
ระเบียบวาระการประชุมบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่    4/2555 

วันที่   5   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2555 
ณ ห)องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 :  เรื่องท่ีประธานแจ)งให)ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2555 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 : เรื่องท่ีเสนอให)ท่ีประชุมทราบ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล)ว 
  3.1.1 กลุ1มอํานวยการ, กลุ1มตรวจสอบภายใน  
        1.)  การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
        2.)  การติดต้ังคอมพิวเตอร� กศน.ตําบล 
        3.)  รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา กศน.ตําบล/แขวงท่ีพร+อมจะติดต้ังครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 

3.1.2 กลุ1มยุทธศาสตร5และการพัฒนา, กลุ1มส1งเสริมภาคีเครือข1ายและกิจการพิเศษ 
3.1.3 กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ1มนิเทศติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา 
        1.) การตรวจข+อสอบ ปลายภาคเรียนท่ี 2/2554  

3.2 รองผู)อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
3.3 เรื่องท่ีหัวหน)ากลุ1มงานเสนอให)ท่ีประชุมทราบ 

  3.3.1 กลุ1มอํานวยการ, กลุ1มตรวจสอบภายใน 
            งานบุคลากร 

     1.) การคัดเลือกข+าราชการพลเรือนดีเด1น ระดับจังหวัด ประจําป3 2554 
     2.) การประกาศผลผู+ผ1านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ัน

เงินเดือนข+าราชการ และเลื่อนข้ันค1าจ+างลูกจ+างประจํา ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ) 
     3.) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
    งานการเงิน 
    1.)  แบบฟอร�มการขออนุมัติเบิกจ1ายเงิน 
    2.)  การจัดการความรู+ 

  3.3.2 กลุ1มยุทธศาสตร5และการพัฒนา, กลุ1มส1งเสริมภาคีเครือข1ายและกิจการพิเศษ 
      1.) ศูนย�ฝ?กอาชีพชุมชน 
      2.) แจ+งการใช+งานระบบ sukho mail 
.  3.3.3 กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ1มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      1.) องค�กรนักศึกษา 
      2.) การสอนภาษาอาเซียนของสถานศึกษา กศน. 
 

ระเบียบวาระท่ี  4 :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1) การขอเข)าพบและการนําเสนอโครงการ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   : เรื่องอ่ืน ๆ 
 



 
บันทึกวาระการประชุมบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

คร้ังที่    4/2555 
วันที่   5   เดือน  เมษายน พ.ศ. 2555 

ณ ห)องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 
 
ระเบียบวาระที่  1 :  เร่ืองที่ประธานแจ)งให)ทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2 :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2555 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
ระเบียบวาระที่  3 : เร่ืองที่เสนอให)ที่ประชุมทราบ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล)ว 
  3.1.1 กลุ1มอํานวยการ, กลุ1มตรวจสอบภายใน  
        1.)  การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

สํานักงาน กศน.แจ+งแผนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ดังนี้ 
1. ให+บันทึกข+อมูลผู+ลงทะเบียน ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2555 ให+เสร็จภายในวันท่ี  4 เมษายน 2555 

โดยเน+นย้ําให+ตรวจสอบข+อมูลให+ถูกต+องเนื่องจาก การบันทึกข+อมูลนําเข+าระบบมีความผิดพลาดและส1งกลับแก+ไขถึง 
50 %  
  2. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 สํานักทะเบียนราษฎร�จังหวัด จะเปTนหน1วยงานในการจัดพิมพ�รายชื่อ 
โดยสํานักงาน กศน.จังหวัด จะประสานขอรับรายชื่อและจัดส1งให+กับนายอําเภอเพ่ือนําไปติดประกาศ ณ ท่ีว1าการ
อําเภอและท่ีทําการผู+ใหญ1บ+าน ท้ังนี้ เพ่ือให+ผู+ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อเพ่ือการไปใช+สิทธิ ทําประชาคม
หรือเลือกต้ังต1อไป  
  3. วันท่ี 11 – 15 พฤษภาคม 2555  เปTนช1วงตรวจสอบรายงานและเพ่ิมรายชื่อของสมาชิกกรณี
รายชื่อตกหล1น จากการลงทะเบียนระหว1างวันท่ี 18 กุมภาพันธ� – 31 มีนาคม 2555 และไม1มีชื่ออยู1ในบัญชีรายชื่อ 
ซ่ึงไม1ใช1การรับลงทะเบียนใหม1  ท้ังนี้อาจต+องหาหลักฐาน คือ ใบสมัครเก1ามายืนยันว1าได+เคยลงทะเบียนไว+จริงแต1
รายชื่อตกหล1น และกรณีท่ีลงทะเบียนผ1านเว็บไซต�หากไม1มีหลักฐานแสดง แต1ยืนยันว1าได+ลงทะเบียนไว+แล+ว อาจ
อนุโลมโดยให+กรอกใบลงทะเบียนใหม1ได+ 

4. วันท่ี 16  พฤษภาคม 2555 กศน.อําเภอ จัดทํารายชื่อสมาชิกท่ีตกหล1นส1งให+กับนายอําเภอ  
เพ่ือปZดประกาศ 

5. วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 นายอําเภอประกาศรายชื่อสมาชิกผู+ลงทะเบียน เพ่ือมาใช+สิทธิ 
ในการทําประชาคม/เลือกต้ัง ต1อไป 
  อนึ่ง เนื่องจากขณะนี้ยังไม1มีการจัดต้ัง สํานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและยังอยู1ในระหว1าง
การจัดต้ังคณะกรรมการกองทุนฯ ดังนั้น สํานักงาน กศน. จึงได+รับมอบหมายเปTนหน1วยงานรับลงทะเบียนและนําเข+า
ระบบไปพลางก1อนจนกว1าจะมีการมอบหมายหน1วยงานอ่ืนเปTนผู+รับผิดชอบอย1างเปTนทางการ ซ่ึงคาดว1า จะ
ดําเนินการเปTนผู+รับใบลงทะเบียนฯ จนถึงวันท่ี  30  มิถุนายน 2555 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ+งให+ทราบต1อไป 
ท้ังนี้ อาจไม1ต+องสรุปรายงานจํานวนผู+ลงทะเบียนเปTนรายวันและประชาสัมพันธ�รณรงค�ให+สตรีมาลงทะเบียนเหมือนท่ี
เคยปฏิบัติมา 
 



 
  ท้ังนี้ สํานักงาน กศน. ได+แจ+งให+ทราบอีกครั้งว1า นโยบายการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เปTน
วาระแห1งชาติและนโยบายเร1งด1วนท่ีรัฐบาลเร1งให+ดําเนินการ โดยสํานักงาน กศน.ได+รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว1าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารย� ดร.สุชาติ    ธาดาธํารงเวช) ให+เปTนหน1วยงานผู+แทนของกระทรวงศึกษาธิการ 
เข+าร1วมขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายดังกล1าว ซ่ึงควรจะเปTนความภาคภูมิใจของชาว กศน.ทุกคน ซ่ึง สํานักงาน 
กศน.ส1วนกลาง ทราบและเข+าใจป\ญหาต1างๆ ท่ีพบในพ้ืนท่ี ดังนั้น เพ่ือให+การดําเนินงานรับลงทะเบียนบรรลุผลตาม
นโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงศึกษาธิการท่ีได+ตั้งเป̂าหมายไว+ จึงใคร1ขอความอนุเคราะห�และความร1วมมือจาก
บุคลากร เจ+าหน+าท่ี ของสํานักงาน กศน.ทุกคน ให+ปฏิบัติหน+าท่ีอย1างแข็งขัน ทุ1มเท รอบคอบ ไม1สร+างป\ญหาและ
ความแตกแยกในองค�กรและระหว1างภาคีเครือข1ายท่ีปฏิบัติงานในภารกิจเดียวกัน รวมท้ังขอให+ใช+วิจารณญาณในการ
แก+ไขป\ญหาทุกอย1างให+ราบรื่นต1อไป  
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
พัสดุ 
  2.)  การติดตั้งคอมพิวเตอร5 กศน.ตําบล 

ให+ศูนย� กศน.อําเภอ ท่ียังดําเนินการก1อสร+างไม+แล+วเสร็จ ให+สํารวจและแจ+งสถานท่ีมีความพร+อมใน
การจัดวางครุภัณฑ� สํานักงาน ให+สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยทราบ ภายในวันท่ี 12 เมษายน 2555 
เนื่องจากใกล+จะหมดการขยายเวลาในการติดต้ัง 

.......................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 
 
  3.) รายงานการประชุม คณะกรรมการพิจารณา กศน.ตําบล/แขวงท่ีพร+อมจะติดต้ังครุภัณฑ�
คอมพิวเตอร� 
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
  3.1.2 กลุ1มยุทธศาสตร5และการพัฒนา, กลุ1มส1งเสริมภาคีเครือข1ายและกิจการพิเศษ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
 



 
  3.1.3 กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ1มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       1.) การตรวจข)อสอบ ปลายภาคเรียนท่ี 2/2554  
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

3.2 รองผู)อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
................................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
 
 3.3 เรื่องท่ีหัวหน)ากลุ1มงานเสนอให)ท่ีประชุมทราบ 
  3.3.1 กลุ1มอํานวยการ, กลุ1มตรวจสอบภายใน 
            งานบุคลากร 

1.) การคัดเลือกข)าราชการพลเรือนดีเด1น ระดับจังหวัด ประจําป= 2554 
  จังหวัดสุโขทัย แจ+งผลการคัดเลือกข+าราชการพลเรือนดีเด1น ระดับจังหวัด ประจําป3  
2554 จํานวน 3 ราย คือ นายสําอางค�   บุญเกิด  ผู+อํานวยการ กศน.อําเภอคีรีมาศ  และข+าราชการในสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  และท่ีทําการปกครองอําเภอเมืองสุโขทัย ซ่ึงได+เข+ารับ 
ใบประกาศเกียรติคุณเปTนข+าราชการพลเรือนดีเด1น ประจําป3 2554 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัด
สุโขทัย เนื่องในวันข+าราชการพลเรือน ประจําป3 2555 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

2.) การประกาศผลผู)ผ1านการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนข)าราชการ และเล่ือนข้ันค1าจ)างลูกจ)างประจํา ครั้งท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ) 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย โดยผู+บังคับบัญชาชั้นต+นได+ดําเนินการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนข+าราชการและเลื่อนข้ันค1าจ+างประจํา  ครั้งท่ี ๑  
( ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ) ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี ก.พ  ก.ค.ศ และกระทรวงการคลังกําหนด และได+ประกาศให+
ทราบโดยท่ัวกัน 
.......................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
3.) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

  สนง.กศน.ได+แจ+งแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และเรื่องหลักเกณฑ�
และวิธีการพิจารณาเลื่อนค1าตอบแทนประจําป3ของ พนง.ราชการ โดยให+ถือปฏิบัติต้ังแต1 1 ตุลาคม 2554 เปTนต+นไป 
(รายละเอียดตามหนังสือ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ท่ี ศธ 0210.80(1) /118  ลงวันท่ี    3กุมภาพันธ� 2555 ) 
สรุปสาระสําคัญ ได+ดังนี้  

ประเมินป3ละ 2 ครั้ง (1 ตุลาคม–31 มีนาคมของป3ถัดไป และ 1 เมษายน – 31 มีนาคม )   
  การประเมิน เริ่มรอบแรก ผู+บังคับบัญชาและ พนง.ราชการ แต1ละคน ร1วมกันวางแผนปฏิบัติงาน
เพ่ือบรรลุเป̂าหมาย กําหนดตัวชี้วัด  ระหว1างรอบการประเมิน ผู+บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงาน ให+คําปรึกษา
แนะนํา ช1วยเหลือ แก+ไข ครบรอบการประเมิน ผู+บังคับบัญชาประเมินผลตามหลักเกณฑ�ท่ี สนง.ปลัด ศธ.กําหนด 
จัดทําบัญชีรายชื่อตามลําดับคะแนนเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองพร+อมท้ังแจ+งให+ พนง.ราชการ ทราบ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 80%  พฤติกรรมการปฏิบัติงาน  20 % 
  แบบฟอร�ม มี 3 แบบ (ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประเมินพฤติกรรม และแบบสรุป) 
  พนักงานราชการ รายใด ได+ผล 2 ครั้ง ตํ่ากว1าระดับ ดี ให+ผู+บังคับบัญชาเสนอหัวหน+าส1วนราชการ
เพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ+าง  
  ให+นําผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาในการต1อสัญญาจ+าง(ไม1ต่ํากว1าระดับดี) ให+หน1วยงาน
ต+นสังกัด เก็บผลการประเมินไว+อย1างน+อย 2 รอบการประเมิน  เลื่อนค1าจ+างป3ละ 1 ครั้ง ( 1 ตุลาคม ของทุกป3
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 

งานการเงิน 
4.)  แบบฟอร5มการขออนุมัติเบิกจ1ายเงิน 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได+จัดทําตัวอย1างหนังสือราชการ ในการขออนุมัติเบิกจ1ายเงิน เพ่ือให+เกิดความถูกต+อง 
ชัดเจน มากยิ่งข้ึน ( รายละเอียดตามหนังสือ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ท่ี ศธ 0210.80(1)/258 ลงวันท่ี 2 
มีนาคม 2555 ) 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

5.) การจัดการความรู) “ระเบียบกระทรวงการคลังว1าด+วยการเบิกค1าใช+จ1ายในการไปราชการ พ.ศ.
2550 และท่ีแก+ไขเพ่ิมเติม” 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 
   
  3.3.2 กลุ1มยุทธศาสตร5และการพัฒนา, กลุ1มส1งเสริมภาคีเครือข1ายและกิจการพิเศษ 
       1.) ศูนย5ฝEกอาชีพชุมชน 
...................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
       2.)  แจ)งการใช)งานระบบ sukho mail 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
.  3.3.3 กลุ1มส1งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ1มส1งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ1มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
       1.) องค5กรนักศึกษา 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
       2.) การสอนภาษาอาเซียนของสถานศึกษา กศน. 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่  4 :  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 4.1) การขอเข)าพบและการนําเสนอโครงการ 
  ด+วยสํานักงานพิพิธภัณฑ�เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู1หัว (องค�การมหาชน) ด 
ได+จัด  “โครงการส1งเสริมการเรียนรู+เกษตรเศรษกิจพอเพียง” จึงใคร1ขออนุญาตให+เจ+าหน+าท่ีผู+รับผิดชอบโครงการ ได+
เข+าพบและนําเสนอโครงการดังกล1าว 
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
 
 



 
ระเบียบวาระที่ 5   : เร่ืองอ่ืน ๆ 
 5.1)  งานสัปดาห5ส1งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก ประจําป= 
2555 
  มหาเถรสมาคมมีมติ เม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม  2553  ให+มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา  
ป3 2555  เปTนพิเศษ ให+ใช+ชื่องานว1า “งานฉลองสัมพุทธชยันตี  2,600 ป3 แห1งการตรัสรู+ของพระพุทธเจ+า”  ระยะจัด
งาน 29 พฤษภาคม  -  4 มิถุนายน  2555 โดยจัดงานเปTน 3 ลักษณะ คือ ด+านการปฏิบัติบูชา ด+านวิชาการ และ
ด+านกิจกรรมเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม โดยมีกระทรวงมหาดไทยเปTนเจ+าภาพหลักในการสนับสนุนจัดกิจกรรม 
  ในส1วนของสถานศึกษา สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ให+บูรณาการงานดังกล1าวกับทุก
กิจกรรมการเรียนรู+ ของ กศน 
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