
รายงานการประชุมผู�บริหาร สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่    6/2555 

วันที่   13   เดือน  มถิุนายน พ.ศ. 2555 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

1. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 2. นางสาวศรีโสภา มีเจริญ  รองผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 3. นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส   ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก 
 4. นายแฉล�ม ธนาทิพยกุล          ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
 5. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ       ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
 6. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ 
 7. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด6านลานหอย 
 8. นายชนัญ  คงเมือง   ผอ. กศน. อําเภอทุ6งเสลี่ยม 
 9.นางสาวเสรี  คงเนียม    (แทน) ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย 

10. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร 
11. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ. กศน. อําเภอศรีสําโรง 
12. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
13. นางหทัยภัทร ทองเปAา  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

          14. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
 15. นายวินัส  ทุนแท6ง     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  

รายช่ือผู�ไม0มาประชุม 
 1. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย ไปราชการ   
รายช่ือผู�ร0วมประชุม 
 3. นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย  นักจัดการงานท่ัวไป 
 4. นางสุมิตรา  คงเรือง   พนักงานพิมพดีด 3  
 5. นางเจตจํานงค  สมยิ้ม   นักวิชาการเงินและบัญชี 

6. นางสาวณัฐพร  กันจ�อย  นักวิชาการเงินและบัญชี  
7. นายรณชัย   ไชยญะอนุกูล  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  
8. นางสมร  คล�ายแท�   นักวิชาการศึกษา  
9. นางสาวกัลญารัตน  ถาแก�ว  นักวิเคราะหนโยบายและแผน     

 10. นายสุธิเชษฐ   สร�อยสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 11.นางเพ็ญศรี  มะโนจันทร  ครูอาสาสมัครฯ 
 12. นายกิตติภพ  ไกรทอง   ครู กศน.ตําบล อ.คีรีมาศ 
 13. นายสุริยา บูรพา   ครู กศน.ตําบล อ.ศรีนคร 
เริ่มประชุมเวลา   09.10 น. 
  
 นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย(ประธานท่ีประชุม) กล6าวเปIดประชุม
แล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต6อไปนี้ 



 
ระเบียบวาระที่  1 :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ทราบ 

1. การประสานการทํางานร6วมกันระหว6างองคกรวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย  ได�พบปะผู�บริหาร กศน. 
2. นายกรัฐมนตรี  นางสาวยิ่งลักษณ  ชินวัตร  ลงพ้ืนท่ีตรวจและติดตามการปAองกันน้ําท6วมท่ีอําเภอ

สวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  วันท่ี  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 
3. การดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนสตรี  ขอให�บุคลากร กศน.  เข�าร6วมสังเกตการณในการจัด

เวทีประชาคมในทุกระดับ 
4. ค6าตอบแทนพนักงานราชการแรกบรรจุและเงินเพ่ิมค6าครองชีพชั่วคราว  โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดต้ัง

เบิกให�แล�ว 
5. ให�เปIดกลุ6มอาชีพระยะสั้น  “หลักสูตรการใช�  Tablet”  อําเภอละอย6างน�อย  ๑  รุ6น  แก6นักศึกษา/

ผู�ปกครอง ท่ีมีบุตรหลานเรียนอยู6ชั้น ป.๑ 
6 .การรับสมัครนักศึกษาประเมินเทียบระดับท่ีจะประเมินภาคความรู�ช6วงเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 
7. ฝากผู�บริหารดําเนินการนิเทศภายใน และให�เน�นย้ําติดตามการทําแผนการเรียนรู� การผลิตสื่อ  การ

วัดผลประเมินผลใน  ๑  รายวิชาท่ีกําหนดด�วย 
 
ระเบียบวาระที่  2 :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2555 

นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร6าง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2554 ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก�ไข 
 1. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย  ให�เพ่ิมวาระท่ี 3.4 ข�อท่ี 3.4.8 จัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู�โดยใช�แหล6งเรียนรู�เปXนฐาน โดยจัดทําเนื้อหาการเรียนรู�ท่ีให�นักศึกษาไปเรียนรู�และให�แหล6งเรียน
ประเมิน โดยมีครูเปXนผู�อํานวยการเรียนรู� 
 
ระเบียบวาระที่  3 : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
  3.1.1 กลุ0มอํานวยการ, กลุ0มตรวจสอบภายใน  

      1)  การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได�จัดทําแผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  

หลังจากรับสมัคร ( 18 ก.พ – 31 มี.ค 55 ) เสร็จสิ้นแล�วดังนี้  
     1  มิ.ย 55  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สมัครเปXนคณะกรรมการกองทุนฯ 
      4 - 7 มิ.ย 55 แจ�งขอเพ่ิมชื่อ  
     8  มิ.ย 55 ประกาศรายชื่อเพ่ิม 
          17 มิ.ย 55 ประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯระดับตําบล 
    20 มิ.ย 55 ผู�แทนหมู6บ�าน/ชุมชน คัดเลือกผู�แทนระดับตําบลๆละ 1 คน 
    24 มิ.ย 55  คัดเลือกคณะกรรมการกองทุนฯในระดับจังหวัด 
 
จังหวัดสุโขทัย มีข�อมูลผู�ขอเพ่ิมชื่อ รวม    14    คน  แยกได�ดังนี้ 

อําเภอบ�านด6านลานหอย    11 คน  อําเภอเมืองสุโขทัย  คน 
อําเภอทุ6งเสลี่ยม               3 คน  อําเภอศรีสัชนาลัย  คน 



อําเภอคีรีมาศ   คน  อําเภอศรีนคร   คน 
อําเภอกงไกรลาศ   คน  อําเภอสวรรคโลก   คน 
อําเภอศรีสําโรง   คน          

 
3.1.2 กลุ0มยุทธศาสตร:และการพัฒนา, กลุ0มส0งเสริมภาคีเครือข0ายและกิจการพิเศษ 
      1)  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 2554 
 1.1) รายการงานผลการดําเนินงาน 2554 

ดําเนินการเรียบร�อยแล�ว ได�นําแจ�งท่ีประชุมผู�บริหารทราบ 
 

      2)  การคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ 
สํานักงาน  กศน.และกรมคุ�มครองสิทธิเสรีภาพ  ได�ลงนามบันทึกข�อตกลง  ( MOU )  ในการส6งเสริมให�

ความรู�เรื่องการคุ�มครองสิทธิเสรีภาพ  และสิทธิมนุษยชน  รวมท้ังการเข�าถึงความเปXนธรรมแก6ประชาชน  โดยมี
เครือข6ายท่ีดําเนินงานร6วมกัน  คือกระทรวงวัฒนธรรม  กรมการพัฒนาชุชน  กรมการปกครอง  สํานักงาน กศน.
และกระทรวงยุติธรรม 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�กําหนดแผนการจัดกิจกรรมในป_งบประมาณ  ๒๕๕๕  คือ 
1. ให� กศน.ตําบลทุกแห6งจัดกิจกรรมด�านการคุ�มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยบูรณาการ กิจกรรม

การเรียนการสอนใน กศน.ตําบล 
2. สํานักงาน กศน.จังหวัด  จะจัดประชุมให�ความรู�บุคลากรทุกคนประมาณเดือน  กรกฎาคม 
3. จัดมุมการเรียนรู�ใน กศน.ตําบลนําร6อง  อําเภอละ  ๑  แห6ง  ให�แต6ละอําเภอแจ�งรายชื่อ กศน.ตําบลนํา

ร6องในจังหวัดทราบ  ภายในวันท่ี  30  มิถุนายน  2555 
4. สํานักงาน กศน.จังหวัด  จัดสื่อสนับสนุนการดําเนินงานในส6วนหนึ่ง 
5. ในระดับจังหวัด  ได�มีคําสั่งแต6งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยไกล6เกลี่ยระดับข�อพิพาทของจังหวัด  ลง

นามโดยผู�ว6าราชการจังหวัด  เพ่ือดําเนินงานด�านการไกล6เกลี่ยระดับข�อพิพาทของประชาชน 
3.1.3 กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ0มนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      1)  การรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ 

สํานักงาน กศน. ซักซ�อมความเข�าใจการดําเนินงานเทียบระดับครั้งท่ี 2/2555  (สิงหาคม  2555) โดยให�
สถานศึกษาท่ีทําหน�าท่ีเทียบระดับการศึกษา  ดําเนินการภาคเรียนละ  2  ครั้ง  รวม 4 ครั้ง/ป_  ระยะเวลาแต6ละ
ครั้งไม6น�อยกว6า  6  เดือน  ในการประเมินจะประเมิน  2  มิติ  คือ  มิติความรู�ความคิด  และมิติประสบการณซ่ึง
ประเมินเชิงประจักษให�ประเมินมิติประสบการณก6อนมิติความรู�ความคิด  ค6าธรรมเนียมให�เก็บ  1,500  บาท  ทุก
ระดับ  และให�สถานศึกษาเทียบระดับทุกแห6งแจ�งข�อมูลผู�ขอรับการประเมิน  ครั้งท่ี  2 /2555  ให� กศน.จังหวัด  
ภายในวันท่ี  20  มิถุนายน 
 

      2)  การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู0สถานศึกษา กศน. ป? 2555 
สํานักงาน กศน.แจ�งให�สถานศึกษา  ประเมินตนเองเพ่ือเปXนสถานสึกษาตัวอย6างการจัดกิจกรรมการเรียนรู�

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (สถานศึกษาพอเพียง)  พ.ศ. 2554-2556  สรุปผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนหลักเกณฑระดับ 3  ข้ึนไปทุกองคประกอบ  ดังนี้ 
1.  กศน.อําเภอบ�านด6านลานหอย  คะแนน   3.195 
2.  กศน.อําเภอศรีสําโรง             คะแนน   3.122 
3.  กศน.อําเภอกงไกรลาศ           คะแนน   3.027     



ให�ท้ัง  3  อําเภอ  เตรียมรับการประเมินจากคณะกรรมการส6วนกลาง   
 

      3)  การส0งข�อมูลนักศึกษา 
สรุปผลการส6งข�อมูลนักศึกษา  ภาคเรียนท่ี  1/2555 
ระดับประถมศึกษา   532  คน 
ระดับ ม.ต�น  3,257  คน 
ระดับ ม.ปลาย  4,467  คน     
ระดับ ปวช.  (ศรีนคร/ศรีสําโรง)     72  คน 

 
      4)  การจัดทําส่ือหนังสือเรียนวิชาเลือก 

สํานักงาน  กศน.จังหวัด  ส6งรายชื่อสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือก  ตามโครงการศูนยสื่อแห6งชาติให� กศน.
จังหวัดพิษณุโลก  ประธานกลุ6มสํานักงาน กศน. “ห�าขุนศึก”  เพ่ือประชาสัมพันธและกําหนดแจ�งรายชื่อให�สถาบัน 
กศน.ภาคเหนือ  15  มิถุนายน 2555  ภาคส6งให�สํานักงาน กศน. 20  มิถุนายน 255  ในแต6ละอําเภอตรวจสอบ  
รายละเอียดข�อมูลของ กศน.อําเภอแก�ไขปรับปรุงแจ�ง  กศน.จังหวัด  ภายใน  14  มิ.ย.  และดําเนินการจัดตาม
ปฏิทินท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด  (มิถุนายน – สิงหาคม) 

ให�อําเภอเสนอเพ่ือแต6งต้ังคณะทํางานกลั่นกรองเบ้ืองต�น  ข�าราชการครู  ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน  ศึกษานิเทศก 
5) ลงทะเบียนหนังสือรถห�องสมุดเคล่ือนท่ี (รถโมบาย) 

ตามท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยได�จัดซ้ือหนังสือและตรวจรับเสร็จเรียบร�อยแล�ว ให�ศูนย 
กศน. ทุกอําเภอ ส6งตัวแทนบรรณารักษหรือเจ�าหน�าท่ีห�องสมุด อําเภอละ 1 คน เพ่ือมาลงทะเบียนหนังสือใน 
วันศุกรท่ี 15 มิถุนายน 2555 
        

6) การคัดเลือกบรรณารักษ:และห�องสมุดประชาชนยอดเย่ียมระดับประเทศ  
ประจําป?2554 

สํานักงาน กศน. ได�จัดทําโครงการประกวดบรรณารักษและห�องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
ประจําป_ 2554 โดยให�ทุกอําเภอส6งผลการประเมินให�กับสํานักงาน กศน.จังหวัด ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 เพ่ือ
คัดเลือกไปยังประธานกลุ6ม ผลการคัดเลือกได�ประเภทบุคคล ได�แก6นางรัชดา  ศรีปาน บรรณารักษห�องสมุด
ประชาชนอําเภอศรีสัชนาลัย 
 

3.2 รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 1. การแข6งขันกีฬา กศน.เกมสกลุ6มห�าขุนศึก ในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2555 กีฬาภาคเหนือท่ีจังหวัด
เชียงราย 
 2. การประเมินโดยต�นสังกัด จ.อุตรดิตถ 
 3. การจัดงานวันพ6อขุนฯ องคการบริหารส6วนจังหวัดสุโขทัยประสานมาให� สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
ดําเนินงานในส6วนของการศึกษาตามอัธยาสัย,ภูมิป�ญญา 
  

3.3 เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ0มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
  3.3.1 กลุ0มอํานวยการ, กลุ0มตรวจสอบภายใน 
             1) การปรับค0าตอบแทนพนักงานราชการ 
  ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ได�ปรับค6าตอบแทนแรกบรรจุและกําหนด
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. และสํานักงาน กศน. บัดนี้กลุ6มงานคลัง 



สํานักงาน กศน.ได�แจ�งให�ดําเนินการเบิกค6าตอบแทนพนักงานราชกาตามคําสั่งท่ีปรับเพ่ิม ได�ต้ังแต6 วันท่ี 1 มกราคม 
2555 เปXนต�นไป  
        2) การจ0ายเครื่องราชอัสริยภรณ:ช้ันต่ํากล0าสายสะพายและเหรียญจักรพระดิมาลาให�แก0
ข�าราชการและลูกจ�างประจําป? 2552  
  - ข�อมูลการจ6ายเครื่องราชอิสริยาภรณ ให�กับบุคลากร ในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  
  - ตามราชกิจจานุเบกษา  หน�า 2 ลําดับท่ี 24  นายธรรมรัฐ  เตชะบุญบันดาล  ได�รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ทวีติยาภรณ ช�างเผือก ( ท.ช) 
 
 
         3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส:  
(e-Govcrnment  Procrement : e-GP)  
  กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน6วยงานกลางในการกํากับดูแลและพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ
ด�วยอิเล็กทรอนิกส กําหนดให�ใช�งานในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส ต้ังแต6วันท่ี 15 มิถุนายน 2555 
เปXนต�นไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย กําหนดจัดอบรม “การจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส  
(e-Government  Procrement : e-GP)  ให�กับเจ�าหน�าท่ีพัสดุและผุ�เก่ียวข�อง กศน.อําเภอละ 2 คน ในวันท่ี 14 
มิถุนายน 2555  ณ ห�องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ศูนย กศน.อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 
  3.3.2 กลุ0มยุทธศาสตร:และการพัฒนา, กลุ0มส0งเสริมภาคีเครือข0ายและกิจการพิเศษ 
      1)  รายงานการเบิกจ0ายงบประมาณ 

การเบิกจ6ายงบประมาณประจําเดือน ของ กศน.อําเภอในงบประมาณส6งเสริมการรู�หนังสือยังไมมีอําเภอใด
เบิก 
 ผู� อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด ให�บรรจุวาระนี้ เข�าท่ีประชุมผู�บริหาร พร�อมท้ังให�จัดทํา
เอกสารรายงานสรุปงบประมาณทุกหมวด แจ�งผู�บริหาร กศน.อําเภอ 
 
     2)  อบรมการใช�เทคโนโลยีสําหรับผู�บริหาร (การทําปฏิทินออนไลน:) 

แจ�งการใช�งานปฏิทินออนไลนโดยการผ6าน โปรแกรม Google calendar 
 

      3)  การทํา MOU “ครูหมอดิน ครูบัญชี ครูยาง” 
สํานักงาน กศน. กรมพัฒนาท่ีดิน  การตรวจบัญชีสหกรณ  ลงนามบันทึกข�อตกลงความร6วมมือ (MOU) ยกระดับ
ความรู�ให�ครูหมอดิน  ครูบัญชี  ครูยาง  จบการศึกษาระดับ  ม.6  โดยสาระสําคัญให�สํานักงาน กศน.  จัดทํา
หลักสูตรและโครงการนําร6อง  โดยให�มีการเทียบโอนความรู�และประสบการณร6วมกับการอบรมเพ่ิมความรู�และ
พัฒนาศักยภาพ  ขณะนี้ยังไม6มีรายละเอียดในการดําเนินงาน 
 
.  3.3.3 กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ0มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      1) การกําหนดการสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2555 
สํานักงาน กศน.  กําหนดสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2555  ในวันท่ี  15-16  กันยายน  2555  (รายวิชาบังคับ)  ให�
แต6ละอําเภอแจ�งรายละเอียด  จํานวนผู�ลงทะเบียนของนักศึกษาแต6ละระดับ  แต6ละรายวิชา  ท้ังวิชาบังคับและวิชา
เลือก  ตามแบบท่ีส6งไปให� ทาง e-office  เพ่ือวางแผนการสอบรายวิชาเลือก 
  หากจําเปXนต�องจัดสอบวิชาเลือกต6างหาก  ให�สอบสัปดาหหลังการสอบวิชาบังคับ 



 
 
      2) การดําเนินงานองค:กรนักศึกษา 

สํานักงาน กศน.จังหวัด  จะจัดประชุม  องคกรนักศึกษา  ในวันท่ี  2  กรกฎาคม  ให� กศน.อําเภอทุกแห6ง  
รายงานผลการคัดเลือก  สรรหา  องคกรนักศึกษา  ภายในวันท่ี  29  มิถุนายน  2555  และประสานองคกร
นักศึกษา  และศิษยเก6าร6วมประชุมวันท่ี  2  กรกฎาคม  2555 ดังนี้   

ประธานองคกรนักศึกษา  กศน.อําเภอ         1  คน 
เลขาองคกรนักศึกษา กศน.อําเภอ              1  คน 
ศิษยเก6า กศน.อําเภอ     2  คน 
ครู/จนท. รับผิดชอบองคกรนักศึกษา   1  คน 

 
     3) แผนปฏิบัติการด�านยาเสพติและประกาศเชิญชวนเข�ารับการบําบัด รักษาโดยระบบ

สมัครใจ 
กระทรวงศึกษาธิการ  รับผิดชอบการดําเนินงานตามแผนยุทะศาสตรพลังแผ6นดินเอาชนะยาเสพติด ป_ 

2555  ในแผนงานท่ี  3  แผนการสร�างภูมิคุ�มกันและปAองกันยาเสพติด  ( Potertial  Demand )  ในส6วนของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  ได�กําหนดแผนงานบรรจุอยู6  แผนยุทธศาสตรของศูนยอํานวยการพลังแผ6นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย  (ศพล.จ.ส.ท.)  ในเรื่องของกิจกรรม  เรื่องค6าย  พัฒนาทักษะชีวิตปAองกัน
ยาเสพติด 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  จึงให� กศน.อําเภอทุกแห6ง  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  หรือค6ายพัฒนา
ทักษะชีวิตด�านการปAองกันป�ญหายาเสพติด  เปAาหมายอําเภอละไม6น�อยกว6า  192  คน  ภายใต�งบประมาณของ กศ
นงอําเภอ  ท้ังนี้ให�ทุกอําเภอส6งรายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับยาเสพติดให�สํานักงาน กศน.จังหวัดทราบ  
(ตามแนบ) 
      4) รายงานผลการอบรมวิทยากรยุวกาชาด 

บัดนี้ การอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ6นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา รุ6นท่ี ๗๕/ชร ๒ ได�ดําเนินการเรียบร�อยแล�ว  จึงขอรายงานผลการ
อบรม ดังนี้ 

๑. วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ : ลงทะเบียน, กิจกรรมสัมพันธกลุ6มสี, กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรม
รับขวัญ 

๒. วันท่ี ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ : กิจกรรมฐานความรู�เก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบ้ืองต�น,กิจกรรม
สัมพันธกลุ6มสี, กิจกรรมสันทนาการ, ฝxกการเปXนวิทยากรยุวกาชาด และงานเลี้ยงสังสรรค 

๓. วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ : กิจกรรมสันทนาการ, พิธีมอบเข็มกาชาด และเกียรติบัตรให�กับว6าท่ี
วิทยากรยุวกาชาด รุ6นท่ี ๗๕/ชร ๒ โดยนายกเหล6ากาชาด จังหวัดเชียงราย และคณะ 
 ควรมีการจัดทีมยุวกาชาดของจังหวัดสุโขทัย เพ่ือเปXนการส6งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู�เรียนของ กศน.จังหวัด
สุโขทัย ต6อไป 
 
3.3.4  ศูนย:การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
 ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ 
 3.4.1 กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นางเสรี คงเนียม ครู แทน ผอ.กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้   



 ศูนยฝxกอาชีพชุมชน,กิจกรรมผู�สูงอายุ,การรับสมัครนักศึกษา ปวช.วิชาคอมพิวเตอร,การส6งภาพเข�า
ประกวด โครงการ สคบ. 
 3.4.2 กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาประจําภาคเรียนท่ี 1/2555,เลือกต้ังประธานองคกรนักศึกษา กศน.ระดับอําภอ,
โครงการศูนยฝxกอาชีพชุมชน,กิจกรรมเข�าค6ายคุณธรรม,การแข6งขันกีฬา กศน.สุโขทัยเกมส 
 3.4.3 กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 ศึกษาดูงาน ณ กศน.อําเภอบ�านด6านฯ,ประชุมสภากาแฟ ณ กศน.อําเภอศรีนคร,ออกหน6วยบริการเคลื่อนท่ี
,งานเปIดศูนยฝxกอาชีพชุมชน ณ อิมแพ็คอารีน6า,ประชุมบุคลากรประจําเดือน,ทํา wed site ประชาสัมพันธ กศน.
ตําบล 
 3.4.4 กศน.อําเภอคีรีมาศ โดย นายสําอางค  บุญเกิด ผอ.กศน.อําเภอคีรีมาศ ได�รายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 
 การรับสมัครนักศึกษา,การปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับ อําเภอกงไกรลาศและคีรีมาศ,ประชุมบุคลากร
ประจําสัปดาห 
 3.4.5 กศน.อําเภอบ�านด6านลานหอย โดย นายสําราญ ใจดา ผอ.กศน.อําเภอบ�านด6านลานลาย ได�รายงาน
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 ปฐมนิเทศผู�เรียน,ประชุมโครงการศูนยฝxกอาชีพชุมชน,โครงการอําเภอเคลื่อนท่ี,อบรมครูอาสาฯ,กศน.
อําเภอศรีนครศึกษาดูงาน,นิเทศงาน ของสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

3.4.6 กศน.อําเภอศรีสําโรง โดย นายจิรพงศ  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

กิจกรรม สคบ.,การพัฒนาอาชีพ,การอบรมอาสายุวกาชาด,โครงการศูนยฝxกอาชีพชุมชน ณ อิมแพ็คอารีน6า
,โครงการอําเภอเคลื่อนท่ี อําเภอทับผึ้ง 
 3.4.7 กศน.อําเภอกงไกรลาศโดย นายแฉล�ม ธนาทิพยกุล  ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 กิจกรรม สคบ.,กิจกรรมผู�สูงอาชีพ,กิจกรรมพัฒนาครูอาสา,การออกหน6วยเคลื่อนท่ี 
 3.4.8 กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดย นายรามณรงค  โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 โครงการศูนยฝxกอาชีพชุมชน ณ อิมแพ็คอารีน6า,กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.,การประเมินคุณภาพ 
กศน.ตําบลโดยต�นสังกัด,กิจกรรมการศึกษาเคลื่อนท่ี,การประชุมบรรณารักษและเจ�าหน�าท่ีห�องสมุด 
 3.4.9 กศน.อําเภอทุ6งเสลี่ยม โดย นายชนัญ  คงเมือง ผอ. กศน. อําเภอทุ6งเสลี่ยมได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 การปฐมนิเทสนักศึกาใหม6,การจัดการศึกษาต6อเนื่อง,ร6วมกิจกรรมโครงการวิจัยสุขภาพชุมชน,การรณรงค 
กิจกรรม สคบ. 
ระเบียบวาระท่ี  4 :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1  รายงานความคืบหน�าโครงการศูนย:ฝVกอาชีพชุมชน 
 อําเภอเมืองขอปรับแผน ตามท่ีกําหนด เนื่องจากงบประมาณไม6เพียงพอในการจัดทําโครงการศูนยฝxก
อาชีพชุมชน   
 4.2  การจัดสรรเงินงบประมาณ งบอุดหนุน 



       1. มีมติให�จัดสรรต้ังไว�ท่ีจังหวัดเพ่ือจัดกีฬา กศน. หักตามจํานวนนักศึกษารายละ 25 บาท เปXนจํานวน 
206,175 บาท          

2. มีมติให�จัดสรรต้ังไว�ท่ีจังหวัดเพ่ือจัดประชุมองคกรนักศึกษา/การนิเทศติดตามการดําเนินงาน หักตาม
จํานวนนักศึกษารายละ 37 บาท เปXนจํานวน 305,139 บาท        
   
 4.3 ท่ีประชุมเห็นชอบในเรื่องการฝxกอบรมวิทยากรลูกเสือ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   : เรื่องอ่ืน ๆ 
 1. การติดตามนักศึกษาท่ีจบ ทํางานท่ีไหน หรือกําลังศึกษาต6ออะไร 

 

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

ปIดประชุมเวลา  17.30 น. 
 
 
 
 หทัยภัทร 

(นางหทัยภัทร  ทองเปAา 
ผู�จดการประชุม 

  
ริสา 

(นางริสา  วัฒนะรัตน) 
ผู�ตรวจรายงานการประชุม 

 
  

         
 
 


