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รายงานการประชุม
ผู้บริหารสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี / ผู้บริหารสถานศึกษา /
ข้าราชการ / พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่
ครั้งที่ 3/2560
ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
***********************************************
ผู้มาประชุม
1. นายสมยศ
2. นางสาวประไพศรี
3. นายศักดิ์ชัย
๔. นายพลธนวัฒน์
๕. นายสุพัฒน์

เพิ่มพงศาเจริญ
คงตระกูล
นาคเอี่ยม
วังวงศ์ทอง
เปรมสมบัติ

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอท่ามะกา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอไทรโยค/
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอทองผาภูมิ
๖. นางสุดารัตน์
วสุพลวิรุฬห์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ่อพลอย
๗. นางสาวพนาวรรณ บุญจีน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอท่าม่วง
๘. นางสมพร
อ่อนละออ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมทวน/
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอศรีสวัสดิ์
๙. นางขวัญตา
ดอนศรีจันทร์ ผู้อานวยการ กศน.อาเภอด่านมะขามเตี้ย
๑๐. นางศรัณย์พัทธ์
เพ็ญปัญญา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยกระเจา
๑๑. นางสาวฐณัชญ์พร นาห่อม
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอหนองปรือ
๑๒. นางสาวกิตติมา
ตั้งจิตเจริญกิจ รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอเลาขวัญ
๑๓. นายอานาจ
คาสาร
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอสังขละบุรี
๑๔. นางสาวชยะวดี
อินสมภักษร ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๑๕. นายโกวิท
เมืองโคตร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวภัทรีญา โกพลรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๗. นางสาวพัชรมาศ นุ่มดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
๑๘. นายบัณฑิต
กลีบเมฆ
นักวิชาการศึกษา
๑๙. นางสาวกรุณา
ประชากุล
นักวิชาการศึกษา
๒๐. นางสาวสุชานรี
มั่นใจ
นักวิชาการศึกษา
๒1. นางสาวพัชณัฐฏ์ ทิพย์วโรรส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒2. นางสาวชนิศา
เพ็ชรเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒3. นางสาวมาลัย
วงค์เซ็นต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒4. นางสาวปริตา
ดวงผาสุข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒5. นางสาวพมรรัตน์ ชลไพรพิมลรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๒๖. นางสาวนิรมล
แก้วกัญหา
นักจัดการงานทั่วไป
๒๗. นางสาวนิตยา
บุญมาก
นักจัดการงานทั่วไป
/28.นางสาวฟ้าใหม่...
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๒๘. นางสาวฟ้าใหม่
๒๙. นางสาวศลิษา
๓๐. นางศิริธร
๓๑ นางสาวสุพิศตรา
๓๒. นางสาวปัญญาพร
๓๓. นางสาวปาณิสรา
๓๔. นายบดินทร์

ตะเพียนทอง
ฉิมพงษ์
นุ่มเจริญ
รัตน์ทอง
คุ้มกัน
พานะผล
กลีบเมฆ

นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายรุ่งธรรม
๒. นายฐาปนา
๓. นายปาลศิริ
4. นายเดือน

โยธินสกุล
พึ่งเดช
พิมพิเศษ
กาไร

เจ้าหน้าที่ประจารถเคเอ็มโมบาย
เจ้าหน้าที่ประจารถโมบายอินเตอร์เน็ต
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางสายกมล
๒. นายชาญวิทย์

เพิ่มพูล
คชายุทธ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ

ไปราชการ
ไปราชการ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ประธาน (นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ)
ก่อนระเบียบวาระการประชุม
1. เรื่ อ ง รายงานผลการจั ด กิ จ กรรม/ผลการด าเนิ น งานกิ จ กรรมเด่ น ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ประจาเดือน กรกฎาคม 2560 มีสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าว จานวน 9 อาเภอ จึงได้สรุปกิจกรรมเด่น ดังนี้
1. กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการทาดอกไม้จันทน์ ร่วมกับพัฒนาชุมชน
อาเภอเมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเก่า องค์ การบริหารส่วนตาบลวังด้ง และเรือนจาจังหวัด
กาญจนบุ รี เพื่ อ ทู ล เกล้ า ทู ล กระหม่ อ มถวายในพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 850 คน

/2. กศน.อาเภอด่านมะขามเตี้ย...
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2. กศน.อาเภอด่ านมะขามเตี้ย จัดโครงการค่ายลู กเสื อชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 26-30
มิถุนายน 2560 ณ วัดถ้าอ่างหิน ตาบลจรเข้เผือก อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษา
และประชาชนมีความรักชาติ และเพื่อทาความดีถวายในหลวง จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 90 คน

3. กศน.อาเภอท่าม่วง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาดอกไม้จันทน์ ในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน
2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้น้อมราลึกถึงพระ
มหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล ยเดช และสามารถฝึกทักษะในการจั ดทา
ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ได้ครบทั้ง 7 แบบ ได้แก่ 1.ดอกกาญจนิกา 2.ดอกดารารัตน์ 3.ดอกกุหลาบ 4.ดอกชบาหนู 5.ดอกพุดตาน
6.ดอกชบาทิพย์ 7.ดอกกล้วยไม้ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน

4. กศน.อาเภอท่ามะกา ร่วมกับสานักงานเกษตรอาเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมให้ความรู้โดยจัด
สถานีถ่ายทอดความรู้ (สาธิตวิธี) และให้บริการการเกษตร เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้ถ่ายทอดความรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อน้อมราลึกถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ในวันที่ 9 มิถุนายน
2560

/5. กศน.อาเภอสังขละบุรี...
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5. กศน.อาเภอสังขละบุรี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษากศน.อาเภอสังขละบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน 2560 ณ วัดศรีสุวรรณ อาเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา กศน.อาเภอสังขละบุรี มีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 200 คน

6. กศน.อ าเภอบ่อ พลอย จัด โครงการพัฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นฯพร้ อ มก้า วสู่ป ระชาคม
อาเซียนและดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 ณ ที่ว่าการ
อาเภอบ่อพลอย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตนเองและสามารถนาความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการดารงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 140 คน

7. กศน.อาเภอศรีสวัสดิ์ จัดโครงการเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจาปี 2560
ระหว่างวันที่ ๒๖-28 มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้ากศน.อาเภอศรีสวัสดิ์ บ้านสามหลัง หมู่ที่ 4 ตาบลเขาโจด
และบ้านต้นมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตาบลแม่กระบุง อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ ให้ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ความเข้าใจ และการป้องกันยาเสพติด จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 55 คน

/8. กศน.อาเภอเลาขวัญ...
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8. กศน.อาเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ไหว้ครูและตรวจสุขภาพนักศึกษา กศน.อาเภอ
เลาขวัญ ภาคเรียน 1/2560 เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมอาเภอ
เลาขวัญ โดยมีนายจักริน เชื้องาม คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 250 คน

9. กศน.อาเภอห้วยกระเจา จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมรวมพลังบวรและ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตาบลดอนแสลบ
อาเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษา กศน.อาเภอห้วยกระเจา ได้แสดงออกถึงความราลึกถึง
ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรม มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีความตระหนักรักสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมราลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการน้อมนาพระราชดารัสมาปรับใช้เป็นหลักในการดาเนินชีวิต มีจานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ เรื่อง แจ้งเรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอาเภอ ครั้งที่ 6 / 2560 เมื่อวันพฤหัสดีที่
29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.0๐ น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
1. เรื่อง แนะนาหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่ จานวน 1 ราย คือ
นายรณชัย จิตรวิเศษ
ดารงตาแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ตามนโยบายของผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีการตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุ มประจ าเดื อนผู้ บริ หารส านั กงาน กศน.จั งหวั ดกาญจนบุ รี / ผู้ บริ หารสถานศึ กษา / ข้ าราชการ
และพนักงานราชการ ทางเว็บไซต์ ซึ่งสถานศึกษาสามารถเปิดดูได้ที่ www.kannfe.org
/ในการประชุม...
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ในการประชุมประจาเดือนผู้บริหารสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี / ผู้บริหารสถานศึกษา /
ข้ าราชการ และพนั กงานราชการ ประจ าเดื อนมิ ถุ นายน เมื่ อวั นอั งคารที่ 20 มิ ถุ นายน ๒๕60 งานบริ หารทั่ ว ไป
สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการนาขึ้นเว็บไซต์ ให้สถานศึกษาตรวจสอบเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม
ปรากฏว่า ไม่มีสถานศึกษาใดแก้ไข / เพิ่ มเติม งานบริหารทั่วไปจึงได้จัดทารายงานการประชุม ส่งสานักงาน
กศน.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาด/แก้ไข/เพิ่มเติม ขอให้แจ้งในที่ประชุมรับทราบเพื่อแก้ไข หากไม่มีผู้ใด
แจ้งถือว่าทุกท่านรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
กลุ่มอานวยการ
4.1 เรื่อง ให้แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มอานวยการ
- ประธาน ได้มอบหมายให้ นางสาวประไพศรี คงตระกูล รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด
กาญจนบุรี จัดทาคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มอานวยการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุม่ ยุทธศาสตร์/การพัฒนา
4.2 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณ
- นางสาวชนิศา เพ็ชรเจริญ แจ้งเรื่อง สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2560 ภาคเรียน
ที่ 1/2560 ดังนี้
- งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 4.67 %
- งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 8.56 %
- งบอุดหนุน ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 4.67 %
- กิจกรรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อาเภอ 1 อาชีพ
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 61.12 %
- กิจกรรม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 68.65 %
- กิจกรรม พัฒนาทักษะชีวิต
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 72.11 %
- โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสาหรับผู้สูงอายุ
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 70.46 %
/-โครงการจัดหลักสูตร...

7
- โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 50 %
- งบดาเนินงาน (บริหาร)
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 81.42 %
- งบดาเนินงาน
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 61.04 %
- ค่าหนังสือ สื่อกศน.ตาบล จานวน 10 แห่ง
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 60 %
- ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตาบล
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 62.25 %
- ค่าสาธารณูปโภค กศน.ตาบลสร้างใหม่ 10 แห่ง
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 13.23 %
- ค่าหนังสือ สื่อ กศน.ตาบลสร้างใหม่ 10 แห่ง
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 60 %
- ค่าซื้อสื่อ หนังสือ สาหรับห้องสมุดประชาชน
เปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในภาพรวมของจังหวัด 90 %
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
4.3 เรื่อง การสั่งข้อสอบรายวิชาบังคับ
- นางสาวปริตา ดวงผาสุข แจ้งเรื่อง ขอให้ กศน.อาเภอทุกแห่งยืนยันการสั่งข้อสอบรายวิชา
บังคับ เนื่องจากระบบจะปิดในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ในส่วนของ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี กรอกข้อมูล
สนามสอบไม่ได้นั้นเกิดจากความผิดพลาดของระบบ server
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 เรื่อง การสอบ N-NET ในวันที่ 27 สิงหาคม 2560
- ขอให้ กศน.อาเภอ ส่งรายชื่อคณะกรรมการสนามสอบ N-NET ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม
2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 เรื่อง การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
- สานักงาน กศน.ได้ขยายเวลาการกรอกข้อมูลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
กศน.เป็นวันที่ 1 – 31 กรกฎาคม 2560 ขอให้ กศน.อาเภอ ดาเนินการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.7 เรื่อง แบบสอบถามความคิดเห็นคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตาบล
- ขอให้ กศน.อาเภอ ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นคู่มือการปฏิบัติงาน หัวหน้า กศน.ตาบล
ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เพื่อจะได้ดาเนินการสรุปในภาพรวมของ สานักงาน กศน.จังหวัดต่อไป
/4.8 เรื่อง โครงการพัฒนา...
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4.8 เรื่อง โครงการพัฒนาการดาเนินงานของครู กศน.เพื่อสนับสุนส่งเสริมการจัดการศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2
สิงหาคม 2560
- ประธานมอบหมายให้ นางสาวปริ ต า ดวงผาสุ ข ด าเนิ น การจั ด ท าโครงการพั ฒ นาการ
ดาเนินงานของครู กศน.เพื่อสนับสุนส่งเสริมการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 และมอบหมายให้ กลุ่มนิเทศ
และติดตาม ทาแบบการประเมินโครงการฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.9 เรื่อง การประกวดคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชน
- นางสาวนิตยา บุ ญมาก แจ้งว่า สานักงาน กศน.จัดให้มีการประกวดคัดเลือกบ้านหนังสื อ
ชุมชน จึงขอให้ กศน.อาเภอส่งบ้านหนังสือชุมชนเข้าประกวด เพื่อจะได้คัดเลือกส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด
ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุม่ ภาคีเครือข่าย
4.10 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปีการศึกษา 2559-2560
- นายบัณฑิต กลีบเมฆ ได้แจ้งเรื่องเกณฑ์การประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด
ยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559-2560 โดยขอให้ กศน.อาเภอส่งผลงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม
2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 เรื่อง งานสภาอุตสาหกรรมแฟร์
- ประธาน มอบหมายให้ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี ดาเนินการจัดสถานที่ในการดาเนินงาน
และมอบหมายให้ กศน.อาเภอท่าม่วง ดาเนินการจัดนิทรรศการ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 เรื่อง กิจกรรม “กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี ”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
- ประธาน มอบหมายให้ กศน.อาเภอจัดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อ
ทั้งสิ้น 541 คน รวมเป็นจานวนโลหิตรวมทั้งสิ้น 162,300 ซีซี โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ

/5.3 เรื่อง การสวนสนามลูกเสือ...
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5.3 เรื่อง การสวนสนามลูกเสือ
- ประธาน มอบหมายให้ กศน.อาเภอบ่อพลอย ดาเนินการจัดกิจกรรมการสวนสนามลูกเสือ
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี โดยมี กศน.อาเภอบ่อพลอย กศน.อาเภอท่าม่วง กศน.
อาเภอท่ามะกา กศน.อาเภอด่านมะขามเตี้ย และกศน.อาเภอพนมทวน จัดเตรียมคณะครู กศน.ตาบล เข้าร่วม
การสวนสนามลูกเสื้อวิสามัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 เรื่อง วันเฉลิมพระชนมพรรษา
- ประธาน แจ้งให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี รวมกันแต่งกายกระโปรงดา/กางเกงดา เสื้อสีครีม พร้อมทั้งติดโบที่แขนเสื้อ และให้ประดับธง
ชาติไทยในสถานที่ราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 เรื่อง การจัดทาแบบทดสสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560
- ประธาน แจ้งเรื่องการจัดทาผังข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560 ว่าได้ดาเนินการ
เรียบร้อย และได้แบ่งผังข้อสอบรายวิชาเลือกให้กับ ครู กศน.ตาบลเพื่อนาไปออกข้อสอบในบัตรข้อสอบ จานวน
วิชาละ 2 ชุด โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เพื่อจะนาบัตรข้อสอบมาคัดเลือกให้เหลือ 1 ชุด
และดาเนินการจัดทาเป็นแบบทดสอบเพื่อใช้สอบในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 เรื่อง โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมสาธิตอาชีพเคลื่อนที่เร็ว
- ประธาน เน้นย้าให้ ครู กศน.ตาบล และครูอาสาฯ ช่ ว ยกั น ประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการฯ และ
จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.
ผู้จด/ผู้พิมพ์/ทานรายงานการประชุม : ปาณิสรา พานะผล..................
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม : ภัทรีญา โกพลรัตน์..................

