รายงานการประชุม
ผูบริหารสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ สํานักงาน กศน. จังหวัดตาก
ครั้งที่ 7/ ๒๕๖2
วันจันทรที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖2 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุม ศศช. สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
................................................................................
ผูมาประชุม
๑. นายพจนารถ
๒. นางสาวจรัสศรี
๓. นางมาลิสา
๔. นางนฤมล
๕. นายอุทัยรัตน
๖. นางประภาศรี
๗. นางรัตนภรณ
๘. นายจุลจักร
๙. วาที่ร.ต.สุชาติ
๑๐. นางเยาวลักษณ
๑๑. นางรสศิริ
๑๒. นางสมบรูณ
๑๓. นายประยูร
๑๔. นายไพศาล
๑๕. นางสาวสุภาวรรณ
๑๖. นางสาวนิภาพร
๑๗. นางนุชนาท
๑๘. นางสาวกชพรรณ
๑๙. นางสาวชมพูนุช
๒๐. นางสาวศิวรางคกร
๒๑. นางเพ็ญแข
๒๒. นางสาวปราณีต
๒๓. นางสาวชาลินี
๒๔. นางสาวขวัณชีวา
๒๕. นางจันจิรา
๒๖. นายเกียรติศักดิ์
๒๗. นายวสันต
๒๘. นายสรางสรรค
32. นางพิรดา

นุกูลคาม

รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประธาน
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
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
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...
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ผูไมมาประชุม
1. นางสาวรสรินทร
2. นายไพศาล
เริ่มประชุมเวลา
พิธีกอนวาระ

ประธาน

ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

ดุษดินทร
เครือบุญมา

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตาก
พนักงานพิมพ ส.๓

ติดราชการ
ติดราชการ

09.00 น.
๑. สวดมนตไหวพระ กอนการประชุม
2. นําเสนอ VTR ผลการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ประจําเดือนกรกฎาคม 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 7/๒๕๖2 ประจําเดือนกรกฎาคม 2562
วันจันทรที่ 5 สิงหาคม เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ 1 ขอขอบคุณ กศน.อําเภอทาสองยาง และทีมงานที่จัดกิจกรรมโครงการมอบทุนการศึกษา
แกเด็กสภาวะยากลําบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ประจําป 2562 ณ กศน.อําเอทาสองยาง
ใหเปนไปอยางเรียบรอย ซึ่งยังเหลืออีก 2 แหงที่จะดําเนินการมอบทุนฯ
คืออําเภอแมระมาด และอําเภออุมผาง ซึ่งขอใหมีการจัดนิทรรศการใหสวยงาม เหมาะสม
กับงบประมาณทีจ่ ัดสรรใหจัดนิทรรศการ
เรื่องที่ 2. แจงสถานศึกษาทุกแหงในมาตรการรักษาความสงบเรียบรอยในพื้นที่ เนื่องดวย
ปรากฏสถานสรางสถานการณในกรุงเทพมหานคร ในระหวางวันที่ 1 – 2 สิงหาคมที่ผานมา
จังหวัดตากจึงขอใหดําเนินการดังนี้
- กําชับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการอยูเวรรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ รวมถึง
สถานที่สําคัญอื่นในพื้นที่ใหปรับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย และเพิ่มความระมัดระวังใน
การปฏิบัติหนาที่ รวมถึงใหสามารถติดตอสื่อสารไดตลอดเวลา
เรื่องที่ 3. การจัดกิจกรรมเนื่องในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิต พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําพุทธศักราช 2562
โดยใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้
- ประดับพระฉายาลักษณ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน ป
หลวง บริเวณหนาอาคารสํานักงาน และประดับธงชาติไทยรวมกับธงตราสัญลักษณ พระราชพิธี
บรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 และธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.(ตามลําดับ) พรอมประดับ
ผาระบายสีเหลืองและสีขาว บริเวณรั้วรอบอาคาร และประดับไฟสองสวางบริเวณอาคารสํานักงาน
และสถานที่ตามที่ พิจารณาเห็นวาเหมาะสม ระหวางวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2562
- จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารสํานักงานที่เหมาะสม โดยประดับพระ
ฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ธงชาติไทย
ธงอั กษรพระนามาภิ ไธย ส.ก. โตะหมูบู ช า สมุ ดลงนามถวายพระพรชั ยมงคล ปากกาสี น้ําเงิน
พรอมโตะ และเกาอี้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคลากรในสังกัดและผูมาติดตอราชการ
ไดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ระหวางวันที่ 5 – 19 สิงหาคม 2562 รวมทั้งมอบหมาย
เจาหนาที่คอยดูแลตรวจสอบใหอยูในสภาพเรียบรอย และจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ไวที่หนวยงาน เมื่อเสร็จพิธี
/เรื่องที่ 4...
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เรื่องที่ 4. แจงการคัดเลือกนักศึกษา รับทุน “ไทยคิด ไทยคม” ในโครงการกลุมอินทัช
สรางโอกาสการศึกษา ดวยการมอบทุนใหกับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อ
สนับสนุนความพรอมในการเรียนของเยาวชนและประชาชนใหสามารถศึกษาในระดับที่เหมาะสม
รวมถึงสรางโอกาสทางอาชีพใหสามารถดํารงชีวิต พัฒนาชุมชนสังคมไดอยางราบรื่น โดยกําหนด
เปาหมายในการมอบทุนใหนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน กศน. ที่มีฐานะยากจน ขาด
แคลนทุนทรัพย อยูในพื้นที่หางไกล ตองมีการใชสื่อจากจานดาวเทียมสําหรับประกอบการเรียนรู
ตามกระบวนการ กศน.จํานวน 5 จังหวัดไดแก เชียงใหม แมฮองสอน ตาก และพังงาทุนละ
5,000 บาท รวม 100 คน
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ประธาน
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธาน

รับทราบ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖2 วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ณ หองประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
ขอใหที่ประชุมไดตรวจสอบ และรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖2
เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี

/ระเบียบวาระที่ 4...
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ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณา
ประธาน
เรื่องที่ 1. แจงการดําเนินงานขอฝายงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
กลุมอํานวยการ
งานการเงิน
วาที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล
เรื่อง เรงรัดการเบิกเงินงบประมาณการขับเคลื่อนโครงการ การเพิ่มโอกาสการเขาถึง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
การศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบที่เหมาะสม
ของจังหวัดตาก
ตามที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก ไดดําเนินโครงการการเพิ่มโอกาสการเขาถึง
การศึกษาของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนในรูปแบบที่เหมาะสม
ของจังหวัดตาก โดยไดจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก เพื่อเปนคาดําเนินการใหแก ครู กศน.ตําบลซึ่งใหเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณ ในการนี้สํานักงาน กศน.จังหวัดตากจึงขอใหสถานศึกษา ดําเนินการ
เรงรัดการเบิกจายแลวแลวเสร็จภายในวันที่ 1๔ สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมสงให
สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดตากตอไป หากพนระยะเวลาที่กําหนดจะไมสามารถ
เนินการเบิกจายงบประมาณดังกลาวใหได ทั้งนี้ใหสถานศึกษาแนบสําเนาหนาสมุดบัญชี
ธนาคารมายังเอกสารเบิกจายงบประมาณดวย
น.ส.ศิวรางคกร ไชยเกียรติศรุต เรื่อง การจายตรง กรณีจัดซื้อจัดจางใหเจาหนี้ในวงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
นักวิชาการเงินและบัญชี
- เบิกจายตรงใหเจาหนี้ สถานศึกษาตองติดตามใบเสร็จรับเงิน
- หากเปนผูขายรายใหม ใหสถานศึกษาแนบสําเนาทะเบียนการคา, สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน และหนาสมุดบัญชีธนาคาร พรอมความเคลื่อนไหวลาสุด และคําขอ
รับเงินผานระบบ KTB Corporate Online
งานบุคลากร
.ส.สุภาวรรณ ออนนุม
นักวิชาการศึกษา
ประธาน

เรื่องที่ ๑. การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจําป ๒๕๖๒
ซึ่งสํานักงาน กศน.จะแจงกําหนดการรับเข็มมาอีกครั้งหนึ่ง
ใหผูมีรายชื่อขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน.ประจําป ๒๕๖๒ เขารับทุกคน
หากไมประสงคจะเขารับเข็มเชิดชูเกียรติ ตองมีเหตุจําเปนจริงๆ ใหขออนุญาต
เปนรายๆไป
เรื่องที่ ๒. การพิจารณาคัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติ ป ๒๕๖๒ ตามหนังสือสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๒(อบ)/๑๒๓๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ขอความรวมมือสถานศึกษาสงใบสมัคร และผลงานที่ประสงครับการ
คัดเลือกพอตัวอยางแหงชาติ ป ๒๕๖๒ ใหสํานักงาน กศน.จังหวัดตากภายในวันที่
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

/เรื่องที่ ๓...
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เรื่องที่ ๓. แนวทางการปฏิบัติการรวมทําบุญผากฐินพระราชทาน ประจําป ๒๕๖๒
ตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ที่ ศธ.๐๒๑๐.๓๒(อบ)/๑๒๒๘
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยขอใหสถานศึกษารวมบริจาคปจจัย (เงิน)ภายในวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมปจจัยดําเนินการตอไป โดยแนวทางปฏิบัติดังนี้
- ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
๕๐๐ บาท
- รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
300 บาท
- ผูอํานวยการสถานศึกษา
๓๐๐ บาท
- ขาราชการครู
๒๐๐ บาท
- พนักงานราชการ
๑๐๐ บาท
- ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว
๑๐๐ บาท
- นักเรียน นักศึกษา กศน.คนละ ๑ บาท โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดตากจะเช็คยอด
นักเรียนจากการลงทะเบียนในระบบ ITW เปนฐานขอมูล
เรื่องที่ ๔. การยาย และแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสํานั กงาน
กศน.แจงการยาย และแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหยื่นคํารองขอ
ยายไดตั้งแต ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒
กลุมตรวจสอบภายใน
นางสมบรูณ นุกูลคาม
พนักงานพิมพ ส.4
ประธาน

เรื่อง การตรวจหลักฐานการเบิกจายงบประมาณ
ของ กศน.อ.เมืองตาก บานตาก สามเงา วังเจา
เนนย้ําใหสถานศึกษาตรวจสอบการใชจายจายงบประมาณอยางถูกตองตามระเบียบ
- คาวัสดุ ใหใชรายละเอียดรายการดวย
- ตองมีผูเทียบราคา 3 รานในการเปรียบเทียบราคา โดยใชตัวจริงเทานั้น
- ในการซื้อหนังสือของสถานศึกษา จะตองมีการผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้ง และสถานศึกษาตองมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา

/กลุมยุทธศาสตร...

๖
กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
นางรสศิริ วงษหลวง
เรื่อง แจงสถานศึกษาทางหนังสือราชการ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
- การสงคืนเงิน ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
- การสรุปผลการใชจายงบประมาณ และขอผูกพันงบประมาณ
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
น.ส.ปราณีต พุทธวงษ
เรื่อง สรุปการใชจายงบประมาณ ในระบบ e-budge
นักวิเคราะหนโยบายฯ
ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562

/ลําดับที่1...

๗
ลําดับที่ 1 กศน.อําเภอวังเจา

ลําดับที่ 2. กศน.อําเภอพบพระ

/ลําดับที่3...

๘
ลําดับที่ 3. กศน.อําเภอสามเงา

ลําดับที่ 4. กศน.อําเภอแมระมาด

/ลําดับที่ 5..

๙
ลําดับที่ 5. กศน.อําเภอบานตาก

ลําดับที่ 6. กศน.อําเภอทาสองยาง

/ลําดับที่7...

๑๐
ลําดับที่7 .กศน.อําเภออุมผาง

ลําดับที่8 .กศน.อําเภอเมืองตาก

/ลําดับที่ 8...

๑๑
ลําดับที่8 .กศน.อําเภอแมสอด

งบรายจายอื่น

/รายงานการเบิกจายงบประมาณ...

๑๒

...

/รายงานการเบิกจายงบประมาณ...

๑๓

/กลุมสงเสริมการศึกษา...

๑๔
กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
เรื่องที่ ๑. การดําเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด ครั้งที่ ๑ ป
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
การศึกษา ๒๕๖๒
๑.๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แตงตั้งคณะกรรมการรับเครื่องมือประเมินเทียบระดับ
การศึกษามิติความรูความคิดจากสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และรับเครื่องมือประเมินเทียบ
ระดับการศึกษามิติความรูความคิดฯ
๑.๒ แจงกําหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรูความคิด ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๒ พรอมรับเครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ
ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
-ครั้งที่ ๑ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒
-ครั้งที่ ๒ ระหวางวันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓
๑.๓ ภายในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ รายงานจํานวนการเขาสอบ – ขาดสอบเทียบ
ระดับการศึกษามิติความรูความคิด ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ ที่
http://wwwnfe.go.th/nfetesting
เรื่องที่ ๒. ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ สอบ N-NET
ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
๒.๑ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดําเนินการสอบ N-NET
ครั้งที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ และรับขอสอบ
เรื่องที่ ๓. การออกขอสอบรายวิชาเลือกเสรี ในสาระวิชาพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒
เรื่องที่ ๔. การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทําหลักสูตร ศศช. ๖ ป ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
จัดประมาณชวงเดือนสิงหาคม 2562
เรื่องที่ ๕. โครงการ การเสริมพลังเครือขายสุขภาวะเชิงพื้นที่เพื่อลดปจจัยเสี่ยงเชิงบูรณา
การปองกันนักดื่มและนักสูบหนาใหม” ระหวางวันที่ ๖ – ๒๑ สิงหาคม 2562 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
-วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก
-วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
-วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
-วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.อําเภออุมผาง จังหวัดตาก
-วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กศน.อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
เชิญผูบริหารสถานศึกษาเปนปรานเปดโครงการดังกลาว ซึ่งจะมีการรวมทํา MOU
รวมกัน
เรื่องที่ ๖. การพิจารณาเพื่อคัดเลือกสถานศึกษาตนแบบ/Best Practice
ไดดําเนินการทําหนังสือแจงสถานศึกษาทุกแหงแลว ใหกรอกรายละเอียดตาม
แบบสอบถาม
/นายประยูร...

๑๕
นายประยูร วงศคํา
พนักงานพิมพ ส.4
ประธาน
กลุมสงเสริมภาคีเครือขาย
นางเยาวลักษณ ปญญาวัง
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

นายอุทัยรัตน แสงพระจันทร
ผอ.กศน.อ.ทาสองยาง

เรื่อง การรายงานขอมูลกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง
ยังตรวจพบปญหาในการเสนอขออนุมัติโครงการยังไมถูกตอง
ใหสถานศึกษาเสนอขอออนุติโครงการมาลวงหนากอนขออนุมัตติยืมเงิน เพื่อความรวดเร็ว
เรื่องที่ ๑. การประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการขยายผลโครงการสงเสริมพัฒนาทักษะการ
ฟง – พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง ใหกับครูแกนนํา ระหวาง
วันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
รองพจนารถ ไดมอบหมายใหวาที่ร.ต.สุชาติ อนันตกาล และอ.นุชนาท ผองแผว
เขารวมประชุมแทน
เรื่องที่ ๒. การติดตามผลการดําเนินงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ระหวางวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก
ขอตรวจพบดังนี้
- พบวาครู ยังไมเขาใจแผนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ทําใหการจัดกิจกรรมคลาดเคลื่อนไป ขาดความตอเนื่อง
ขอใหทบทวนแผนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)ทั้งหมด
ครูยังไมเขาใจในการกรอกขอมูล และกิจกรรมการปฏิบัติเพื่อใหเด็กไดเรียนรู
เรื่องที่ ๓. การติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานโครงการสรางปา สรางรายได
ตามแผนพั ฒ นาศั ก ยภาพกลุ ม สร า งป า สร างรายได ตามพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระ
กนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ า กรมสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุด า ฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ในพื้ น ที่
จังหวัดตาก ไหสถานศึกษาดําเนินการเสนอโครงการใหนายอําเภออนุมัติโครงการ
เรื่องที่ 4. การคั ดเลือกนั กศึกษาทุ น กศน. รับ ทุน “ไทยคิ ด ไทยคม” ในโครงการ
“กลุมอินทัช สรางโอกาสการศึกษา” ไดดําเนินการทําหนังสือแจงสถานศึกษาแลว โดยให
สงสํานักงาน กศน.จังหวัดตากภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
เรื่องที่ 5. โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากใน
เขตพื้นที่สูงภาคเหนือ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
-วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง อําเภอ
แมระมาด จังหวัดตาก
-วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนอุมผางวิทยาคม อําเภออุมผาง
จังหวัดตาก
เรื่องที่ 6. การนิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูง
ภาคเหนือ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พื้นที่ ศศช. ใน
สังกัด กศน.อําเภอทาสองยาง จังหวัดตาก
เรื่ อ งที่ 7. การเตรี ย มการจั ด ทํ า นิ ท รรศการ “วั น ที่ ร ะลึ ก สากลแห ง การรู ห นั งสื อ ”
ประจําป ๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการขยายผลโครงการสงเสริมและพัฒนาทักษะการฟง –
พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับผูใหญบนพื้นที่สูง
/เรื่องที่ 8..

๑๖
เรื่องที่ 8. การรายงานการจัดซื้อชุดนักเรียนและอุป กรณ การเรีย น สําหรับ เด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ ตามแบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการสนับสนุนเสื้อผา
และอุปกรณการศึกษา สําหรับผูเรียนที่อยูใน ถิ่นทุรกันดาร สํานักงาน กศน. ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ยังไดรีบรายงานไมครบถวน ใหสถานศึกษากดําเนินการใหครบถวน

/กศน.อําเภอบานตาก...

๑๗
กศน.อําเภอบานตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอบาน
ตาก
- ประชุมโครงการการจัดทําขอมูล
การดําเนินงานแกไขปญหา
ประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบ
การศึกษา
2. การจัดการศึกษา - นิเทศการจัดกิจกรรมสงเสริมศูนย
นอกระบบและ
ฝกอาชีพชุมชน กลุมสนใจ
การศึกษาตาม
- โครงการพัฒนาผูเรียน คาย
อัธยาศัย
วิชาการ ติวเขม เติมเต็มเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
3. เครือขายการ
- กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
ดําเนินงาน
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว
4. การนิเทศติดตาม - นิเทศกิจกรรมสงเสริมศูนยฝก
อาชีพชุมชนกลุมสนใจการแปรรูป
ขาว
- นิเทศการจัดกิจกรรมสงเสริมศูนย
ฝกอาชีพชุมชนกลุมสนใจ การ
ทําอาหารไทย
- นิเทศการจัดกิจกรรมสงเสริมศูนย
ฝกอาชีพชุมชน แบบชั้นเรียน การ
ทําผลิตภัณฑจากผา

หมายเหตุ

15 กรกฎาคม 2562 กศน.อําเภอบานตาก
10 – 11 กรกฎาคม
2562

หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี”ฯ

19 กรกฎาคม 2562 กศน.ตําบล
20 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบานตาก
ประถมวิทยาคม
28 กรกฎาคม 2562 ที่วาการอําเภอบาน
ตาก
18 กรกฎาคม 2562 ศาลาอเนกประสงค
ม.12 ต.ตากออก
19 กรกฎาคม 2562 ศาลาอเนกประสงค
ม.1 ต.เกาะตะเภา
22 กรกฎาคม 2562 กสนงตําบลสมอโคน

/แผนการดําเนินงาน...

๑๘
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1 สิงหาคม
2562

1. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
กิจกรรมยุวกาชาด
2.ประชุมหัวหนาสวนราชการอําเภอ 2 สิงหาคม
2562
บานตาก
3. เขาคายยุวกาชาด
5 – 6 สิงหาคม
2562
4. โครงการคายวิชาการติวเขม
8 สิงหาคม
2562
เตรียมความพรอมสอบ n-net
5.รวมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
12 สิงหาคม
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 2562
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนี
พันปหลวง
6. โครงการสรางสังคมแหงการ
14 สิงหาคม
28562
เรียนรู กาวสูเสนทางอาชีพ
7 .สอบ n-net

25 สิงหาคม
2562

8. หนวยบริการอําเภอบานตากยิ้ม
เคลื่อนที่ ประจําเดือนสิงหาคม
9. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร กศน.51

22 สิงหาคม
2562
1-31 สิงหาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอบานตาก
อบต.เกาะตะเภา
อบต.ตากออก
กศน.อําเภอบานตาก
ที่วาการอําเภอบานตาก

กศน.อําเภอบานตาก
สนามสอบโรงเรียนบาน
ตากประถมวิทยาคม
ม.5 ต.ทุงกระเซาะ อ.
บานตาก
กศน.อําเภอบานตาก

/กศน.อําเภออุมผาง...

๑๙
กศน.อําเภออุมผาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม

ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

1. การประชุม

- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภออุม
ผาง

8 กรกฎาคม 2562

กศน.อําเภออุมผาง

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

- . โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ตอตานยาเสพติด เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
-อบรม สถาบันพระมหากษัตริยกับ
ประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตร
จิตอาสา 904
- โครงการจัดการทรัพยากรภายใต
หลักการสงเสริมความเปน
ประชาธิปไตยเพื่อลดปญหาขยะ
- โครงการทอพรมเช็ดเทาเบื้องตน
1 อําเภอ 1 อาชีพ
- นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการ
ศูนยฝกอาชีพชุมชนการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากกลวย

4 กรกฎาคม 2562

วัดอุมผางธรรมาราม
สาขาวัดสังฆทาน

3. การนิเทศติดตาม

หมายเหตุ

20 กรกฎาคม 2562 กศน.ตําบลอุมผาง
25 – 26 กรกฎาคม
2562

คาย ตชด.

18 – 31 กรกฎาคม
2562
19 – 27 กรกฎาคม
2562

บานใหมทาแพ อ.อุม
ผาง
กศน.ตําบลโมโกร

/แผนการดําเนินงาน...

๒๐
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. ประชุมบุคลากร กศน.อําเภออุม 8 สิงหาคม
ผาง
2562
2.รวมกิจกรรมวันเฉลิมพระ
12 สิงหาคม
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต 2562
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนี
พันปหลวง
3. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ 8 – 9 สิงหาคม
เกษตรพึ่งพาตนเอง
2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภออุมผาง
ที่วาการอําเภออุมผาง

กศน.อําเภออุมผาง

/กศน.อําเภอพบพระ...

๒๑
กศน.อําเภอพบพระ
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม

ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ

หมายเหตุ

ณ หองสมุด
ประชาชนอําเภอพบ
พระ

- ประชุมครูและบุคลากร กศน.
อําเภอพบพระทุกวันจันทร เวลา
๐๙.๐๐น.-๑๐.๐๐น. ประชุม
ติดตาม หารือการทํางานรวมกับ
คณะครูเจาหนาที่
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอพบ
พระ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
อําเภอพบพระ

ทุกวันจันทร

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

- สอบกลางภาคเรียน

3. ครือขายการ
ดําเนินงาน

- รับพันธุไมจากสํานักงานเกษตร
บนพื้นที่สูง

18 – 19 กรกฎาคม กศน.อําเภอพบพระ
2562
19 กรกฎาคม 2562 กศน.ตําบลพบพระ
กศน.ตําบลชองแคบ
กศน.ตําบลคีรีราษฎร
30 กรกฎาคม 2562 กศน.อําเภอพบพระ

1. การประชุม

- นิเทศงาน กศน.ตําบล

19 กรกฎาคม 2562 กศน.อําเภอพบพระ
1 กรกฎาคม 2562

ที่วาการอําเภอพบ
พระ

/แผนการดําเนินงาน...

๒๒
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. กิจกรรมโครงการขาราชการดีศรี ทุกวันจันทร
แผนดิน
2. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
5 สิงหาคม
2562
3. โครงการเสริมสรางทักษะทาง
3 สิงหาคม
คอมพิวเตอร
2562
4. โครงการเสริมสรางกระบวนการ 6 สิงหาคม
เรียนรูแบบบูรณาการ
2562
5. โครงการหางไกลโรคในฤดูฝน
10 สิงหาคม
2562
6. โครงการปองกันนักดื่ม/นักสูบ
13 สิงหาคม
หนาใหม
252
7. โครงการติวเขมเติมเต็มกอนสอบ 17 สิงหาคม
2562
8. สอบ n-net
25 สิงหาคม
2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอพบพระ
ที่วาการอําเภอพบพระ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม
กศน.อําเภอพบพระ
วัดพบพระเหนือ
กศนงอําเภอพบพระ
หอประชุมที่วาการอําเภอ
พบพระ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม

/กศน.อําเภอเมืองตาก...

๒๓
กศน.อําเภอเมืองตาก
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. รายงานการ
ประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอ
เมืองตาก
- รวมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําขอมูลการ
ดําเนินงานแกไขปญหาประชากร
วัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา
เพื่อตรวจสอบขอมูลทะเบียน
ราษฎรเทียบกับขอมูลทะเบียน
เรียนของทุกหนวยงาน
- ประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี”ปงบประมาณ 2562
- พบกลุมนักศึกษากลุมผูลืมหนังสือ
- โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน เพื่อ
พัฒนาอาชีพ รูปแบบกลุมสนใจ
วิชาการทําไมกวาดดอกหญา
หลักสูตร 25 ชั่วโมง
- รวมพิธีวางพวงมาลา ถวายราช

สักการะสมเด็จพระนารายณมหาราช
ประจําป ๒๕๖๒

หมายเหตุ

8 กรกฎาคม

กศน.อําเภอเมืองตาก

10 – 11 กรกฎาคม
2562

ณ หองประชุมชั้น 4
หองสมุดประชาชน
เฉลิมราชกุมารี
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก ฯ

30 -31 กรกฎาคม
2562

โรงแรทมสตารคอน
เวนชั่น จังหวัดระยอง

ทุกวันอังคาร
9 – 13 กรกฎาคม
2562

กศน.ตําบล
ณ ศาลา
เอนกประสงค บาน
หินโคว หมูที่ 3
ตําบลปามะมวง
อําเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก
11 กรกฎาคม 2562 หอกิตติคุณ

- เขารวมพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
1 กรกฎาคม 2562
และสวนสนามของลูกเสือ เนื่องใน
วันคลายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แหงชาติ ประจําป 2562
เพื่อเปนการระลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ผูทรงกอตั้งกิจการลูกเสือ
ไทย

โรงเรียนตากพิทยา
คม

/แผนการดําเนินงาน...

๒๔
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ที่
กิจกรรม/โครงการ
ระยะเวลา
1 โครงการอบรมเสริมการเรียนรู
5 สิงหาคม
ปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย จิต
2562
อาสาคูประชาชน
2 โครงการอบรมยุวกาชาดนอก
15-17
โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ป
สิงหาคม
การศึกษา 2562
2562
3 โครงการติวเตอรเติมเต็มความรู
22 สิงหาคม
การทดสอบทางการศึกษา
2562
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562
4 โครงการศึกษาเรียนรูประเพณี
27 สิงหาคม
ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร
2562
จังหวัดตาก
5 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
29-31
“อบรมลูกเสือ กศน.”
สิงหาคม
2562

สถานที่
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และ
พิพิธภัณฑสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
โรงเรียนชุมชนบานวังหิน หมูที่ 6
ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หมายเหตุ

หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และ
พิพิธภัณฑสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
เขตพื้นที่อําเภอเมืองตาก และอําเภอบาน
ตาก
โรงเรียนชุมชนบานวังหิน หมูที่ 6
ตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

/กศน.อําเภอสามเงา...

๒๕
กศน.อําเภอสามเงา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
๑. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. เครือคายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมขาราชการ บุคลากรใน
สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตาก
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทําขอมูลการดําเนินงานแกไข
ปญหาประชากรวัยเรียนที่อยูนอก
ระบบการศึกษา

9 กรกฎาคม 2562

- โครงการคายจริยธรรมนําพา
คุณธรรมนําใจหางไกลยาเสพติด
- นิเทศโครงการโครงการศูนยฝก
อาชีพชุมชนการทําผูกผา
- โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

24 – 26 กรกฎาคม
2562
8-20 กรกฎาคม

10 – 12 กรกฎาคม
2562

หมายเหตุ

สํานักงาน กศน.
จังหวัดตาก
หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.
เมืองตาก จ.ตาก ฯ

วัดนาไฮ ต.บานนา อ.
สามเงา
กศน.ตําบลวังจันทร

18 กรกฎาคม 2562 สํานักสงฆสันปาปวย
ต.บานนา อ.สามเงา
- รวมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ 28 กรกาคม 2562 ที่วาการอําเภอสาม
เงา
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว

/แผนการดําเนินการ...

๒๖
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. โครงการสรางจิตสํานึกพลเมืองดี 7 สิงหาคม
วิถีประชาธิปไตย
2562
2. โครงการศึกษาเรียนรูและพัฒนา 10 สิงหาคม
คุณภาพชีวิตดานวิทยาศาสตร
2562
3. รวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
12 สิงหาคม
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
2562
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ
พระบรมราชชนีพันปพลวง
4. สอบเทียบระดับมิติความรู
17 – 18
ความคิด ครั้งที่1/2562
สิงหาคม 2562
5. สอบ N-net
25 สิงหาคม
2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอสามเงา
ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อ
การศึกษาจังหวัดลําปาง
ที่วาการอําเภอสามเงา

กศน.อําเภอสามเงา
สนามสอบโรงรียนสาม
วิทยาคม

/กศน.อําเภอแมสอด...

๒๗
กศน.อําเภอแมสอด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
กิจกรรม
ดําเนินการ
1. การประชุม
2. เครือขายการ
ดําเนินงาน
3. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- รวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
- โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กิจกรรมทัศนศึกษาคายคุณธรรม
นําความรู
- โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การฝกทักษะภาษาจีน
- เยี่ยมศูนยการเรียนรูปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
- โครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด กศน.
อําเภอแมสอด

หมายเหตุ

2 กรกฎาคม 2562 ที่วาการอําเภอแมสอด
5 กรกฎาคม 2562 กศน.อําเภอแมสอด
28 กรกฎาคม
2562

หอประชุมที่วาการ
อําเภอแมสอด

1 กรกฎาคม 2562 วัดศรีมณีวัน ต.แมจะ
เรา อ.แมระมาด
20 กรกาคม 2562 โรงเรียนแมสอด
24 กรกฎาคม
2562
29- 30 กรกฎาคม
2562

หมูที่ 2 ต.ดานแมละ
เมา อ.แมสอด
โรงเรียน ตชด.บาน
หวยสลุง ม.8 ต.พระ
ธาตุ อ.แมสอด

/แผนการดําเนินงาน…

๒๘
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. โครงการขาราชการดี ศรีแผนดิน 5 สิงหาคม
2562
19 สิงหาคม
2562
2. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
2 สิงหาคม
2562
3. โครงการอบรมยุวกาชาด
6 สิงหาคม
2562
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
4. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะ 7 สิงหาคม
ยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 2562
25 สิงหาคม
5.สอบ N-net
2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแมสอด

ที่วาการอําเภอแมสอด
องคการสวนบริหารสวน
ตําบลตากออก
โรงเรียนแมระมาดราษฎร
บํารุง อ.แมระมาด
โรงเรียนแมสอด

/กศน.อําเภอวังเจา...

๒๙
กศน.อําเภอวังเจา
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การเตรียมความ
พรอม
3. การนิเทศติดตาม

ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอวังเจา
- ประชุมประจําเดือน กศน.อําเภอ
วังเจา
- ประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน
กศน.อําเภอวังเจา
- ประชุม๕ณะผูบริหารสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทําขอมูลการดําเนินงาน
แกไขปญหาประชากรวัยเรียนที่อู
นอกระบบ
- มีการดําเนินงานโดยการประชุม
บุคลากร ติดตามความกาวหนาแต
ละงาน
- นิเทศติดตามการจัดการเรียนการ
สอนและบานหนังสือชุมชน
-

4 กรกฎาคม 2562

ที่วาการอําเภอวังเจา

1 กรกฎาคม 2562

กศน.อําเภอวังเจา

หมายเหตุ

22 กรกฎาคม 2562 กศน.อําเภอวังเจา
9 กรกฎาคม 2562
10 – 11 กรกฎาคม
2562

หองประชุมสํานักงาน
กศน.จังหวัดตาก
หองสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อ.
เมืองตาก จ.ตาก ฯ

1 กรกฎาคม 2562

กศน.อําเภอวังเจา

1 – 30 กรกฎาคม
2562

ตําบลเชียงทอง
ตําบลนาโบสถ
ตําบลประดาง

/ผลการดําเนินงาน…

๓๐
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
4. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

5. เครือขายการ
ดําเนินงาน

ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลเชียงทอง
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลนาโบสถ
- กิจกรรมพบกลุมจัดการเรียนการ
สอน กศน.ตําบลประดาง
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปาชุมชน
บานสบยม
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียนโครงการ
สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมทองถิ่น
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โครงการคายวิชาการเสริมสราง
ทักษะความรูพื้นฐาน
- รวมเปนวิทยากรสอนเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมกับสํานักงานพัฒนา
ชุมชนอําเภอวังเจา

11/18 กรกฎาคม
2562
3/10 กรกฎาคม
2562
2/9 กรกฎาคม

หมายเหตุ

กศน.ตําบลเชียงทอง
กศน.ตําบลนาโบสถ
กศน.ตําบลประดาง

28 กรกฎาคม 2562 ปาชุมชนบานสบยม
12 กรกฎาคม
25652

วัดอรัญญิกวราม

20 -21 กรกฎาคม
2562

กศน.อําเภอวังเจา

1 – 31 กรกฎาคม
2562

พื้นที่อําเภอวังเจา

/แผนการดําเนินงาน....

๓๑
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมหัวหนาสวนราชการ
2. ประชุมคณะบุคลากร กศน.
อําเภอวังเจา
3. ประชุมประจําตําบลเชียงทอง
3. ประชุมประจําตําบลประดาง
4. ประชุมตําบลนาโบสถ

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
4 สิงหาคม
2562
6 สิงหาคม
2562
7 สิงหาคม
2562
8 สิงหาคม
2562
9 สิงหาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

ที่วาการอําเภอวังเจา
กศน.อําเภอวังเจา
ตําบลเชียงทอง
ตําบลประดาง
ตําบลนาโบสถ

/กศน.อําเภอแมระมาด...

๓๒
กศน.อําเภอแมระมาด
รายงานผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. เครือขายการ
ดําเนินงาน

รายละเอียดการดําเนินการ
- ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอแม
ระมาด
- ประชุมหัวหนาสวนราชการระดับ
อําเภอ
- จัดโครงการพัฒนาความรู
ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ICT) หลักสูตร 20
ชั่วโมง โดยเรียนทุก วันเสาร อาทิตย ที่
- จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุน
4953/ตก14

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
8 กรกฎาคม 2562
6 กรกฎาคม 2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแม
ระมาด
ที่วาอําเภอแมระมาด

27-28 กรกฎาคม ถึง ณ โรงเรียนแมจะเรา
วันที่เสาร – อาทิตย ที่ วิทยาคม และ
3 – 4 สิงหาคม
โรงเรียนแมระมาด
ราษฎรบํารุง

29 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยการเรียน
ชุมชน ตชด.บาน
หวยสลุง หมูที่ 8 ต.
พระธาตุ อ.แมระมาด
จ.ตาก
25 – 27 กรกาคม
- จัดกิจกรรมโครงการ ประกวด
ณ ศูนยการเรียน
ทักษะภาษาไทย และทักษะอาชีพ 2562
ชุมชนชาวไทยภูเขา
ของนักเรียนศูนยการเรียนชุมชน
แมฟาหลวง บานหวย
ชาวไทยภูเขาแมฟาหลวง ระหวาง
แหง
- จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มโอกาส 15 –19 กรกฎาคม ณ หองสมุด
การเขาถึงการศึกษาของเด็กออก 2562
ประชาชนอําเภอแม
กลางคันและเด็กตกหลน ในเขต
ระมาด
เศรษฐกิจพิเศษ หลักสูตรการสกรีน
เสื้อและกระเปา จํานวน 30
ชั่วโมง
- เขารวมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิม
28 กรกฎาคม 2562 ที่วาการอําเภอแม
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
ระมาด
พระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช
2562
- เขารวมโครงการจิตอาสา พัฒนา 20 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณ สะพาน
ลําน้ําลําคลอง ณ บริเวณ สะพาน
ตําบลแมระมาด
ตําบลแมระมาด
/แผนการดําเนินงาน...

๓๓
แผนการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2562
ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
1. ประชุมประจําเดือนบุลากร กศน. 8 สิงหาคม
2562
อําเภอแมระมาด
รายงานผลการจัดกิจกรรม

2. โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะ
ยากลําบากในเขตพื้นที่สูง ประจําป
งบประมาณ 2562
3. รวมกับเครือขายมหาวิทยาลัย
สงฆ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแม
ระมาด สถานีตํารวจภูธรแมระมาด
และคณะวิจัยเครือขายสุขภาวะ ใน
การจัดโครงการการเสริมพลัง
เครือขายสุขภาวะเชิงพื้นที่เพื่อลด
ปจจัยเสี่ยงเชิงพุทธบูรณาการ
ปองกันนักดื่มและนักสูบหนาใหม
พรอมลงนาม mou รวมกัน
4. กศน.อําเภอแมระมาด จัด
โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียน สอน
เสริมติวเขมเต็มความรู ใหกับ
นักศึกษา.กศน.อําเภอแมระมาด

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอแมระมาด

7 สิงหาคม
2562

โรงเรียนแมระมาด
วิทยาคม

6 สิงหาคม
2562

กศน.อําเภอแมระมาด

3 - 4 สิงหาคม
2562

กศน.อําเภอแมระมาด

/กศน.อําเภอทาสองยาง...

๓๔
กศน.อําเภอทาสองยาง
รายงานผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2562 และแผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานผลการจัด
กิจกรรม
1. การประชุม

ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562
รายละเอียดการดําเนินการ
ระยะเวลาการ
สถานที่ดําเนินการ
ดําเนินการ
- ประชุมหัวหนาสวนราชการ
- . ประชุมการพัฒนางานวิชาการ
กพด.

2. การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

3. การนิเทศติดตาม

- โครงการพัฒนานักเรียนทุนเพื่อ
เพิ่มรายได เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู มีอาชีพ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สามารถพึ่งตนเองได เปน
พลเมืองดี มีคุณภาพ และเปนกําลัง
หลักสําคัญในการพัฒนาชุมชน
ตอไป
- โครงการฝกอบรมทักษะเบื้องตน
ลูกเสือสามัญ และวิสามัญ
ประจําป 2562
- พิธีมอบทุนการศึกษาเด็กสภาวะ
ยากลําบากในเขตพื้นที่สูง
ภาคเหนือ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ตาก ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ใหแกนักเรียนในพื้นที่
อําเภอทาสองยาง
- นิเทศการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โครงการฟง-พูดภาษาไทย

หมายเหตุ

1 กรกฎาคม 2562

ที่วาการอําเภอทา
สองยาง
4 -6 กรกฎาคม
ศูนยแสดงสินคาและ
2562
การประชุมอิมแพ็ค
เมืองทางธานี
24 กรกฎาคม 2562 กศน.อําเภอทาสอง
ยาง

29-30 กรกฎาคม
2562

กศน.อําเภอทาสอง
ยาง

25 กรกฎาคม 2562 หองประชุมโรงเรียน
ชุมชนบานแมตาน
(ราษฎรบํารุง)

17 – 22 กรกฎาคม
2562

ศศช.บานเรกะติ
ตําบลแมอุสุ อําเภอ
ทาสองยาง

/แผนการดําเนินงาน...

๓๕
แผนการดําเนินงานเดือนกรกาคม 2562
รายงานผลการจัดกิจกรรม
1. ประชุมบุคลากร กศน.อ.ทาสอง
ยาง
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เขารวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปน
พระราชกุศล และพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคล กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปหลวง
ประจําปพุทธศักราช 2562
3.เขารวมประชุมพัฒนาแนวทางการ
สงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพบนพื้นที่สูง
4. ไดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โครงการสงเสริมการรักชาติ ศาสน
กษัตริย และพัฒนาทักษะวิชาการ
กศน.อําเภอทาสองยาง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562
5. รวมประชุมคณะทํางาน
ขับเคลื่อนโครงการสงเสริมวินัยการ
ออมกับกองทุนการออมแหงชาติ
(กอช)

ระยะเวลาการ
ดําเนินการ
8 สิงหาคม
2562

สถานที่ดําเนินการ

หมายเหตุ

กศน.อําเภอทาสองยาง

14 – 15
สิงหาคม 2562

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
จ.ลําปาง

13-15 สิงหาคม
2562

วันแมตานเหนือ ตําบลแม
ตาน อ.ทาสองยาง จ.ตาก

13 สิงหาคม
2562

หองประชุมสีหนาท (ชั้น
1) ที่วาการอําเภอทาสอง
ยาง จ.ตาก

/ระเบียบวาระที่5...

๓๖

ระเบียบวาระที่ ๕
ประธาน
ประธาน
ปดการประชุมเวลา

เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ขอปดการประชุม
๑5.0๐ น.

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.

(นางสาวกชพรรณ จอมคีร)ี
นักจัดการงานทั่วไป

(สุชาติ อนันตกาล)
หัวหนากลุมอํานวยการ

ผูจดบันทึกการประชุม

ผูตรวจบันทึกการประชุม

