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รายงานการประชุมผู�บริหาร ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทัย 
คร้ังที่   ๗  /๒๕๕๖ 

วันที่  ๓   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

๑. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 ๒. นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส   ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก 

๓. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ       ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
๔. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย   
๕. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๖. นางสาวณัฐชยา  อิอ1มเพ็ง   (แทน) ผอ. กศน. อําเภอทุ1งเสลี่ยม 
๗. นางอนันตพร  ยศนันท      (แทน) ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ 
๘. นางสาวประภาพร  พูลสุข   (แทน) ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร 
๙.  นางพัชรนันท  อินดี    (แทน) ผอ. กศน. บ�านด1านลานหอย 
๑๐.นางสาวเรณู  พุ1มไม�    (แทน) ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
๑๑. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  
๑๒. นางหทัยภัทร ทองเปAา  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

          ๑๓. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
๑๔. นางสุมิตรา  คงเรือง   พนักงานพิมพ 3 
๑๖. นางพรศิริ  ทรัพยประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๘. นายรณชัย   ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๙. นางสมร  คล�ายแท�   นักวิชาการศึกษา  
๒๐. นางเจตจํานงค  สมยิ้ม  นักวิชาการเงินและบัญชี     
๒๑. นางสาวณัฐพร  กันจ�อย  นักวิชาการเงินและบัญชี     

 ๒๒. นายสุธิเชษฐ   สร�อยสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  
 ๒๓. นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย  นักจัดการงานท่ัวไป   

๒๔. นางธัญพร  ศิลา   ครู อาสาสมัคร กศน. อําเภอศรีนคร    
 ๒๕. นางสมจิตร  โตนชัยภูมิ  ครู อาสาสมัคร กศน.อําเภอสวรรคโลก 
 ๒๖. นายเจษฎา  ดีเหลือ    ครู กศน.ตําบล อําเภอกงไกรลาศ 
 ๒๗. นายชนันทพัทธ  ม่ันเหมาะ  ครู กศน.ตําบล อําเภอบ�านด1านลายหอย 
 ๒๘. นางพัชรีพร   ดวงดาว  ครู อาสาสมัคร กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย 
 ๒๙. นายคริเมศย  แสงบุญ  ครู กศน.ตําบล อําเภอทุ1งเสลี่ยม 

   
รายช่ือผู�ไม1มาประชุม 

๑. นางสาวศรีโสภา มีเจริญ  รองผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  (ไปราชการ) 
๒. นายชนัญ  คงเมือง   ผอ. กศน. อําเภอทุ1งเสลี่ยม     (ไปราชการ) 
๓. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ      (ไปราชการ) 
๔. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล  ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร      (ไปราชการ) 
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๕. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด1านลานหอย      (ไปราชการ) 
๖. นายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร  ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ      (ไปราชการ) 
๗. นายวินัส  ทุนแท1ง     นักวิเคราะหนโยบายและแผน      (ไปราชการ) 
๗. นางสาวกัลญารัตน  ถาแก�ว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน      (ไปราชการ) 

 
รายช่ือผู�ร1วมประชุม 
 -  
เริ่มประชุมเวลา   13.20 น. 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย(ประธานท่ีประชุม) กล1าวเปMดประชุม
แล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต1อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
 ๑.๑   นางวิง  โคกปรางค  มารดา นายสังวาลย  ชาญพิชิต อายุ ๙๒ ปN ได�ถึงแก1กรรมด�วยโรคชรา เม่ือ
วันท่ี ๕ สิงหาคม ได�กําหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว1างวันท่ี ๕- ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ วัดตาปะขาวหาย ต.หัวรอ  
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  และฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซ่ึง สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยจะ
เปRนเจ�าภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
 ๑.๒  กิจกรรมวันแม1แห1งชาติ ให�แต1ละอําเภอติดปAายเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวันแม1แห1งชาติหรือ
นิทรรศการในห�องสมุดแต1ละอําเภอ ให� นักศึกษามีส1วนร1วมในการจัดกิจกรรม 
 ๑.๓  สอบเทียบระดับการศึกษา ม. ๖ ใน ๘ เดือน/การใช�งบประมาณ  ได�จัดสรรงบประมาณให�แต1ละ
อําเภอแล�ว ซ่ึงการสอบเทียบระดับการศึกษา ม.๖ ใน ๘ เดือน ต�องมีการประเมินประสบการณของผู�เข�ารับการ
ประเมิน  
 ผอ.จิรพงศ  เสนอให�มีการวิเคราะหว1าทําไมถึงมีผู�ขาดสอบเปRนจํานวนมาก ซ่ึงกลุ1มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ได�นิเทศติดตามและประเมินผลแล�ว สรุปจํานวนผู�ขาดสอบมีค1าเฉลี่ยร�อยละ ๕๘.๘๒ 
 ๑.๔  การตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ให�แต1ละอําเภอเข�าร1วมกิจกรรมในวันท่ีมีการจัด
กิจกรรมในแต1ละอําเภอ 
 ๑.๕  การประเมินบ�านหนังสืออัจฉริยะ   จากการประเมินภาพรวมท้ัง 6 มาตรฐาน มาตรฐานท่ีมีคะแนน
ตํ่าท่ีสุดคือ มาตรฐานท่ี 5   ด�านการจัดกิจกรรมส1งเสริมการอ1านและการเรียนรู� ซ่ึงเปRนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการทําให�
บ�านหนังสืออัจฉริยะสามารถกระตุ�นให�เกิดการอ1านในชุมชนได� และทําให�บ�านหนังสืออัจฉริยะมีชีวิต เปRนแหล1ง
เรียนรู�ของชุมชนอย1างแท�จริงได� ดังนั้น กศน.จังหวัด กศน.อําเภอ กศน.ตําบล และอาสาสมัครประจําบ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ต�องร1วมกันสร�างสรรคกิจกรรมกระตุ�นการอ1านอย1างจริงจัง เปRนรูปธรรม 

๑.๖  โรงเรียนสีขาว ปAองกันภัยยาเสพติด  ให�แต1ละอําเภอแต1งต้ังคณะกรรมการโรงเรียนสีขาว เม่ือ
ดําเนินการแล�วให�รายงานผลการดําเนินการให�สํานักงาน กศน.จังหวัด รับทราบด�วย  

ขอขอบคุณ กศน.อําเภอเมือง ท่ีเข�าร1วมจัดกิจกรรมประกวดการต1อต�านยาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการ 
To Bo Number One) 
 ๑.๗  เทศกาลลอยกระทง เผาเทียน เล1นไฟ  จะการจัดกิจกรรม ๕ วัน ในแต1ละวันจะมีกิจกรรมต1างๆทุกวัน 
ซ่ึงผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได�เข�าไปเปRนคณะกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ด�วย คณะกรรมการ
ต�องมีการวางแผนในการจัดงาน 
 ๑.๘  การประกวดกองเชียรและผู�นํากองเชียรรอบสุดท�าย   ซ้ึงมีผู�นํากองเชียรเข�ารอบสุดท�ายท้ังหมด ๑๒ 
คน และกองเชียรจํานวน ๓ ทีม ได�แก1 กศน.อําเภอบ�านด1านลานหอย,กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย,กศน.อําเภอศรีสําโรง 
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ระเบียบวาระที่  ๒ :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  ๗   /๒๕๕๖ 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร1าง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก�ไข ดังนี้   
 ให�เปลี่ยนคําว1า ผู�ร1วมประชุม เปRน ผู�มาประชุม   
   
ระเบียบวาระที่  ๓ : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 ๓.๑  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

๓.๑.๑  กลุ1มอํานวยการ 
๑) เปอรเซ็นการเบิกจ1าย 
ให�แต1ละอําเภอส1งเอกสารการเบิกจ1ายให�เสร็จสิ้นภายในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เพราะในช1วง

เดือนกันยายนระบบจะล1าช�า 
๓.๑.๒  กลุ1มยุทธศาสตร7และการพัฒนา 

  ๑) การจัดสรรงบประมาณ ม.๖ ใน ๘ เดือน  
  ซ่ึงมีการจัดสรรงบให�แต1อําเภอแล�ว โดยให�แต1ละอําเภอดําเนินการเบิกจ1าย และจัดทําแผนการใช�
งบแจ�งมายัง กลุ1มยุทธศาสตรและการพัฒนา เพราะงบ ม.๖ ใน ๘ เดือน นี้ต�องให�ในการจัดสอบในครั้งท่ี ๒ ในช1วง
เดือนพฤศจิกายนด�วย  

๓.๑.๓  กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  -  ไม1มี 

๓.๑.๔  กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
-  ไม1มี 
๓.๑.๕  กลุ1มส1งเสริมภาคีเครอืข1ายและกิจการพิเศษ 
-  ไม1มี 
๓.๑.๖  กลุ1มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
-  ไม1มี 
๓.๑.๗  กลุ1มตรวจสอบภายใน 
-  ไม1มี 
 

๓.๒  รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
-  ไม1มี 

๓.๓  ศูนย7ส1งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
-  ไม1มี 
 

๓.๔  เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ1มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
  ๓.๔.๑  กลุ1มอํานวยการ 

-  ไม1มี 
๓.๔.๒  กลุ1มยุทธศาสตร7และการพัฒนา 
-  ไม1มี 
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๓.๔.๓  กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๑) แผนการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปN ๒๕๕๖ 

  ซ่ึงจะดําเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามแผนท่ีได�วางไว� ในช1วงเดือนสิงหาคม – 
กันยายน ๒๕๕๖ 

๓.๔.๔  กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 -  ไม1มี 
๓.๔.๕  กลุ1มส1งเสริมภาคีเครอืข1ายและกิจการพิเศษ 
-  ไม1มี 
๓.๔.๖  กลุ1มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
-  ไม1มี 

  ๓.๔.๗  กลุ1มตรวจสอบภายใน        
-  ไม1มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑  ระเบียบวาระการประชุมกีฬา กศน.เกมส กศน.ภาคเหนือ (ตามเอกสารแนบ ๔.๑) 
 ๔.๒  สูจิบัตร 
 ๔.๓  คําสั่ง แต1งต้ังคณะกรรมการ กศน.ภาคเหนือ 
 ๔.๔  ร1างคําสั่ง สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย แต1งต้ัง คณะกรรมการ กีฬา กศน.เกมส ภาคเหนือ 
 ๔.๕  ค1าใช1จ1าย 
 ๔.๖  ท่ีพัก 
 มติท่ีประชุม :  เห็นชอบตามท่ีเสนอ โดยให�มีการแก�ไขในข�อท่ี ๔.๓ ให�แก�ไขคําสั่งคณะกรรมการจัดการ
แข1งขัน กีฬา กศน.ภาคเหนือในบางส1วน เพ่ือนําเสนอให�ท่ีประชุมเตรียมการจัดการแข1งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือ ซ่ึง
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยเปRนเจ�าภาพในการจัดการแข1งขันกีฬา กศน.ภาคเหนือในครั้งนี้  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องอ่ืน ๆ 

-  ไม1มี 
-------------------------------------- 

ปMดประชุมเวลา  ๑๒.๕๐ น. 
นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย   ผู�บันทึกการประชุม 

นางริสา  วัฒนะรัตน  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 
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( ร1าง ) 
ระเบียบวาระการประชุมราชการผู�บริหารและผู�เก่ียวข�อง 

การเตรียมการแข1งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส7 56  (ภาคเหนือ) 
ครั้งท่ี  2 /2556 

วันพฤหัสบดีท่ี ท่ี  8  สิงหาคม   พ.ศ. 2556  เวลา  10.00 น. 
ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย 

------------------------------------------------------- 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
     1.1 
     1.2 
     1.3  
     1.4 
   
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 1/2556 
   
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบ   
      3.1 การส1งรายชื่อนักกีฬา/กรีฑา ครู+นักศึกษา (ตามกําหนดการ 31 กรกฎาคม 2556) 
      3.2 การกําหนดทีมกีฬาเปRนตัวแทนภาค (ท่ี 1 สาย A ,ท่ี 2 สาย B ) 
      3.3 ทบทวนกติกากีฬา/กําหนดการแข1งขัน (จากข�อสรุปการประชุมครั้งท่ี 1) 
      3.4 ทบทวนกติกากรีฑา/กําหนดการแข1งขัน  (จากข�อสรุปการประชุมครั้งท่ี 1) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือพิจารณา   
      4.1 เหรียญ/ถ�วยรางวัล/ของท่ีระลึก (พิจารณาตามเอกสารหมายเลข  ) 
      4.2 ขบวนพาเหรด/กองเชียร กีฬา กศน.เกมส ภาคเหนือ ในพิธีเปMด (14 สิงหาคม 2556) กลุ1ม
จังหวัดละ............คน  
      4.3 ขนวนพาเหรด/กองเชียร  กีฬา กศน.เกมส ครั้งท่ี 3 ณ จังหวัดหนองคาย        
     4.4 ทบทวนคําสั่ง กศน.เกมสภาคเหนือ (พิจารณาตามเอกสารหมายเลข  ) 
      4.5 ………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ  
       5.1  การแข1งขันฟุตบอลคู1พิเศษนัดเปMดสนาม ทีมสิงหเหนือ (อิงดอยกับหล1ายดอย)  พบกับ ทีมเสือใต� (อู1
ข�าวอู1น้ํากับห�าขุนศึก)  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัด ผอ.ศูนยวิทยฯ ผอ.ศูนยฝoกฯ กับผอ.กศน.อําเภอ อายุ 50 ปN ข้ึน
ไป หรือผู�บริหาร กศน.จังหวัด,อําเภอ อายุ 58 ปN พบครูสตรี ผู�เสนอ คือ ผอ.คเชนทร  มะโนใจ ผอ.กศน.จ.ลําปาง ,
ผอ.บุญทรง  จิโนเปRง  ผอ.กศน.จ.พะเยา,ผอ.วีระ  จําปาเกตุ ผอ.กศน.อ.เมืองอุทัยธาธี ,ผอ.บรรจง  เลียงกลกิจ  
ผอ.กศน.อ.เมืองอุตรดิตถ 
     5.2  ..................................................................................................... 

******************************************** 

เอกสารแนบ ๔.๑ 


