
รายงานการประชุมผู�บริหาร ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทัย 
คร้ังที่  ๑/๒๕๕๗ 

วันที่ ๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

๑. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๒. นางสาวศรีโสภา  มีเจริญ  รอง ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๓. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ       ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
๔. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย   
๕. นายชนัญ  คงเมือง    ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๖. นางสาวนุรัต  วรกฏ   ผอ. กศน. อําเภอทุ0งเสลี่ยม  
๗. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ   
๘. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล  ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร       
๙. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด0านลานหอย  
๑๐. นายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
๑๑. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ. กศน.อําเภอสวรรคโลก       
๑๒. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ  
๑๓. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
๑๔. นางหทัยภัทร ทองเป?า  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ    
๑๕. นางสุมิตรา  คงเรือง   พนักงานพิมพ 3 
๑๖. นางณีรนาท  บุญขํา   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๗. นางพรศิริ  ทรัพยประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๘. นางสาวกัลญารัตน  ถาแก�ว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๑๙. นายรณชัย   ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๒๐. นางสมร  คล�ายแท�   นักวิชาการศึกษา 
๒๑. นายกฤษชนะ  สิงคาร  นักวิชาการศึกษา   

 ๒๒. นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย  นักจัดการงานท่ัวไป       
  ๒๓. นายภักดี  วัตนสากล   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 

๒๔. นางรัชดา  ศรีปาน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
 ๒๕. นางสาวอาภา  จันทรศิริไพบูลย บรรณารักษชํานาญการ 

๒๖. นางนันทวัน  ล�วนงาม  เจ�าหน�าท่ีห�องสมุดฯ 
๒๗. นางสาวประภาพร  พูลสุข  บรรณารักษ  ปฏิบัติการ 
๒๘. นางสาวพัทธนันท  ธรรมวโร  บรรณารักษ อัตราจ�าง 

 
รายช่ือผู�ไม0มาประชุม 
 ๑. นายสุธิเชษฐ   สร�อยสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร  (ไปราชการ) 

๒. นางเจตจํานงค  สมยิ้ม   นักวิชาการเงินและบัญชี  (ลาพักผ0อน) 
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รายช่ือผู�ร0วมประชุม 
 ๑. นางธัญพร  ศิลา   ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอศรีนคร 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๐๐  น. 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย (ประธานท่ีประชุม) กล0าวเปHด
ประชุมแล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต0อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
 ๑.  ๒ เมษายน วันพระราชสมภพ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

     ๑)  วันส0งเสริมรักการอ0าน 
      ๒)  การก0อสร�างห�องสมุดเฉลิมราชกุมารี ณ จังหวัดเลย 
 ๒.  ย�ายและแต0งต้ังข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน0งผู�บริหารสถานศึกษา 
      ๑)  นายชนัญ   คงเรือง  ผอ.กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม ย�ายไปดํารงตําแหน0ง ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง 
      ๒)  นายจิรพงศ  ผลนาค  ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง  ย�ายไปดํารงตําแหน0ง ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก 
      ๓)  นางสาวนุรัต  วรกฎ  แต0งต้ังให�ดํารงตําแหน0ง  ผอ.กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม 
 ๓.  ประกาศผลสอบสอบครูผู�ช0วย กศน. ในส0วนของ สุโขทัยสอบติด ๓  คน ได�แก0 
      ๑)  นางสาวเรณู  พุ0มไม�    ครู กศน.อําเภอกงไกรลาศ 
      ๒)  นางสาวภาวิณี  อมรวัฒนานุกูล  ครู กศน.อําเภอสวรรคโลก 
      ๓)  นางสาววรรณวิไล  บําเพ็ญ   ครู กศน.อําเภอสวรรคโลก 
  สอบสัมภาษณ  ในวันท่ี ๘  เมษายน ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย  ถนนศรีอยุธยา  
กทม.  โดยรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐  น. 
 ๔.  การประเมินภายนอกสถานศึกษารอบ ๓  สมศ. ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัด
สุโขทัยท้ัง ๘  แห0ง  
     ๑)  สรุปผลตามตัวรายบ0งชี้เพ่ือนําไปสู0การพัฒนา 
     ๒)  การประกันคุณภาพสถานศึกษาโดยต�นสังกัด 
 ๕.  การแข0งขันสุดยอด กศน.    
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได�ดําเนินการแข0งขันแล�วในวันท่ี ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ผู�ชนะเลิศ   ได�แก0  กศน.
อําเภอเมืองสุโขทัย  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได�แก0  กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม และรองชนะเลิศอับดับ ๒ ได�แก0 กศน.
อําเภอสวรรคโลก  ส0วนอําเภอท่ีเหลือได�รางวัลชมเชย และได�กําหนดแข0งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. 
“สุดยอด กศน.” ปN ๒ รอบคัดเลือก (Audition) ภาคเหนือ เพ่ือคัดเลือกเหลือ ๖ ทีม  ในวันท่ี  ๙  เมษายน  ๒๕๕๗  
ณ ห�องเม็งราย  โรงแรมลิดเดิลดัก อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  ขอให� กศน.อําเภอทุกแห0งเข�าร0วมกิจกรรม
ดังกล0าว อําเภอละไม0น�อยกว0า ๑๐  คน   พร�อมให�ลงลายมือชื่อในบัญชีลงเวลาท่ีแนบมาพร�อมนี้ เพ่ือนําส0ง ณ จุด
ลงทะเบียน และขอเชิญร0วมพิธีสูมาคารวะรดน้ําดําหัวปNใหม0เมือง  ท0าน เลขาธิการ กศน.  และผู�บริหารสํานักงาน 
กศน.  เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ห�องเม็งราย  โรงแรมลิดเดิลดัก อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   
สําหรับเสื้อสุดยอด กศน. ทางบริษัทจะจัดส0งมายัง สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ในวันท่ี ๕  เมษายน ๒๕๕๗  
และให� กศน.อําเภอมารับเสื้อได�ในวันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๕๗   ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ติดต0อรับเสื้อได�จาก 
นางสมร  คล�ายแท� ๐๙๔-๖๐๑๑๗๗๒ 
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 ๖. ลูกเสือ 
๑)  เปHดกองลูกเสือ กศน.จังหวัดสุโขทัย 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย กําหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  
หลักจากเสร็จสิ้นการประเมินภายในสถานศึกษา  ประมาณวันท่ี  ๒๘ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗  ณ สํานักงาน 
กศน.จังหวัดสุโขทัย เปXนเวลา ๓ วัน ๒ คืน  เพ่ือขอเปHดกองลูกเสือข้ัน B.T.C  ให�กับนักศึกษา กศน.         อําเภอ
ละ ๑๐ คน   เพ่ือเตรียมการไปงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจําปN ๒๕๕๗ ระหว0างวันท่ี  ๒๐-๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
ณ ค0ายลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   และเพ่ือให�บุคลากร กศน. ท่ีผ0านการอบรมลูกเสือลูกเสือ 
ระดับผู�นํา ข้ันความรู�ชั้นสูง ( A.T.C) ณ ค0ายลูกเสือชั่วคราว แหล0งเรียนรู� “บ�านคุ�มจันทร”  แคมป\    ได�เปHดกอง
ลูกเสือระดับผู�นํา ข้ันความรู�ชั้นสูง ( A.T.C) 

๒)  การจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจําปN ๒๕๕๗ 
ตามท่ี สํานักงาน กศน.  ได�กําหนดจัดงานชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจําปN ๒๕๕๗ ระหว0างวนัท่ี  ๒๐-๒๔  มิถุนายน  
๒๕๕๗  ณ ค0ายลูกเสือวชิราวุธ  อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
สํานักงาน กศน.  ได�แจ�งแนวปฏิบัติเพ่ือเตรียมการจัดงาน  ดังนี้ 

1. ชื่อค0ายย0อย ๑๒ ค0าย  โดย ผอ.ป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  เปXนผู�บังคับค0ายนกอินทรี  ประกอบด�วย จังหวัด
ระนอง,  สิงหบุร,ี สระบุรี, สุโขทัย , สุรินทร, ยะลา, อุตรดิตถ 

2. ระยะเวลาการจัดชุมนุมลูกเสือ กศน.  จัดระหว0างวันท่ี ๒๐-๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ค0ายวชิราวุธ 
อําเภอศรีราชาฯ  จังหวัดชลบุรี 

3. สมาชิกค0ายท้ัง ๑๒ ค0าย ได�ดําเนินการแบ0งลูกเสือ กศน. คละกันในทุกจังหวัด ทุกภาค  เพ่ือให�ลูกเสือ 
กศน.  ได�สามารถสร�างเครือข0ายลูกเสือ กศน. ท่ัวประเทศ  (รายละเอียดตามรายชื่อค0ายย0อย ๑๒ ค0าย ) 
ในส0วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  แบ0งสมาชิกค0าย ดังนี้ 
ท่ี กศน.อําเภอ ชื่อค0าย 

๑. กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ค0ายนกเค�าแมว 
๒. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ค0ายวัวกระทิง 
๓. กศน.อําเภอคีรีมาศ ค0ายนกอินทรี 
๔. กศน.อําเภอบ�านด0านลานหอย ค0ายนกยูง 
๕. กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม ค0ายเสือ 
๖. กศน.อําเภอศรีนคร ค0ายกวาง 
๗. กศน.อําเภอศรีสําโรง ค0ายวัว 
๘. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ค0ายสิงโต 
๙. กศน.อําเภอสวรรคโลก ค0ายช�าง 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ให� กศน.อําเภอ ทุกแห0ง ดําเนินการ ดังนี้ 
๑. ส0งรายชื่อผู�เข�าร0วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.  ดังนี้ ลูกเสือชาย ๑๐ คน  ครูผู�ควบคุมชาย ๒ คน 

( ตามแบบสอบถามผู�เขาร0วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ประจําปN ๒๕๕๗) 
๒. การสั่งเสื้อ ลูกเสือ กศน. ประจําปN ๒๕๕๗  (ตามใบสั่งเสื้อ การชุมนุมลูกเสือ กศน. ประจําปN ๒๕๕๗) 

ในวันท่ี ๑๐  เมษายน ๒๕๕๗ 
 ๗.  การบริหารจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑)  กําหนดการประเมินเทียบระดับ 
ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๗  วันท่ี  ๒๓-๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 
ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๗  วันท่ี  ๒๑-๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 
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  ๒)  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ๘.  โครงการปลูกปaาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปN ๒๕๕๘      
สํานักงาน กศน.  จึงทําโครงการสร�างปaาสร�างรายได�เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ๖๐ พรรษา  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   ๒  เมษายน  ๒๕๕๘  ดําเนินการในพ้ืนท่ี 
 อ.อมกbอย  แม0แจ0ม  กัลยานิวัฒนา  จ.เชียงใหม0 
 อ.เฉลิมพระเกียรติ  บ0อเกลือ  จ.น0าน 
 อ.ท0าสองยาง  พบพระ  แม0ละมาด  อุ�มผาง  จ.ตาก 
 อ.สบเมย  แม0สะเรียง  จ.แม0ฮ0องสอน 
 ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  เปXนคณะทํางาน  ดําเนินการในพ้ืนท่ี จ.ตาก 
รับผิดชอบนักศึกษาเข�าร0วมโครงการ  ๕๐  คน  ดําเนินการตามแผนท่ีจังหวัดเจ�าภาพกําหนด 
 ๙.  ควบคุมภายใน/ประกันความเสี่ยง 

ตารางกําหนดเวลาจัดส0งรายงานการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ของ กลุ0มงานตรวจสอบภายใน สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

ประจําปNงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ลําดับ รายการ กําหนดส0ง หมายเหตุ 

๑ แบบ ปย.๒ (รอบ ๖ เดือนแรก) ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  

๒ แบบ ปย.๒ (รอบ ๖ เดือนหลัง) ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗  

** หมายเหตุ 

ขอให�สถานศึกษาและผู�รับผิดชอบ ส0งรายงานฯ (แบบ ปย. ๒) ตามกําหนด โดยปฏิบัติอย0างเคร0งครัด           
เพ่ือกลุ0มตรวจสอบภายใน สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จะดําเนินการรวบรวมและสรุปผลในภาพรวม ส0งให�
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ต0อไป  

และให�สถานศึกษาเตรียมเอกสารเก่ียวกับควบคุมภายในท่ีจัดทําข้ึนต้ังแต0ปNงบประมาณ ๒๕๕๖ รวบรวมไว�
เพ่ือทางกลุ0มตรวจสอบภายใน พร�อมด�วยกลุ0มนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา กลุ0มอํานวยการ (การเงิน
บัญชี และพัสดุ) สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จะเข�าตรวจสอบเอกสาร ต้ังแต0เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เปXนต�นไป  
 ๑๐.  การตรวจราชการ  ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย 
 ๑๑.  ผลการเลือกต้ัง  สว.  
 ๑๒.  การอบรมนักข0าว “พิราบขาว”  ให�แต0ละอําเภอนําไปขยายผลให�อบรมให�นักศึกษาในทุกตําบล 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๗ 

ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร0างรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒  
เม่ือวันท่ี ๔  เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม0มีการแก�ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
 ๓.๑.๑  กลุ0มอํานวยการ 
  - ไม0มี   
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๓.๑.๒  กลุ0มยุทธศาสตรและการพัฒนา 
- ไม0มี   

๓.๑.๓  กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ 
- ไม0มี   

๓.๑.๔  กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 - ไม0มี   

๓.๑.๕  กลุ0มส0งเสริมภาคีเครือข0ายและกิจการพิเศษ 
- ไม0มี   

๓.๑.๖  กลุ0มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
- ไม0มี   

๓.๑.๗  กลุ0มตรวจสอบภายใน 
     - ไม0มี   

       
๓.๒ รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 ๑)   
 ๒)  
๓.๓  ศูนย7ส0งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
 ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอ 
๓.๓.๑ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นายสมมาตร  คงเรือง ผอ.กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได�รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
 การรับการประเมินจาก สมศ.,การเลือกต้ัง สว. กกต.ได�คัดเลือกให� กศน.ตําบลเมืองเก0าเปXนศูนยส0งเสริม
การเลือกต้ัง , ๒ เมษา วันรักการงาน กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได�จัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0าน และได�มอบประกาศ
ให�แก0นักศึกษาท่ีจบการศึกษา 

๓.๓.๒ กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายจิรพงศ  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง (รก. แทน) ผอ.กศน.
อําเภอสวรรคโลก ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

การรับบริจากโลหิต,การเข�าค0ายคุณธรรม,การรณรงคเลือกต้ัง สว.,การจัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0าน,
กิจกรรมสุดยอด กศน. 

๓.๓.๓ กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

การประเมินจาก สมศ.ได�รับความร0วมมือจากจังหวัดในการเตรียมงานและมี กศน.อําเภอวังชิ้น ในการเปXน
วิทยากรพ่ีเลี้ยง และศน.พิมพา หาญวัฒนะชัย ได�มาช0วยดูแลในเรื่องเอกสาร 

 
๓.๓.๔ กศน.อําเภอศรีสําโรง โดยนายชนัญ  คงเมือง ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง ได�รายงานผลการปฏิบัติงาน

ดังนี้  
การเดินรณงคประชาธิปไตย ได�เดินในวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๗ และได�มีการแจกเอกสารประชาสัมพันธ 

ได�มีเครือข0ายเข�าร0วมด�วย,จัดกิจกรรมส0งเสริมการอ0าน,การพัฒนาเว็บไซต  กศน.ตําบล ในอําเภอศรีสําโรง  
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๓.๓.๕ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดยนายรามณรงค โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 

การรับการประเมินจาก สมศ.,การเบิกจ0ายเงินงบประมาณอาจจะมีการล0าช�า 
๓.๓.๗  กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม โดย นางสาวนุรัต  วรกฎ ผอ. กศน. อําเภอทุ0งเสลี่ยมได�รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
การรับการประเมินจาก สมศ.,ได�มีการประสานจาก กศน.อําเภอฟากท0าในการเข�าศึกษาดูงานเรื่องการ

ประกันคุณภาพจากสมส.,การรณรงคประชาธิปไตรตามนโยบาย ได�รับความร0วมมือจากทุกภาคส0วน 
๓.๓.๘ กศน.อําเภอกงไกรลาศ โดยนายพงคแสนชัย  อิสระไพจิตร ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงาน

ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
การรับการประเมินจาก สมศ. ในวันท่ี ๓-๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ได�มีการดูพ้ืนท่ีในส0วนต0างๆ และมีเครือข0ายใน

การช0วยในด�านต0างๆ โดยได� กศน.อําเภอลองเปXนพ่ีเลี้ยงในการรับการประเมิน 
๓.๓.๙ กศน.อําเภอคีรีมาศ  โดยนายสําอางค  บุญเกิด ผอ. กศน.อําเภอคีรีมาศ ได�รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
การรับการประเมินจาก สมศ.,การสอบปลายภาค 

 มติท่ีประชุม   :  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

๓.๔  เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ0มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 ๓.๔.๑  กลุ0มอํานวยการ  
  ๑)  สรุปผลการเบิกจ0ายไตรมาศท่ี ๒  ณ  วันท่ี  ๒๘  มีนาคม ๒๕๕๗  ได�มาการรายงานผลการ
เบิกจ0ายงบประมาณ ในรอบเดือนท่ีมา 

๓.๔.๒  กลุ0มยุทธศาสตร7และการพัฒนา 
 - ไม0มี  
๓.๔.๓  กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 - ไม0มี  
๓.๔.๔  กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑) โครงการส0งเสริมและพัฒนาห�องสมุดประชาชน (ศึกษาดูงาน ณ ห�องสมุดวังจันทร  จ.ระยอง) 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�พาผู�บริหาร ข�าราชการ บรรณารักษห�องสมุดและ ไปศึกษาดู

งาน ณ ห�องสมุดวังจันทร  จ.ระยอง 
๓.๔.๕  กลุ0มส0งเสริมภาคีเครอืข0ายและกิจการพิเศษ 

๑) การจัดงาน  กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู�สูงอายุแห0งชาติ 
ตามท่ี ได�มีการประชุมคณะอนุกรรมการส0งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด�านผู�สูงอายุจังหวัดสุโขทัย 

ครั้งท่ี 1/2557  เม่ือวันท่ี  25  มีนาคม  2557  ภายใต�แนวคิด “ผู�สูงวัย ใส0ใจอนาคต”  ในวันท่ี  11 เมษายน 2557  
ณ บริเวณหน�าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย  ขอแจ�งเปลี่ยนแปลงการจัดงานเปXนวันท่ี 10 เมษายน 2557   และได�
มอบหมายภารกิจหน�าท่ีให�กับหน0วยงาน/องคกรท่ีเก่ียวข�อง  ซ่ึงในส0วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�
มอบหมายให� กศน.อําเภอ นําภูมิป�ญญาผู�สูงอายุของแต0ละอําเภอ เข�าร0วมจัดกิจกรรม  และรับมอบใบเกียรติบัตร
ภูมิป�ญญาผู�สูงอายุจากผู�ว0าราชการจังหวัดสุโขทัย  ดังนี้ 
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ท่ี ช่ือภูมิป>ญญา/สาขา ช่ือผู�สูงอายุท่ีเข�ารับเกียรติบัตร กศน.อําเภอ หมายเหตุ 

๑ การประดิษฐ นางเพ่ิม    หงษผ�วย กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย  

๒ จิตกรรม นายเรือง    เผือกเหมย กศน.อําเภอบ�านด0านลานหอย  

๓ งานจักสาน นางสุดใจ    โพธิ์ขาว กศน.อําเภอศรีสําโรง  

๔ การแปรรูปสมุนไพรไทย นายสิงหทอง    แผลงฤทธิ์ กศน.อําเภอทุ0งเสลี่ยม  

๕ การแปรรูปสมุนไพรไทย นายสม     บัวส�ม กศน.อําเภอกงไกรลาศ  

๖ หัตถกรรม นายเหมือน   ละอองทรง กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย  

๗ การแปรรูปสมุนไพรไทย นายสุนทร   แก�วทอง กศน.อําเภอสวรรคโลก  

๘ หัตถกรรม นางดาวลอย   แก�วทุ0ง กศน.อําเภอคีรีมาศ  

๙ หัตถกรรม นางเท่ียง    กลิ่นประยูร กศน.อําเภอศรีนคร  

 
๓.๔.๖  กลุ0มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 - ไม0มี 

  ๓.๔.๗  กลุ0มตรวจสอบภายใน        
- ไม0มี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๔.๑  สรุปผลการเบิกจ0ายงบประมาณศูนยฝmกอาชีพชุมชนไตรมาศท่ี ๒  ยอด ณ  วันท่ี ๓๑  มีนาคม 

๒๕๕๗ 
๔.๒   การรดน้ํา ดําหัว ผอ.แต0ละอําเภอและผู�เกษียณอายุและทําบุญ สํานักงาน   กําหนดจัดงาน ในวันท่ี 

๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕   : เรื่องอ่ืน ๆ 
 ๕.๑  ได�พนักงานขับรถมาใหม0  
 ๕.๑  มาตรการประหยัดไฟฟ?า ให�ช0วยกันประหยัดพลังงาน 

-------------------------------------- 

ปHดประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 
 

นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย ผู�จดรายงานการประชุม   
นางริสา  วัฒนะรัตน  ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


