
รายงานการประชุมผู�บริหาร ข�าราชการและเจ�าหน�าที่ สํานักงาน กศน.จังหวดัสุโขทัย 
คร้ังที่ ๓ /๒๕๕๘ 

วันที่  ๓๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ ห�องประชุมลายสือไทย สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

๑. นายทรงสวัสด์ิ  ศรีธัญรัตน�  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๒. นางคนึงนิตย�  วันนิตย�   รอง ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
๒. นายชนัญ  คงเมือง   ผอ. กศน.อําเภอศรีสําโรง 
๓. นายสําอางค�   บุญเกิด   ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร 
๔. นายสมมาตร   คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย   
๕. นายธรรมรัตน�  เตชะบุญบันดาล   ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ  
๖. นายรามณรงค�   โตนชัยภูมิ  ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย     
๗. นายพงค�แสนชัย  อิสระไพจิตร�  ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
๘. นายสําราญ   ใจดา     ผอ. กศน. บ6านด7านลานหอย  
๙. นายจิรพงศ�    ผลนาค   ผอ. กศน.อําเภอสวรรคโลก 
๑๐. นางสาวจิรวรรณ    จันทไชย   ผอ. กศน. อําเภอทุ7งเสลี่ยม   
๑๑. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  
๑๒. นางริสา   วัฒนะรัตน�  บรรณารักษ�ชํานาญการพิเศษ 
๑๓. นางหทัยภัทร ทองเป>า   นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ      
๑๔. นายรณชัย    ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๑๕. นางสาวกัลญารัตน� ถาแก6ว   นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
๑๖. นางสมร    คล6ายแท6  นักวิชาการศึกษา 
๑๗. นายกฤษชนะ   สิงคาร   นักวิชาการศึกษา 
๑๘. นายสุธิเชษฐ�    สร6อยสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร�     

 ๑๙. นางสาวจรัญญา   ชัยอ6าย   นักจัดการงานท่ัวไป    
   
รายช่ือผู�ไม0มาประชุม 
 - 
รายช่ือผู�เข�าร0วมประชุม 
 - 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐  น. 

นายทรงสวัสด์ิ  ศรีธัญรัตน�  ผู6อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย (ประธานท่ีประชุม) กล7าวเปFด
ประชุมแล6วได6ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต7อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
 ๑.  การย�ายมารับตําแหน0ง 

๑) นายจําลอง อริยะจักร ปศุสัตว�  จังหวัดสุโขทัย   ย6ายมาจาก สํานักงานปศุสัตว�จังหวัดพะเยา มารับ
ตําแหน7ง ต้ังแต7วันท่ี ๙  มีนาคม ๒๕๕๘ 



 
๒)  นายจิระพงศ� เทพพิทักษ  ผู6อํานวยการ  แขวงทางหลวงสุโขทัย  ย6ายมาจาก แขวงทางหลวงเชียงราย 

มารับตําแหน7ง ต้ังแต7วันท่ี ๑๐  มีนาคม ๒๕๕๘ 
๓)  นายวิรัช วรรณมาลิกพันธ�   นายอําเภอศรีสําโรง   ย6ายมาจาก อําเภอบ7อเกลือ จังหวัดน7าน  มารับ

ตําแหน7ง ต้ังแต7วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
๔)  นางสาธินี เมนะปรีย�    ธนารักษ�พ้ืนท่ีสุโขทัย  ย6ายมาจาก สํานักทรัพย�สินมีค7าของแผ7นดิน  

มารับตําแหน7ง ต้ังแต7วันท่ี 23 มีนาคม 2558 
หัวหน�าส0วนราชการท่ีย�ายไปปฏิบัติงานท่ีอ่ืน 
๑) นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย   ย6ายไปดํารงตําแหน7ง พัฒนาการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ต้ังแต7วันท่ี ต้ังแต7วันท่ี ๓๐  มีนาคม ๒๕๕๘  
๒.  การจัดงานจังหวัดเคลื่อนท่ี ณ ตําบลยางซ6าย 
๓. เร7งรัดการเบิกจ7ายของภาครัฐ การเบิกจ7ายขอให6เสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ (งบลงทุน) 
๔. การยื่นภาษีประจําปN  กรมสรรพากร ภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ และระบบอินเตอร�เน็ต ภายใน

วันท่ี ๘ เมษายน  ๒๕๕๘ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  ๒ /๒๕๕๘  วันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

ผู6อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได6เสนอร7างรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒  
เม่ือวันท่ี ๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ให6ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล6ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม7มีการแก6ไข   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ : เรื่องท่ีเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 ๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 

๓.๑.๑  กลุ0มยุทธศาสตร7และการพัฒนา 
 ๑.  สรุปเปอร�เซ็นต�การเบิกจ7าย งบประมาณ ประจําปN ๒๕๕๘ ข6อมูล ณ วันท่ี ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
 ข6อมูลจากระบบ E-budget ในภาพรวม ๕๕.๑๘ % ในระบบ GF ๗๐.๐๗ %  
 ประธานในท่ีประชุมได6กําชับในท่ีประชุมให6เบิกจ7ายเปZนป[จจุบัน ห6ามค6างในการเบิกจ7าย ห6ามใช6เงินส7วนตัว
ทดลองจ7าย ในการทํากิจกรรมต7างๆของกิจกรรม กศน.  
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
 ๓.๑.๒ กลุ0มตรวจสอบภายใน 
 ๑.  รายงานผลควบคุมภายใน รอบ ๖ เดือนแรก ประจําปN ๒๕๕๘  (ปย.๑ และ ปย.๒ ) 

ท่ี อําเภอท่ีส0งแล�ว อําเภอท่ียังไม0ได�ส0ง 
๑ เมืองสุโขทัย คีรีมาศ 
๒ กงไกรลาศ บ6านด7านลานหอย 
๓ ทุ7งเสลี่ยม ศรีสําโรง 
๔  สวรรคโลก 
๕  ศรีสัชนาลัย 
๖  ศรีนคร 

  



ให6ส7งข6อมูลภายในวันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ก7อนเวลา ๑๑.๐๐ น. 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๓.๒  เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ0มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
 ๓.๒.๑  กลุ0มอํานวยการ 
  ๑.   หลักเกณฑ�พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน 
        ตามข6อ ๒๙ แห7งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว7าด6วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนดว7า “ ในระหว7าง
สัญญาจ6าง พนักงานราชการผู6ใดประสงค�จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให6ยื่นหนังสือลาออกต7อหัวหน6าส7วนราชการ
ตามหลักเกณฑ�ท่ีส7วนราชการกําหนด” สํานักงาน กศน.จึงกําหนดหลักเกณฑ�พนักงานราชการลาออกจากการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือเปZนแนวทางเดียวกัน สรุปได6ดังนี้ 

-  ให6ยื่นล7วงหน6าก7อนวันลาออกไม7น6อยกว7า ๓๐ วัน  ( หากยื่นน6อยกว7า ๓๐ วันให6ผู6มีอํานาจ 
พิจารณาจากเหตุผลและความจําเปZน)  

-  เม่ือ กศน.อําเภอ ได6รับหนังสือขอลาออกแล6ว ให6ลงรับไว6เปZนหลักฐาน และตรวจสอบว7าได6 
ยื่นล7วงหน6าไม7น6อยกว7า ๓๐ วันหรือไม7 พร6อมท้ังพิจารณาเสนอความเห็นต7อผู6บังคับบัญชา(จังหวัด)  เพ่ือจังหวัด
พิจารณาการอนุญาตการลาออกโดยเร็ว  พร6อมแจ6ง สํานักงาน กศน.ต7อไป 

- กรณีผู6ขอลาออกได6ออกโดยผลของกฎหมาย  เนื่องจากผู6มีอํานาจ(จังหวัด) มิได6มีคําสั่ง 
อนุญาตให6ลาออก ให6ผู6มีอํานาจ (จังหวัด) มีหนังสือแจ6งวันออกให6ผู6ขอลาออก และ กศน.อําเภอ ทราบโดยไม7ชักช6า 

- การขอลาออกเพ่ือไปดํารงตําแหน7งในองค�การอิสระตามรัฐธรรมนูญ ตําแหน7งทางการเมือง  
หรือเพ่ือสมัครรับเลือกต้ังต7างๆ  ให6ยื่นต7อผู6บังคับบัญชา(อําเภอ) อย7างช6าภายในวันท่ีลาออก และให6 (อําเภอ) เสนอ
หนังสือขอลาออกนั้นต7อผู6บังคับบัญชา (จังหวัด) โดยเร็ว การลาออกในกรณีนี้มีผลนับแต7วันท่ีขอลาออก 

-   กรณีขอระงับการลาออก ให6ผู6ขอลาออกยื่นหนังสือขอระงับการลาออกก7อนวันท่ีการลาออกจะมีผล 
-   กรณีลาออกเพราะปaวย  ให6แนบใบตรวจโรคของแพทย� 
๒.  การคัดเลือกบุคลากรดีเด7น “คนดีศักด์ิศรีแห7ง สป.” ประจําปN งปม ๒๕๕๘ 

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการจัดกิจกรรมยกย7องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด7น “คนดี
ศักด์ิศรีแห7ง สป.” ประจําปN งปม ๒๕๕๘ ให6แก7ข6าราชการพลเรือน (ยกเว6นตําแหน7งประเภทบริหาร)  ข6าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ6างประจํา รายละเอียดตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ท้ังนี้ขอให6สถานศึกษาจัดส7งผลงานของผู6สมัคร  ภายในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘  

๓.  การคัดเลือกผู6ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจําปN ๒๕๕๘ 
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กําหนดให6มีการคัดเลือกผู6ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลหนึ่ง
แสนครูดี ประจําปN พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือยกย7องเชิดชูเกียรติ สร6างขวัญและกําลังใจแก7ผู6ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
ท้ังนี้ขอให6สถานศึกษาจัดส7งผลงานของผู6สมัคร  ภายในวันท่ี  ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

๔. แจ6งเปลี่ยนข6อมูลหมายเลขโทรศัพท�เคลื่อนท่ี 
 สํานักงาน กศน.แจ6งเปลี่ยนข6อมูลหมายเลขโทรศัพท�เคลื่อนท่ีของ เลขาธิการ กศน. (นายการุณ   สกุล-
ประดิษฐ�)   จากเดิมหมายเลข  ๐๘๗-๘๗๘๙๙๓๓   เปZนหมายเลข  ๐๘๙-๙๖๑๘๕๓๙     
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๓.๒.๒  กลุ0มยุทธศาสตร7และการพัฒนา 
๑.  การปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตาม 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปNงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ซ่ึงมีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 



ตัวชี้วัดท่ี ๑ ความสําเร็จในการบรรลุเป>าหมายตามนโยบายสําคัญ/แผนปฏิบัติราชการ/ตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/สํานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติราชการของหน7วยงาน 

๑.๑  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด6านการศึกษานอกระบบ (N-Net) 
๑.๒  ร6อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีได6มาตรฐานคุณภาพ สมศ.(ปNงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน 

๒๐๒ โรง)** 
กรณี จังหวัดใดไม7เข6ารับการประเมิน ให6เพ่ิมค7าคะแนนให6ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ และ ๑.๓  
๑.๓  จํานวนผู6ใช6งานสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน�เพ่ือการศึกษา (ETV) ผ7านระบบออนไลน� 
๑.๔  ร6อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู6เพศศึกษาและทักษะชีวิต 
๑.๕  ร6อยละของผู6เรียนท่ีสอบผ7านเกณฑ�การสอบปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ในรายวชิาหลัก ได6แก7 วิชาคณิตศาสตร�/วิทยาศาสตร�/ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย  

๑.๖  ร6อยละของผู6ร7วมโครงการศูนย�ฝiกอาชีพชุมชนสามารถนําความรู6ไปใช6ได6 
ตัวชี้วัดท่ี ๒ ร6อยละเฉลี่ยถ7วงน้ําหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการดําเนินงานมิติภายในตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒.๑ ร6อยละความสําเร็จของการเบิกจ7ายเงินงบประมาณรายจ7ายภาพรวม 
๒.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส7วนราชการ  
ให6แต7ละอําเภอมอบหมายบุคลากรใน กศน.อําเภอ ในการรับผิดชอบในแต7ละตัวชี้วัด เพ่ือสะดวกในการ

ติดตามผลการทํางาน 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 
๒.  การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

อําเภอ 
การรายงาน 

5 นโยบาย 7นโยบาย 10นโยบาย 
กงไกรลาศ � � � 

คีรีมาศ � � � 
ทุ7งเสลี่ยม � � � 

บ6านด7านลานหอย � � � 
เมืองสุโขทัย � � � 
ศรีสัชนาลัย � � � 
ศรีสําโรง � � � 
ศรีนคร � � � 

สวรรคโลก � � � 
 

๓.๒.๓  กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 - ไม0มี 
๓.๒.๔  กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ๑) การจัดงานวันรักการอ7าน ๒ เมษายน 
๒ เมษายน ห6องสมุดประชาชน อําเภอบ6านด7านลานหอย ได6มีการจัดกิจกรรม ส7งเสริมการอ7าน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 



๓.๒.๕  กลุ0มส0งเสริมภาคีเครอืข0ายและกิจการพิเศษ 
 - ไม7มี 
 
๓.๒.๖  กลุ0มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 ๑.  แผนการประเมินคุณภาพภายใน โดยต6นสังกัดประจําปNงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
ท่ี วัน  เดือน ปN กศน.อําเภอ 
๑ ๕ - ๖  พฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.อําเภอทุ7งเสลี่ยม 
๒ ๑๒ - ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๘ กศน.อําเภอกงไกรลาศ 
๓ ๙ - ๑๐  มิถุนายน ๒๕๕๘ กศน.อําเภอคีรีมาศ 
๔ ๑๖ - ๑๗  มิถุนายน ๒๕๕๘ กศน.อําเภอศรีสําโรง 

** หมายเหตุ  อาจเปลี่ยนแปลงได6ตามความเหมาะสม 
 อําเภอไหนท่ีต6องการเปลี่ยนกําหนดการให6แจ6งได6ท่ีเจ6าหน6าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๓.๒.๗  กลุ0มตรวจสอบภายใน    
 - ไม7มี 

  
๓.๓ รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

 ๑.  การจัดซ้ือหนังสือแบบเรียนและการจ6างพิมพ� ให6 กศน.อําเภอมีการกําหนดราคากลางในการจัดซ้ือ
หนังสือหรือจัดพิมพ�หนังสือ ให6มีการสํารวจราคากลางของแต7ละจังหวัด ให6จ6างราคาท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด  การ
จ6างพิมพ�ห6ามส7งมอบหนังสือภายใน ๕ วัน หลังจากลงนามในประกาศแล6วให6จัดส7งภายใน ๒๕ วัน 
 ๒. การอบรมกฎหมาย รุ7นท่ี ๕ ข6อแจ6งประเด็นความผิดจากนิติกร สํานักงาน กศน. ท่ีได6รับเรื่องท่ี
ดําเนินการสอบสวนทางวินัย สํานักงาน กศน.จังหวัดได6แก7 การเสนอย6ายท่ีไม7เปZนธรรม/การจัดซ้ือจัดจ6าง/การจัดซ้ือ
ของโดยไม7มีของ/ชู6สาวกับผู6ใต6บังคับบัญชา/ประเมินไม7เปZนธรรม และในส7วนของ กศน.อําเภอได6แก7 การจัดซ้ือจัด
จ6าง/การจัดกลุ7มผี/การจัดซ้ือของโดยไม7มีของ/ข7มเหงผู6ใต6บังคับบัญชา/เรียกผลประโยชน�จากผู6เรียน กิจกรรม 
กพช./ชู6สาว/ประเมินไม7เปZนธรรม/เบิกค7าเช7าบ6านเปZนเท็จ/ประเด็นอ่ืนๆ 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

๓.๔  รายงานผลการดําเนินงาน ศูนย7การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
๓.๓.๑ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นายสมมาตร  คงเรือง ผอ.กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได6รายงานผลการ

ปฏิบัติงานดังนี้ 
การสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีนักศึกษาเข6าสอบ ๙๒.๕๔ %,ได6จัดพิธีมอบประกาศ ท้ังหมด ๓๒๒ คน ท้ัง

ในเรือนจําและนอกเรือนจํา,บ6านหนังสืออัจฉริยะ ได6มีการเปFดสอบราคา หนังสือพิมพ� ๘.๕๐ บาท นิตยสารราคา
ตามปก,จัดกิจกรรมพัฒนาผู6เรียนท่ีโรงไฟฟ>าแม7เมาะ จังหวัดลําปาง,การประกวดค7านิยมหลัก ๑๒ ประการในระดับ
จังหวัดและระดับภาคเหนือ 

๓.๓.๒ กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายจิรพงศ�  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก ได6รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 การจัดกิจกรรมวันท่ี ๒ เมษา ได6เลื่อนกําหนดการจัดงานเปZนวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ ,วันท่ี ๓ มีกิจกรรม
ยืดยางสร6างสุข เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ให6แก7ผู6สูงอายุ,การ



สอบวัดผลประเมินผลปลายภาค ๒/๒๕๕๗  มีผู6เข6าลา ๗๓.๙๔ % ,การประกวดค7านิยมหลัก ๑๒ ประการในระดับ
จังหวัดและระดับภาคเหนือ 

๓.๓.๓ กศน.อําเภอศรีนคร โดยนายสําอางค�  บุญเกิด  ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร ได6รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

การสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๗ มีนักศึกษาท่ีเข6าสอบ ๑๐๐% ได6แก7ตําบลหนองบัวและคลองมะพลับ
,โครงการ “ลูกเสือ – ยุวกาชาดนอกโรงเรียน  คู7คุณธรรม”  ประจําปNงบประมาณ 2558 เพ่ือให6นักศึกษา กศน.
ตําบล/ศรช.ท้ัง ๖ แห7ง ได6เรียนวิชาการเก่ียวกับลูกเสือเพ่ือนําไปใช6ในชีวิตประจําวันได6  เพ่ือส7งเสริมการทํางาน
แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ�และแบบส7วนร7วม ทําให6นักศึกษา มีความรักความสามัคคีในหมู7คณะ   โดยมีผู6เข6า
อบรมท้ังหมด    ๑๕๐  คน  ,โครงการหมู7บ6านต6นแบบชุมชนเข6มแข็ง  

๓.๓.๔ กศน.อําเภอศรีสําโรง โดยนายชนัญ  คงเมือง  ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง ได6รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้  

ได6มีโอกาสรับผู6ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมาตรวจเยี่ยม กศน.ตําบลนาขุนไกร,การเข6าสอบของ
นักศึกษา มีผู6เข6าสอบ  ๖๕.๑๘ %,ได6ตั้ง กศน.ตําบลสามเรือนเปZนศูนย�ประชาธิปไตย 

๓.๓.๕ กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดยนายรามณรงค�   โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได6รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 

การนําเสนอโครงการของนักศึกษาท่ีจะจบหลักสูตร,ในวันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ได6มีการจัดกิจกรรม
จังหวัดเคลื่อนท่ี ณ โรงเรียนบ6านแกลง มีกิจกรรมการเขียนลายสือไทย,กิจกรรมส7งเสริมการอ7าน 

๓.๓.๖ กศน.อําเภอบ6านด7านลายหอย โดยนายสําราญ  ใจดา ผอ.กศน.อําเภอบ6านด7านลานหอย ได6
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

การจัดกิจกรรมต7างๆในวันท่ี ๒ เมษา วันรักการอ7าน  โดยมี กศน.อําเภอกงไกรลาศ,อําเภอคีรีมาศ,อําเภอ
เมืองสุโขทัย,อําเภอบ6านด7านลานหอย,สอบปลายภาคของนักศึกษา มีผู6เข6าสอบ ๗๖.๙๑ % 

๓.๓.๗  กศน.อําเภอทุ7งเสลี่ยม โดย นางสาวจิรวรรณ  จันทไชย ผอ. กศน. อําเภอทุ7งเสลี่ยมได6รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 

การเข6าสอบของนักศึกษา มีผู6เข6าสอบ ๖๗.๗๔ % ,การประกวดค7านิยมหลัก ๑๒ ประการในระดับจังหวัด
และระดับภาคเหนือ,มีการจัดอาชีพหลักสูตรผูกผ6าในพิธีต7างๆและการทํากระเปqาผ6า,ได6ดําเนินการสอบราคาหนังสือ
บ6านหนังสืออัจฉริยะ,มีการประดับธงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

๓.๓.๘ กศน.อําเภอกงไกรลาศ โดยนายพงค�แสนชัย  อิสระไพจิตร� ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได6รายงาน
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

มีการจัดโครงการของนักศึกษาเพ่ือหาโครงงานดีเด7น,สอบปลายภาคของนักศึกษา มีผู6เข6าสอบ ๗๗.๙๗ % ,
ได6รับผู6ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ ณ กศน.อําเภอกงไกรลาศ,จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาอนุรักษ�สิ่งแวดล6อม ณ 
ถํ้าเจ6าราม,พัฒนาคุณภาพชีวิตการใช6รถใช6ถนน,ได6นํานักศึกษาเข6าร7วมเวทีปฎิรูปประเทศ  

๓.๓.๙ กศน.อําเภอคีรีมาศ  โดยนายธรรมรัตน� เตชะบุญบันดาล  ผอ.กศน.อําเภอคีรีมาศ ได6รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 

เทศกาลของดีคีรีมาศได6มีการนํากิจกรรมเข6าร7วม,โครงการยุวกาชาด มีผู6เข6าอบรม ๘๐ คน, พานักศึกษา
เข6าร7วมงานโครงการเกษตรต6นกล6า ณ จังหวัดนครสวรรค� 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

- ไม7มี    



ระเบียบวาระท่ี ๕  :  เรื่องอ่ืน ๆ 
๑. วันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๘ จะประชุมครูทุกคน ครู กศน.ตําบล,ครู อาสาฯ,ครู ศรช. รายงานผลงานการ

ดําเนินงาน ๒/๒๕๕๗และรายงานผลการเข6าสอบ 
๒. ให6 ผอ.กศน.อําเภอละ ๑ ท7าน ,ครู ๑ ท7าน ,นักศึกษา กศน. ๑ ท7าน (อ.เมืองสุโขทัย ๔ ท7าน) เข6าร7วม

เวทีปฏิรูปการศึกษา ณ โรงแรมไพลิน 
๓. กฐินพระราชทาน ให6ทําข6อมูลท่ีพัก ให6แต7ละจังหวัดติดต7อท่ีพักเอง เจ6าหน6าท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัด

สุโขทัยมีหน6าท่ีให6ข6อมูลเท7านั้น 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

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

ปFดประชุมเวลา  ๑๗.๐๐ น. 
นางสาวจรัญญา  ชัยอ6าย ผู6จดรายงานการประชุม 
นางคนึงนิตย� วันนิตย� ผู6ตรวจรายงานการประชุม 

 


