใช
โทรศัพททุกครั้งในการสงหลักฐานเบิกคาโทรศัพทเคลื่อนที่
1. ใหผูบริหารสถานศึกษานําใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในเดือนนั้นๆ
สงใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสาธารณูปโภค ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตากเพื่อดําเนินการ
เบิกจายให

/2. เจาหนาที่...

๑๑
2. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสาธารณูปโภคประจําสถานศึกษา ดังนี้
- กศน.อําเภอเมืองตาก ผูรับผิดชอบ นายเกษม โพธิ์ทอง
- กศน.อําเภอบานตาก ผูรับผิดชอบ นายภูเบธ พุมสลิด
- กศน.อําเภอสามเงา ผูรับผิดชอบ นายทรงพล กาละ
- กศน.อําเภอวังเจา ผูรับผิดชอบน.ส.นฤมล แยมสวน
- กศน.อําเภอทาสองยาง ผูรับผิดชอบ นางจรรยาภรณ ศรีสวัสดิ์
- กศน.อําเภอแมสอด ผูรับผิดชอบ นายปฏิคม ทาสุวรรณ
- กศน.อําเภอแมระมาด ผูรับผิดชอบ นายนราธิป ปูอาย
- กศน.อําเภออุมผาง ผูรับผิดชอบ นางเอื้องสาย ตีคํา
- กศน.อําเภอพบพระ ผูรับชอบน.ส.ฑีคาฆีตาชนม ดุริยนิติชนม
กลุมตรวจสอบภายใน
น.ส.เพ็ญศิริ บัวเงิน
นักวิชาการศึกษา

เรื่อง แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต “กระบวนงาน” “การใชรถราชการ”
ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ที่ศธ 0210.30(อบ)/990
ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ใหสถานศึกษาที่มีรถยนตราชการดําเนินการ
รายงานตามแบบการรายงานสงใหสํานักงาน กศน.จังหวัดตากทราบดวย

กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
นางรสศิริ วงษหลวง
เรื่อง แจงสถานศึกษาทางหนังสือราชการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
- การสงคืนเงิน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
- การสรุปผลการใชจายงบประมาณ และขอผูกพันงบประมาณ
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562

น.ส.ปราณีต พุทธวงษ
นักวิเคราะหนโยบายฯ

เรื่อง สรุปการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ใระบบ e-budge
ณ วันที่ 5 กรกาคม 2562

/รายงาน....

๑๒

/ลําดับที่ 1....

๑๓
ลําดับที่ 1. กศน.อําเภอวังเจา

ลําดับที่ ๒. กศน.อําเภอทาสองยาง

/ลําดับที่ 3. ...

๑๔
ลําดับที่ 3. กศน.อําเภอพบพระ

ลําดับที่ 4. กศน.อําเภอสามเงา

/ลําดับที่ 5...

๑๕
ลําดับที่ 5. กศน.อําเภอแมระมาด

ลําดับที่ 6. กศน.อําเภอบานตาก

/ลําดับที่ 7...

๑๖
ลําดับที่ 7. กศน.อําเภออุมผาง

ลําดับที่ 8. กศน.อําเภอแมสอด

/ลําดับที่ 8...

๑๗
ลําดับที่ 8. กศน.อําเภอเมืองตาก

/กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ…

๑๘
กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ 1. การดําเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ครัง้ ที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๑.๑ วันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ แตงตั้งคณะกรรมการรับเครื่องมือประเมิน
เทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิดจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
๑.๒ แจงกําหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรูความคิด
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
-ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
-ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๑.๓ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายงานจํานวนการเขาสอบ – ขาดสอบเทียบ
ระดับการศึกษามิติความรูความคิด ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
http://wwwnfe.go.th/nfetesting
เรื่องที่ ๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําขอมูลการดําเนินงานแกไขปญหา
ประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา วันที่ 10 – 11 กรกฎาคม 2562 ณ
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และพิพิธภัณฑสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช
- เพื่อชี้แจงใหผูรับชอบ Admin กศน.อําเภอ ครู กศน.ตําบล ครูศรช. ทําความเขาใจ
เกี่ยวกับการกรอกขอมูลตามแบบรายงานการนําเขาขอมูลสูเว็บไซต
- ใหผูเขารวมอบรมเตรียม Notebook/ ปลั๊กไฟฟา
เรื่องที่ ๓. การวัดระดับการรูหนังสือของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยบันทึกขอมูลตามคูมือ
เรื่องที่ ๔. การจัดทําคูปองการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
เพื่อขอสนับสนุนคูปองการศึกษา แกกศน.อําเภอพบพระ และกศน.อําเภอทาสองยาง

/กลุมภาคีเครือขาย...

๑๙
กลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ 1. ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและศูนยเรียนรู
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
พรอมแจง Username/Password .ใหสถานศึกษาดําเนินการกรอกขอมูลใหครบถวน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สถานศึกษา
1263010000
1263010001
muangtak
1263020000
bantak
126030000
samngao
1263040000
mearamat
1263050000
thasongyang
1263060000
meados
12630.70000
phoppra
1263080000
umphng
1263090000
wangchao

User
1263010000
1263010001
muangtak
1263020000
bantak
126030000
samngao
1263040000
mearamat
1263050000
thasongyang
1263060000
meados
12630.70000
phoppra
1263080000
umphng
1263090000
wangchao

Pass
1263010000
1263010001
muangtak
1263020000
bantak
126030000
samngao
1263040000
mearamat
1263050000
thasongyang
1263060000
meados
12630.70000
phoppra
1263080000
umphng
1263090000
wangchao

หมายเหตุ

/เรื่องที่ 2...

๒๐
เรื่องที่ ๒. การดําเนินงานโครงการสรางปา สรางรายไดตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุม
สรางปา สรางรายได ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ เหมืองผาแดง
ตําบลพระธาตุผาแดง อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เรื่องที่ ๓. การขยายผลโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะการฟง – พูดภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง รุนที่ ๓ – ๔ ระหวางวันที่ 1๗ – ๒๑ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ ศศช.บานเรกะติ อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก และ ศศช.บานมะโอโคะ
อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
เรื่องที่ ๔. แผนการมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากใน
เขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
- กศน.อําเภอทาสองยาง วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2562
เรื่องที่ ๕. การรายงานการจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณการเรียน สําหรับเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนเสื้อผา
และอุปกรณการศึกษา สําหรับผูเรียนที่อยูในถิ่นทุรกันดาร สํานักงาน กศน. ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ใหสถานศึกษารายงานผลการจัดซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณการ
เรียน สําหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ภายสินเดือนกรกฎาคม 2562

/กศน.อําเภอบานตาก...

๒๑
กศน.อําเภอบานตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 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...

๒๒
แผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. โครงการามนโยบายสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก โครงการ
ขาราชการดีศรีแผนดิน
2. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
อําเภอบานตาก ประจําเดือน
กรกฎาคม
3. ประชุมกํานัน ผูใหญบาน อําเภอ
บานตากประจําเดือนกรกฎาคม
4. รวมพิธีเปดโครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย – เนเธอ
แลนด
5. โครงการามนโยบายสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก โครงการ
ขาราชการดีศรีแผนดิน
6. กิจกรรม Big Cleaning Week
7. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอ
บานตาก

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1 กรกฎาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ
กศน.อําเภอบานตาก

2 กรกฎาคม
2562

องคการบริหารสวนตําบล
ตากตก

3 กรกฎาคม
2562

หองประชุมอําเภอบาน
ตาก
โรงเรียนบานตากประชา
วิทยาคาร

4 กรกฎาคม
2562
8 กรกฎาคม
2562

หมายเหตุ

กศน.อําเภอบานตาก

9 – 10
กศน.อําเภอบานตาก
กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม
กศน.อําเภอบานตาก
2562

/กศน.อําเภออุมผาง...

๒๓
กศน.อําเภออุมผาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภออุม
ผาง
- โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รุนที่ 4 (ภาคเหนือ)
- จัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
โลก
- โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เทิดทูนบูชาครู
- รวมกับสํานักสถิติจังหวัดตาก ลง
พื้นที่เก็บขอมูลใชน้ํา

8 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภออุมผาง

13-14 มิถุนายน
2562

โรงแรมคุมภูคํา
จังหวัดเชียงใหม

26 มิถุนายน 2562

วาการอําเภออุมผาง
ที
วาการอําเภออุมผาง
ที
พื้นที่อําเภออุมผาง

20 มิถุนายน 2562
22 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

แผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตอตานยาเสพติด เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2. อบรม สถาบันพระมหากษัตริย
กับประเทศไทย โดยวิทยากร
หลักสูตรจิตอาสา 904
3. โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
หลักสูตร 30 ชั่วโมง

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
4 กรกฎาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

วัดอุมผางธรรมาราม
สาขาวัดสังฆทาน

13 กรกฎาคม
2562

โรงเรียนอุมผางวิทยาคม

20 กรกฎาคม
2562

กศนงตําบลอุมผาง

/กศน.อําเภอพบพระ...

๒๔
กศน.อําเภอพบพระ
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. การนิเทศติดตาม

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมครูและบุคลากร กศน.
อําเภอพบพระทุกวันจันทร เวลา
๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น. ประชุม
ติดตาม หารือการทํางานรวมกับ
คณะครูเจาหนาที่
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอพบ
พระ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
อําเภอพบพระ
- ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.

ทุกวันจันทร

ณ หองสมุด
ประชาชนอําเภอพบ
พระ

8 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอพบพระ

4 มิถุนายน 2562

ที่วาการอําเภอพบ
พระ

19 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอพบพระ

- โครงการชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระ
เกียรติ
- กิจกรรมสงเสริมการอานสําหรับ
ผูนําชุมชน
- กิจกรรมสงเสริมการอานตาม
โครงการอําเภอเคลื่อนที่
- นิเทศ กศน.ตําบล

1 – 5 มิถุนายน
2562
5 มิถุนายน 2562

สนามกีฬา ๗๐๐ ป
จังหวัดเชียงใหม
ที่วาการอําเภอพบ
พระ
วันเกษตรพัฒนาราม

21 มิถุนายน 2562
1 – 30 มิถุนายน
2562

หมายเหตุ

กศน.ตําบลพบพระ
กศน.ตําบลชองแคบ
กศน.ตําบลคีรีราษฎร

/แผนการดําเนินงาน...

๒๕
แผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. กิจกรรมโครงการขาราชการดีศรี ทุกวันจันทร
แผนดิน
2. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
1 กรกฎาคม
2562
3. กิจกรรมสงเสริมผูนําชุมชนใน
2 กรกฎาคม
การอาน
2562
4. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอพบ 8 กรกฎาคม
พระ
2562
5. การประชุมติดตามเด็กนักเรียนที่ 10 – 11
อยูนอกระบบวัยเรียน
กรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

6. ออกขอสอบกลางภาคเรียน
7. สอบกลางภาคเรียน
8. นิเทศ กศน.ตําบล /ศรช.

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอพบพระ
ที่วาการอําเภอพบพระ
ที่วาการอําเภอพบพระ
กศน.อําเภอพบพระ
หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตากฯ
กศน.อําเภอพบพระ

12 – 19
กรกฎาคม 2562
20 – 31
กศน.ตําบล
กรกฎาคม 2562
1 – 31
กศน.ตําบล
กรกฎาคม 2562

/กศน.อําเภอเมืองตาก...

๒๖
กศน.อําเภอเมืองตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

1. รายงานการ
ประชุม

- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอ
เมืองตาก

10 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอเมืองตาก

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

- จัดโครงการสรางเสริมและปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญู
และรวมสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
- . นักศึกษา กศน.อําเภอเมืองตาก
รวมงานชุมนุมลูกเสือบําเพ็ญ
ประโยชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก "ลูกเสือจิตอาสาทํา
ความดี รวมใจภักดี เทิดไทองค
ราชัน" (ภาคเหนือ)
- รวมกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยา
เสพติดโลก (26 มิถุนายน)
ประจําป 2562
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ รวม
กิจกรรมออกหนวยบริการจังหวัด
เคลื่อนที่...บําบัดทุกขบํารุงสุข
สรางรอยยิ้มใหประชาชน จังหวัด
ตาก
- จัดโครงการสรางเสริมและปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญู
และรวมสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ประจําภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562

13 มิถุนายน 2562

ณ หองประชุมชั้น 4
หองสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
ณ สนามสมโภช
เชียงใหม 700 ป
จังหวัดเชียงใหม

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

1 – 5 มิถุนายน
2562

26 มิถุนายน 2562

หอกิตติคุณ

20 มิถุนายน 2562

ณ บริเวณวัดปาก
หวยไมงาม หมูที่ 3
ตําบลหนองบัวเหนือ
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
ณ หองประชุมชั้น 4
หองสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก

13 มิถุนายน 2562

/แผนการดําเนินงาน...

๒๗
แผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. รวมพิธีวางพวงมาลา ถวายราช
สักการะสมเด็จพระนารายณมหาราช
ประจําป ๒๕๖๒

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
11 กรกฎาคม
2562

2. รวมโครงการประชุมเชิง
10 – 11
กรกฎาคม 2562
ปฏิบัติการจัดทําขอมูลการ
ดําเนินงานแกไขปญหาประชากรวัย
เรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบขอมูลทะเบียนราษฎร
เทียบกับขอมูลทะเบียนเรียนของทุก
หนวยงาน

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

หอกิตติคุณ
ณ หองประชุมชั้น 4
หองสมุดประชาชนเฉลิม
ราชกุมารี อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก ฯ

/กศน.อําเภอสามเงา...

๒๘
กศน.อําเภอสามเงา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

๑. การประชุม

- ประชุมขาราชการ บุคลากรใน
สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก

4 มิถุนายน 2562

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

- โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สรางจิตสํานึกให
ประชาชาชน
- โครงการสงเสริมการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม
- โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ

13 มิถุนายน 2562

กศน.ตําบล
ยกกระบัตร

20 – 21 มิถุนายน
2562

กศน.ตําบลวังหมัน

28 มิถุนายน 2562

กศน.ตําบลวังจันทร

หมายเหตุ

/แผนการดําเนินการ...

๒๙
แผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน
1 กรกฎาคม
2562
2. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอสาม 10 กรกฎาคม
เงา
2562
3. นิเทศโครงการศูนยฝกอาชีพ
11 กรกฎาคม
ชุมชน
2562
4. นิเทศโครงการโครงการศูนยฝก 8-20 กรกฎาคม
อาชีพชุมชนการทําผูกผา
5. นิเทศโครงการเสริมสรางและ
3 กรกฎาคม
พัฒนาผูสูงอายุ
2562
4- 5 กรกฎาคม
6. โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 17 – 18
กรกฎาคม 2562
7. โครงการโครงการศูนยฝกอาชีพ 19 – 30
ชุมชนการทอผาพื้นเมือง
กรกฎาคม 2562
8. โครงการโครงการศูนยฝกอาชีพ 2 – 5 กรกฎาคม
ชุมชนการประดิษฐจากเศษผา
2562
9. โครงการโครงการศูนยฝกอาชีพ 11 – 15
ชุมชนการการแปรรูปปลา
กรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.ตําบลวังจันทร
กศน.อําเภอสามเงา
กศน.ตําบลยกระบัตร
กศน.ตําบลวังจันทร
กศน.ตําบลยกกระบัตร
กศน.ตําบลบานนา
กศน.ตําบลบานนา
กศน.ตําบลบานนา
กศน.ตําบลสามเงา
กศน.ตําบลวังหมัน

/กศน.อําเภอแมสอด...
กศน.อําเภอแมสอด

๓๐
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกาคม 2562
ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
1. การประชุม

2. เครือขายการ
ดําเนินงาน

- ประชุมประจําเดือนบุคลากร
- ประชุมคณะทํางานโครงการ
สงเสริมการประชาสัมพันธ
ทองเที่ยวและเพิ่มชองทางการ
จําหนายสินคาจังหวัดตาก
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุม
สรางปาสรางรายไดตาม
พระราชดําริฯ
- รวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินี

6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอแมสอด
ที่วาการอําเภอแมสอด

7 มิถุนายน 2562

เหมืองผาแดง อําเภอ
แมสอด

3 มิถุนายน 2562

ศูนยแสดงสินคาและ
ศูนยประชุมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
OTOP
ศูนยแสดงสินคาและ
ศูนยประชุมเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว
OTOP
วัดศรีเกิด

- เขารวมอบรมจิตอาสาเรื่อง
5 มิถุนายน 2562
สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศ
ไทย
3. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

- โครงการปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและฝกอาชีพ ตําบล
แมตาว

หมายเหตุ

6 มิถุนายน 2562

แผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562

/แผนการดําเนินงาน…

๓๑
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. โครงการขาราชการดี ศรีแผนดิน 1 กรกฎาคม
2562
8 กรกฎาคม
2562
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 1-2 กรกฎาคม
กิจกรรมทัศนศึกษาและคาย
2562
คุณธรรมนําความรู
3. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอแม 5 กรกฎาคม
2562
สอด
4. ประชุมวิชาการการจัดทํา
9 - 10กรกฎาคม
แบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานภาษา 2562
สําหรับบุคคลที่ไมมีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎร หรือไมมีสัญชาติ
ไทย
5. รวมพิธีเปดโครงการ 1 จังหวัด 1 28 กรกฎาคม
2562
ถนนเฉลิมพระเกียรติ
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแมสอด

วัดศรีมณีวัน
กศน.อําเภอแมสอด
โรงแรมวิเวอรไรน เพสส
จังหวัดนนทบุรี

ที่วาการอําเภอแมสอด

/กศน.อําเภอวังเจา...

๓๒
กศน.อําเภอวังเจา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การเตรียมความ
พรอม
3. การนิเทศติดตาม

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอวังเจา
- ประชุมประจําเดือน กศน.อําเภอ
วังเจา
- ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน
กศน.อําเภอวังเจา
- อบรมพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รุนที่ 4(ภาคเหนือ)
- โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
วิชาการ กศน.ภาคเหนือ ประจําป
2562
- อบรมหลักสูตรการฝกอบรม
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน
- มีการดําเนินงานโดยการประชุม
บุคลากร ติดตามความกาวหนาแต
ละงาน
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและบานหนังสือชุมชน
- นิเทศโครงการศูนยฝกอาชีพ
ชุมชน กลุมสนใจ หลักสูตรไมเกิน
๓๐ ชั่วโมง

4 มิถุนายน 2562

ที่วาการอําเภอวังเจา

10 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอวังเจา

17 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอวังเจา

11 – 12 มิถุนายน
2562

โรงแรมคุมภูคํา
จังหวัดเชียงใหม

27 – 28 ,มิถุนายน
2562

โรงแรมอมรินทรลา
กูน จังหวัดพิษณุโลก

27 – 29 มิถุนายน
2562

หองประชุมกาสะลอง
สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตาก
กศน.อําเภอวังเจา

10 มิถุนายน 2562
12 – 14 มิถุนายน
2562
6 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง
บานตะเคียนดวน
ตําบลนาโบสถ

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562

/ผลการดําเนินงาน…

๓๓
รายงานผลการจัด
กิจกรรม

รายละเอียดการดําเนินการ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

4. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลเชียงทอง
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลนาโบสถ
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลประดาง

12 , 19 มิถุนายน
2562
12 – 13 มิถุนายน
2562
12 – 13 มิถุนายน
2562

กศน.ตําบลเชียงทอง

5. เครือขายการ
ดําเนินงาน

- รวมเปนวิทยากรสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอวังเจา
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปาชุมชน
บานสบยม
- รวมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี ประจําป 2562
- กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด
ประจําป 2562

1 – 30 มิถุนายน
2562

พื้นที่อําเภอวังเจา

3 มิถุนายน 2562

ปาชุมชนบานสบยม

3 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

กศน.ตําบลนาโบสถ
กศน.ตําบลประดาง

หอประชุมอําเภอวัง
เจา
โรงเรียนนาโบสถ
พิทยาคม

แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562

/แผนการดําเนินงาน....

๓๔
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
2. ประชุมคณะบุคลากร กศน.
อําเภอวังเจา
3. ประชุมประจําตําบลเชียงทอง
3. ประชุมประจําตําบลประดาง
4. ประชุมตําบลนาโบสถ
5. นิเทศการจัดการเรียนการสอน
และบานหนังสือชุมชน

6. รวมขับเคลื่อนการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียงกับสํานักงาน
พัฒนาชุมชน
7. รวมประชุมประจําเดือนและทํา
ประชาคมหมูบาน

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
4 กรกฎาคม
2562
1 กรกฎาคม
2562
11 กรกฎาคม
2562
12 กรกฎาคม
2562
12 กรกฎาคม
2562
1 – 31 กรกาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอวังเจา
กศน.อําเภอวังเจา
ตําบลเชียงทอง
ตําบลประดาง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง

พื้นที่อําเภอวังเจา
1 – 31
กรกฎาคม 2562
พื้นที่อําเภอวังเจา
1 – 31
กรกฎาคม 2562

/กศน.อําเภอแมระมาด...

๓๕
กศน.อําเภอแมระมาด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

รายละเอียดการดําเนินการ
- ประชุมประจําเดือน หัวหนาสวน
ระดับอําเภอ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพกลุม
โครงการสรางปาสรางรายได ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี
- ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อน
จังหวัดคุณธรรมภายใตแผนแมบท
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติฉบับที่ 1
พ.ศ. 2559 ถึง 2564
- ประชุมประจําเดือนบุคลากร
กศน.อําเภอแมระมาด
- รวมงานสัมมนาวิชาการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูศศช. “แมฟา
หลวง”ตามโครงการการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
- รวมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
งานวิชาการ กศน.ในเขตภาคเหนือ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
6 มิถุนายน 2562

สถานที่ดําเนินการ

7 มิถุนายน 2562

ที่วาการอําเภอ
ระมาด
เหมืองผาแดง
อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก

7 มิถุนายน 2562

ที่วาการอําเภอแม
สอด

8 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอแม
ระมาด
ศูนยกีฬากาญจนภิ
เษก
รัชกาลที่ 9
มหาวิทยาลัยแมโจ
อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม
โรงแรมอมรินทรลา
กูน จังหวัดพิษณุโลก

11 – 14 มิถุนายน
2562

26 – 28 มิถุนายน
2562

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562

หมายเหตุ

/ผลการดําเนินงาน...

๓๖
รายงานผลการจัด
กิจกรรม

รายละเอียดการดําเนินการ

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

-โครงการอบรมสุขภาวะแมและ
เด็กและผูสูงอายุ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ

สถานที่ดําเนินการ

28 มิถุนายน 2562

กศน.ตําบลแมระมาด
ต.แมระมาด
รพ.สต.บานวังผา ต.
แมจะเรา
รพ.สต.บานทุง
มะขามปอม ต.พระ
ธาตุ
รพ.สต.ขะเนจื้อ
ต.ขะเนจื้อ
วัดปาบานจะเนจื้อ
(อรชัยบรรพต)
ตําบลขะเนจื้อ
อําเภอแมระมาด
จังหวัดตาก
รร.บานหวยปลากอง
ตําบลขะเนจื้อ
อําเภอแมระมาด
โรงเรียนบานแม
ระมาดนอย

- โครงการคายคุณธรรม จริยธรรม 28 – 30 มิถุนายน
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงใผเรียนรู 2562
คานิยมหลัก 12 ประการและ
ตอตานยาเสพติด ประจําป
งบประมาณ 2562
3.เครือขายการ
ดําเนินงาน

- รวมโครงการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่

19 มิถุนายน 2562

- รวมกิจกรรมจิตอาสา 904
ทําฝายกันน้ํา และปลูกตนไม

3 มิถุนายน 2562

กศน.อําเภอทาสองยาง

หมายเหตุ

/กศน.อําเภอทาสองยาง...

๓๗
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ

7 มิถุนายน 2562

- ประชุมประจําเดือนบุคลากร
กศน.อําเภอทาสองยาง
- สัมมนาวิชาการเพื่อพัฒนา
วิชาการ กศน.ภาคเหนือ
- ประชุมเพื่อชี้แจงขอราชการ การ
ประชุมกํานัน ผูใหญบาน

8 มิถุนายน 2562

2. การจัดการศึกษา - โครงการฝกอบรมทักษะเบื้องตน
นอกระบบและ
ลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

29 – 30 มิถุนายน
2562

วัดอรัญญาวาส
อําเภอทาสองยาง

3. การนิเทศติดตาม

1- 24 มิถุนายน
2562

กศน.อําเภอทาสอง
ยาง

19 – 20 มิถุนายน
2562
21 – 22 มิถุนายน
2562

พื้นที่อําเภอทาสอง
ยาง
ศศช.บานวาแหมะคี

- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโครงการสรางปา สราง
รายได งานอาชีพ
- นิเทศ กศน.ตําบล
- นิเทศโครงการฟง-พูดภาษาไทย
และการจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพ

26 – 27 มิถุนายน
2562
5 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอทา
สองยาง
กศน.อําเภอทาสอง
ยาง
โรงแรมอมรรินทรลา
กูน จังหวัดพิษณุโลก
ที่วาการอําเภอทา
สองยาง

แผนการดําเนินงานเดือนกรกาคม 2562

/แผนการดําเนินงาน...

๓๘
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1 กรกฎาคม
2562
4 – 6 กรกาคม
2562

รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
2. ประชุมการพัฒนางานวิชาการ
กพด.
3. ประชุมประจําเดือนบุคลากร
4. โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพ
ติด
5. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โครงการฟง-พูดภาษาไทย
6. นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โครงการฟง-พูดภาษาไทย
ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
ประธาน
ปดการประชุมเวลา

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอทาสองยาง
ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทาง
ธานี
กศน.อําเภอทาสองยาง

8 กรกฎาคม
2562
13 – 14
สนามกีฬาเทศบาลตําบล
กรกฎาคม 2562 แมตาน
17 – 22
ศศช.บานเรกะติ ตําบลแม
กรกฎาคม 2562 อุสุ อําเภอทาสองยาง
23-27 กรกาคม ในเขตตําบลแมตาน
2562
อําเภอทาสองยาง

เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ขอปดการประชุม
๑5.0๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.

(นางสาวกชพรรณ จอมคีร)ี
นักจัดการงานทั่วไป

(สุชาติ อนันตกาล)
หัวหนากลุมอํานวยการ

ผูจดบันทึกการประชุม

ผูตรวจบันทึกการประชุม

