
รายงานการประชุมผู�บริหาร สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่    5/2555 

วันที่   11   เดือน  พฤษภาคม 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. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย 

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

          14. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
 15. นายวินัส  ทุนแท6ง     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
  
รายช่ือผู�ไม0มาประชุม 
   -  
รายช่ือผู�ร0วมประชุม 
 1. นางยุณีรัตน   เปลี่ยนทอง    ครูชํานาญการพิเศษ 
 2. นางเสรี  คงเนียม   ครู 
 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  ครูอาสา ฯ      

 10. นายสุธิเชษฐ   สร�อยสุวรรณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
 11.นางกานดา  หงสผ�วย   ครูอาสาสมัครฯ 
 12.นางธัญพร  ศิลา   ครูอาสาสมัครฯ 
 13.นางเพ็ญศรี  มะโนจันทร  ครูอาสาสมัครฯ 
 14.นางสาววรรณวิไล  บําเบ็ญ  ครู กศน.ตําบล 
 15.นางณัฐจิรา  สังขท�วม   ครูอาสาสมัครฯ 
 16.นางสาวพิมพพร  ธรรมไชยกูล  บรรณารักษอัตราจ�าง 
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17.นางสุธาสินี  สร�อยสน   ครู กศน.ตําบล 
 18.นางนุชนาถ  คําบัง   ครู กศน.ตําบล 
 19.นางสาวณัฐชยา อ่ิมเพ็ง  บรรณารักษ 
 20.นางสมคนึง จารุเสนีย   ครูอาสาสมัครฯ 
 21.นางทัศนีย  เอ่ียมแษ   ครู กศน.ตําบล 
 22.นางอําพร  ใครบุญโต   ครูอาสาสมัครฯ 
 23.นางสกุลตรา  มันทะติ   ครูอาสาสมัครฯ 
  
 
เริ่มประชุมเวลา   09.10 น. 
  
 นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย(ประธานท่ีประชุม) กล6าวเปIดประชุม
แล�วได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต6อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระที่  1 :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ทราบ 
 1.  การจัดงาน สคบ.โดยมีบุคลากรเข�าร6วม 3 คน กับส6วนกลาง และได�เข�าร6วมงานวันแรงงานจังหวัด
สุโขทัย โดยการจัดนิทรรศการ 
 2.  ความคืบหน�าการเสนอร6า พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิต ได�ผ6านคณะกรรมการชุดท่ี 1 แล�ว ต�องผ6าน
คณะกรรมการท้ังหมด 4 ชุด 
 3.  โครงการคลังสือแห6งชาติ รัฐบาลจะต้ังคลังสือแห6งชาติ  ให�ผลิตสือหนังสือ 5000 เรื่อง/วิชา ใน
ระยะเวลา 4 ปK อําเภอละ 1 วิชา ทุกอําเภอต�องทําแบบเรียนวิชาเลือก 1 รายวิชา  ต�องถอดองคความรู�/ภูมิป�ญญา
ท�องถ่ิน ให�สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยส6งรายชื่อรายวิชาเลือกสภาบัน กศน.ภาคเหนือภายในวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2555 และให�ศูนย กศฯ.อําเภอ ทําร6างรายวิชาเลือกส6งสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยในวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 
 4.  การแต6งกาย วันจันทร  ชุดกากี   วันอังคาร ชุดพ6อขุน/ผ�าไทย 
 5.  การจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยและศูนย กศน.อําเภอเมืองจะร6วม
เดินขบวนกับองคการบริหารส6วนจังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2555   
 6.  เห็นชอบให� ผู�อํานวยการศูนย กศน.อําเภอซ้ือแท็บเท็ต ราคาไม6เกิน 5,000 บาท ให�ซ้ือโดยเงินอุดหนุน
รายหัว 
 
ระเบียบวาระที่  2 :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 4/2555 
 
 นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ประธานท่ีประชุมได�เสนอร6าง
รายงานการประชุม ครั้งท่ี 4 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ.2554 ให�ท่ีประชุมพิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม6มีการแก�ไข 
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ระเบียบวาระที่  3 : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
  3.1.1 กลุ0มอํานวยการ, กลุ0มตรวจสอบภายใน  
        1)  การดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

ตามท่ีคณะกรรมการฝPายเลขาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได�มีมติให� กรมการพัฒนาชุมชน  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และ สํานักงาน กศน. เปQนหน6วยงานรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไป
พลางก6อน  จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2555  กลุ6มส6งเสริมปฏิบัติการได�ประสานให�ดําเนินการนําเข�าข�อมูลผ6าน
โปรแกรม Excel  เหมือนเดิม ไปก6อน  ส6วนเรื่องการประกาศรายชื่อ การตรวจสอบ การจัดพิมพชื่อตกหล6อน และ
เพ่ิมชื่อ ยังไม6ได�ข�อยุติ จะแจ�งให�ทราบภายหลัง ท้ังนี้ขอให�ติดตามรายละเอียดทาง web ของ สํานักงาน กศน 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย  จํานวน  98  

คน  ครั้ง ท่ี 1  ( 1 ตุลาคม 2554 – 31 ,มีนาคม 2555 )  สรุป ได�ดังนี้ 
  ผ6านการประเมิน ระดับ ดีเด6น 19 คน   ระดับดีมาก       44 คน 
    ระดับ ดี  19 คน  ระดับพอใช� 12        คน         
    ต�องปรับปรุง       4       คน  
 ท้ังนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จะแต6งต้ังคณะกรรมการวิเคราะหข�อมูลจากผลการประเมิน 
คณะกรรมการติดตามการประเมิน และคณะกรรมการกลั่นกรอง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ราชการ ครั้งนี้ด�วย 
 

3.1.2 กลุ0มยุทธศาสตร=และการพัฒนา, กลุ0มส0งเสริมภาคีเครือข0ายและกิจการพิเศษ 
      1)  โครงการศูนย=ฝ?กอาชีพชุมชน 

 มีการเปIดศูนยฝZกอาชีพชุมชน ณ.อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงสํานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัยเปQน 1 ใน 16 ศูนยฝZกท่ีได�รับให�ร6วมเปIดแสดงศูนยฝZกอาชีพชุมชนในครั้งนี้ด�วย 
 

3.1.3 กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ0มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

      1)  การรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ 
สถานศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษาท่ีทําหน�าท่ีเทียบระดับการศึกษา   ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา

เพ่ือประเมินเทียบระดับการศึกษา  รุ6นท่ี  1  ปKการศึกษา  2555  ตามนโยบาย  “1  ครู ต6อ 1 นักศึกษาเทียบ
ระดับ”  โดยจํานวนท้ังสิ้น  81  คน  กําหนดสอบภาคมิติความรู�ความคิด  ในวันท่ี  26-27  พฤษภาคม  2555 
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สรุปผลการรับสมัครนักศึกษา  ประเมินเทียบระดับการศึกษา  รุ0นท่ี 1/2555 

สถานศึกษาทําหน�าท่ีเทียบระดับ สถานศึกษารับสมัคร จํานวนครู จํานวนผู�เข�ารับการประเมิน 

  กศน. 

ตําบล 

ศรช. รวม ประถม ม.ต�น ม.ปลาย รวม 

กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย 

กศน.อ.บ�านด6านลานหอย 

13 

7 

1 

- 

14 

7 

5 10 10 25 

กศน.อําเภอศรสีัชนาลัย กศน.อําเภอศรสีําโรง 

กศน.อําเภอศรีนคร 

10 

5 

- 

1 

10 

6 

8 3 9 20 

กศน.อําเภอคีรมีาศ กศน.อําเภอคีรมีาศ 

กศน.อําเภอกงไกรลาศ 

7 

10 

3 

- 

10 

10 

3 3 3 9 

กศน.อําเภอสวรรคโลก กศน.อําเภอสวรรคโลก 

กศน.อําเภอทุ6งเสลี่ยม 

8 

5 

5 

- 

13 

5 

2 5 11 18 

กศน.อําเภอศรสีัชนาลัย กศน.อําเภอศรสีัชนาลัย 6 5 11 1 4 4 9 

 รวม 71 15 86 19 25 37 81 

 
 
3.2 รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

        3.2.1 การประชุม สคบ./ร6วมงานวัน สคบ. 
  3.2.2 การได�รับเงินอุดหนุน จากองคการบริหารส6วนจังหวัดสุโขทัย ในการทําโครงการ 2 
โครงการ ได�แก6 โครงการตลาดเมืองเก6า 200 ปKและโครงการเท่ียวริมครองถ6องแม6รําพัน 
        3.2.3 การจัดงานพุทธชยันตี 2600 การประสูติ ตรัสรู� ปรินิพาล ของพระพุทธเจ�าซ่ึงสํานักงาน 
กศน.จังหวัดสุโขทัยจะเข�าร6วมงานกับองคการบริหารส6วนจังหวัดสุโขทัย ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2555  

 
3.3 เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ0มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 

  3.3.1 กลุ0มอํานวยการ, กลุ0มตรวจสอบภายใน 
           1)  เร0งรัดการเบิกจ0ายเงินงบประมาณ 2555  และเงินอ่ืนๆ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เร6งรัดการเบิกจ6ายเงินงบประมาณ 2555 เนื่องจากมีระยะเวลาการ
ดําเนินงานเหลือเพียง 5 เดือน ( พฤษภาคม – กันยายน 2555 )  โดยเร6งรัดให�ส6งหลักฐานการขอเบิกเงินโดยเร็ว 
หลังจากได�ดําเนินงานตามกิจกรรมต6างๆ เสร็จสิ้นแล�ว ท้ังนี้ การส6งหลักฐานขอเบิกเงินให�ส6งขอเบิกให�เสร็จสิ้น
ประมาณกลางเดือนสิงหาคม 2555 
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2) การส0งหลักฐานขอเบิกจ0ายเงินงบประมาณ 
การส6งหลักฐานขอเบิกจ6ายเงินงบประมาณ แจ�งให� กศน.อําเภอ ส6งหลักฐานขอเบิกเงินชุดจริง 

เพียงชุดเดียว หรือจะส6งคู6ฉบับ(เฉพาะใบปะหน�า) แนบมาด�วยก็ได� ท้ังนี้ หากไม6ส6งใบปะหน�าคู6ฉบับมาสามารถ
ตรวจสอบการอนุมัติเบิกจ6ายเงิน ได�ท่ี www.sukho.nfe.go.th  เมนู e – bedget  ซ่ึงในโปรแกรม e – bedget 
สามารถแสดงให�เห็นดังนี้ 1. หลักฐานถูกสร�าง ID มาจากอําเภอแล�ว  สถานะเบิกจ6ายจะเปQนปุPม   สีส�ม 
           2. หลักฐานผ6านฝPายแผนฯจังหวัดแล�ว      สถานะเบิกจ6ายจะเปQนปุPม    สีน้ําเงิน 
           3. หลักฐานได�รับการอนุมัติจากผู�บริหารฯจังหวัด และการเงินเบิกจ6ายให�แล�ว สถานะ
เบิกจ6ายจะเปQนปุPม  สีเขียว 
 ท้ังนี้ ให� กศน.อําเภอ ตรวจสอบการอนุมัติหลักฐานการเบิกเงิน ผ6านทางโปรแกรมดังกล6าว 
 

3) การขอย�ายพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานนอกสัญญาจ�างของพนักงานราชการ 
พนักงานราชการ ในสังกัด ได�ยื่นความประสงคขอย�ายพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานนอกสัญญาจ�างจํานวน  

13 ราย ตําแหน6งครูอาสา  5 ราย และตําแหน6งครู กศน.ตําบล 8 ราย ซ่ึงคณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาการ
ย�าย ในวันท่ี  16 พฤษภาคม 2555 
 

4) การอบรม ครูอาสา 
 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต6อเนื่องสิรินธร  กําหนดดําเนินการพัฒนาบุคลากรกลุ6มครูอาสาสมัคร กศน.  
จํานวน  3  รุ6น  และกลุ6มครู กศน.ตําบล  จํานวน  3  รุ6น  ในปKงบประมาณ  2555  ณ  โรงแรมราชศุภมิตร  (อาร
เอสโฮเติล)  จังหวัดกาญจนบุรี 

1. กลุ0มครูอาสาสมัคร กศน.  จํานวน  3  รุ0น  ดังนี้ 
รุ6นท่ี  1  ระหว6างวันท่ี  8-12  พฤษภาคม  2555 
รุ6นท่ี  2  ระหว6างวันท่ี  14-18  พฤษภาคม  2555 
รุ6นท่ี  3  ระหว6างวันท่ี  28  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 
2.  กลุ0มครู กศน. ตําบล  จํานวน  3  รุ0น  ดังนี้ 
รุ6นท่ี  1  ระหว6างวันท่ี  12-16  มิถุนายน  2555 
รุ6นท่ี  2  ระหว6างวันท่ี  18-22  มิถุนายน  2555 
รุ6นท่ี  3  ระหว6างวันท่ี  2– 6 กรกฎาคม 2555 
 

  3.3.2 กลุ0มยุทธศาสตร=และการพัฒนา, กลุ0มส0งเสริมภาคีเครือข0ายและกิจการพิเศษ 
      1)  ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือน (เอกสารแนบ) 
 
.  3.3.3 กลุ0มส0งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ0มส0งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ0มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

1) การขับเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงสู0สถานศึกษา กศน. ปF 2555 
สํานักงาน  กศน. กําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู6สถานศึกษา  กศน. ปK 2555  

ให�สถานศึกษาดําเนินการและประเมินตนเอง  ซ่ึงสํานักงาน กศน.จังหวัด  รายละเอียดตามเอกสารรายการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาแบบอย6างการจัดกิจกรรมการเรียนรู�และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(สถานศึกษาพอเพียง)  หนังสือ  สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ท่ี   ศธ 0210.80 (3)/625  ลงวันท่ี  8  พฤษภาคม  
2555  ให�อําเภอจัดทําแผนการเรียนรู�รายวิชา 
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     2)  การส0งข�อมูลนักศึกษา 
 ให�ส6งข�อมูลนักศึกษารายบุคคลหลักสูตร 51 และ ปวช. รายงานชึ้น wed ไม6เกิน 20 พฤษภาคม 2555 
ซ่ึง ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได�มีนโยบายให�เปIด ปวช.ควบทุกอําเภอ ในปKการศึกษานี้ให�อําเภอ
เมืองดําเนินการเปIด ปวช. และท่ีผ6านมาได�มี 3 อําเภอท่ีดําเนินการเปIด ไดแก6 อําเภอศรีสําโรง,ศรีนครและทุ6งเสลี่ยม 
 
      3)  การประชุมคุ�มครองสิทธิและเสรีภาพ  โดยนางยุรีรัตน  เปลี่ยนทอง  
 ให�มีการจัดทําแผนขับเคลื่อนคุ�มครองสิทธิเสรีภาพ โดยให�มีการจัดมุมการเรียนรู�การคุ�มครองสิทธิ์เสรีภาพ 
และมีงบประมาณในการจัดทํากิจกรรม 
 

    4) การคัดเลือกบรรณารักษ=และห�องสมุดประชาชนยอดเย่ียมระดับประเทศ ประจําปF 
2554 
 สํานักงาน กศน. ได�จัดทําโครงการประกวดบรรณารักษและห�องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ 
ประจําปK 2554 โดยให�ทุกอําเภอส6งผลการประเมินให�กับสํานักงาน กศน.จังหวัด ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 เพ่ือ
คัดเลือกไปยังประธานกลุ6มต6อไป  
      5) การใช�บริการรถโมบาย 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย แจ�งทบทวนการใช�รถโมบาย โดยให�แต6ละอําเภอ ออกแบบกิจกรรมส6งเสริม
การอ6าน พร�อมอุปกรณ นําสื่อหนังสือของอําเภอร6วมในการใช�รถโมบาย 

 
  3.3.4  ศูนย=การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
 ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ 
 3.4.1 กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นายสมมาตร คงเรือง ผอ.กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้   
 ผลการสอบ N-NET อยู6ในระดับปานกลาง,ร6วมงานวันผู�สูงอายุ,ร6วมงาน วันเทศบาลตําบลบ�านกล�วย,
กิจกรรมบําบัดทุกข บํารุงสุข สร�ารอยยิ้มให�ประชาชน,การรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ 
 3.4.2 กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 ผลการสอบ N-NET,กิจกรรมวันสงกรานต,สืบสานตํานานประเพณีวันผู�สูงอายุ,รับสมัครนักศึกษาประจํา
ภาคเรียนท่ี 1,จัดการเรียนรู� “ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 3.4.3 กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ.กศน.อําเภอศรีนคร ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 ประชุมบรรณารักษ,พิธีเปIดห�องสมุดประชาชนอําเภอศรีนคร,ร6วมงานวันผู�สูงอายุ,ทําบุญตักบาตร ข�าวสาร
อาหารแห�งเพ่ือนําไปช6วยผู�ยากไร�,รับฟ�งผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือนแรก,ออกหน6วยเคลื่อนท่ีโครงการอําเภอยิ้ม 
 3.4.4 กศน.อําเภอคีรีมาศ โดย นายสําอางค  บุญเกิด ผอ.กศน.อําเภอคีรีมาศ ได�รายงานผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้ 

โครงการอยู6เย็นเปQนสุข ชีวิตหมดทุกข สุขด�วนคุณธรรม 9 ประการ,รดน้ําดําหัวผู�ส6งอายุ กศน.อําเภอคคีรี
มาศ,โครงการประชุมสัมมนา อบรมอาสาสมัคร กศน.การทอดผ�าปPาสมทบทุนสร�างรั้วและป?าย กศน.อําเภอคีรีมาศ,
โครงการพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ,การจัดกิจกรรมพัฒนาผู�เรียน 
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 3.4.5 กศน.อําเภอบ�านด6านลานหอย โดย นายสําราญ ใจดา ผอ.กศน.อําเภอบ�านด6านลานลาย ได�รายงาน
ผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
 โครงการปลูกการอ6าน สานป�ญญา ๒ เมษา,กิอจกรรมรณรงคคุ�มครองผู�บริโภค,ร6วมงานพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ�าภคินีเธอ,สืบสานประเพณีไทย รดน�าด�าหัวขอพร,ร6วมกิจกรรมการจัดงานวันผู�สูงอายุ
,ร6วมกิจกรรมวันสงกรานต,ออกหน6วยบาบัดทุกข บํารุงสุข สร�างรอยยิ้มให�ประชาชน,ร6วมประชุมจัดทาแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนชุมชนและแผนพัฒนาสามปK,ร6วมจัดนิทรรศการเนื่องในวันคุ�มครองผู�บริโภค 

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

การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา,ให�ครูแก�ไข ติดตามกิจกรรมการเรียนรู�ของผู�เรียน แผนชุมชน,ผลการ
สอบปลายภาค รายวิชา 
 3.4.7 กศน.อําเภอกงไกรลาศโดย นายแฉล�ม ธนาทิพยกุล  ผอ. กศน.อําเภอกงไกรลาศ ได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 ร6วมพิธีเปIดห�องสมุดประชาชนอําเภอศรีนคร,ร6วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ�าภคินีเธอ,ร6วมรด
น้ําดําหัวผู�สูงอายุ,การจัดการศึกษาร6วมกับศูนยการศึกษาพิเศษ 
 3.4.8 กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดย นายรามณรงค  โตนชัยภูมิ ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย ได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 กิจกรรมประชาสัมพันธรับนักศึกษา,ร6วมกิจกรรมเปIดห�องสมุดอําเภอศรีนคร,ร6วมประเพณีบวชนาคแห6ช�าง 
บ�านหาดเสี้ยว,ร6วมกิจกรรมสรงน้ําโอยทาน,จัดกิจกรรม กศน.เคลื่อนท่ี,ร6วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ�า
ภคินีเธอ,ร6วมรดน้ําดําหัว ผอ.จังหวัด 
 3.4.9 กศน.อําเภอทุ6งเสลี่ยม โดย นายชนัญ  คงเมือง ผอ. กศน. อําเภอทุ6งเสลี่ยมได�รายงานผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
 ร6วมพิธีเปIดห�องสมุดประชาชนอําเภอศรีนคร,ร6วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระเจ�าภคินีเธอ,ร6วมรด
น้ําดําหัวผู�สูงอายุ 
 
ระเบียบวาระที่  4 :  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1) กีฬา กศน.จังหวัดสุโขทัย 
การจัดมหกรรมกีฬา กศน.เกมส กําหนดจัดในวันท่ี 6-8 กันยายน 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยในวันท่ี 6-7 

กันยายน  2555 แข6งขันกีฬา และวันท่ี 8 กันยายน 2555 ประชุมผู�บริหาร กศน. ประเภทกีฬายังคงเหมือนเดิมไม6
ตัดออก สัตวนําโชคคือปลาโลมา ขบวนพาเหรดกําหนดภาคละ 500 คน 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัยจะทําการแข6งขันกีฬาในวันท่ี 6 กรกฎาคม 2555  
นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ผอ.กศน.อําเภอสวรรคโลก  เสนอให�มีการแข6งขันเปQนกลุ6มโซนก6อนแล�วมาแข6ง

ระดับจังหวัด ในการคัดตัวนักกีฬา 
นายจิรพงศ  ผลนาค ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง  เสนอให�มีการแข6งขันรวมกันแล�วคัดตัวนักกีฬา 
มติท่ีประชุมเห็นชอบ ให�มีการแข6งเปQนกลุ6มโซนก6อน โดยการแบ6งเปQน 2 โซน   
 โซนท่ี 1 ได�แก6 อ.เมือง,อ.กงไกรลาศ,อ.คีรีมาศ,อ.บ�านด�านลานหอย,อ.ศรีสําโรง 
 โซนท่ี 2 ไดแก6 อ.สวรรคโลก,อ.ทุ6งเสลี่ยม,อ.ศรีสัชนาลัย,อ.ศรีนคร 
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4.2)  การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร โครงการศูนย=ฝ?กอาชีพชุมชน 
 การอนุมัติงบประมาณโครงการศูนยฝZกอาชีพชุมชน จํานวนงบประมาณ 1,500,000 บาท ท่ีอําเภอเสนอมา 
เพ่ืออนุมัติท่ีประชุมเห็นว6า ตามเกณฑจัดสรรงบประมาณรายหัว 900 บาท ต6อ คน ไม6เพียงพอต6อการจัดการศึกษา
อาชีพ เพ่ือให�สามารถมีงานทําได�จริง  
 มติท่ีประชุมเห็นชอบโครงการท่ีอําเภอเสนอมา แต6ต�องปรับลดงบประมาณให�ตรงตามเกณฑจัดสรร 
 
 4.3)  เอกลักษณ=/อัตลักษณ= สถานศึกษา 
 มติท่ีประชุมให�แต6ละอําเภอไปปรับปรุงแก�ไข  แล�วส6งให�สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย เห็นชอบ 
 

4.4)  ประกันคุณภาพสถานศึกษา 
 ให�การประกันคุณภาพการศึกษากับการทํางานเปQนสิ่งเดียวกัน  มีระบบในการทํางาน การสรุปผลการ
ทํางาน ระบบการรายงาน 
 
ระเบียบวาระที่ 5   : เร่ืองอ่ืน ๆ 
 5.1 การประชุมบรรณารักษประจําเดือน พฤษภาคม  ไปอําเภอกงไกรลาศและไปดูงาน ณ ห�องสมุด
เทศบาลเมืองพิษณุโลก ในวันท่ี 22 พฤษภาคม 2555 
 5.2 แต6งต้ังคณะกรรม การย�ายพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 
 

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

ปIดประชุมเวลา  17.30 น. 

  

  

                หทัยภัทร   
(นางหทัยภัทร  ทองเป?า)  

                ผู�จดการประชุม 
 
        ริสา 
         (นางริสา  วัฒนะรัตน)  

ผู�ตรวจรายงานการประชุม
 
 
 
 

.........จรัญญา........ผู�พิมพ 
 


