
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๗ / ๒๕๕๕   

วันอังคารท่ี  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จงัหวัดตรงั ประธานการประชุม 
๒.  นางอธิชา  รจนะ   รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา 
๔.  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๕.  น.ส.อัจฉรา  เชียงสอน  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๖.  นางอรอุษา  แสนเดช   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายไพรัช  หัตถิยา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๙.  นายธัญญา   พงศ์ภราดร  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๑๐.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๑.  นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง    ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๑๒.  นางนภา  จิโรภาส   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง  
๑๓.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
๑๔.  นางละออง  ภู่กลาง   ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ ์  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๖.  นางสุดา  ชาญป้อม  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นางไพลิน  ธงธวัช   ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๘.  นายปรีชา  ชาญป้อม  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๙.  นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ ์  ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๐.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี   ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๒๑.  นางสาริณี   วรรณบวร  ครู คศ. ๒  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๒๒.  นายอนันต ์ ศรีราม   ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๒๓.  น.ส.ประโลม เสียมไหม  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๒๔. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๕.  นางชนิดา  ศรีบางรัก  ครู คศ. ๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๒๖.  นางจาร ิ  คงนคร   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ    
๒๗.  นางอรทัย  คงสิน   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๘.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน ์  บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๙.  นางวัชร ี  นายโท   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๓๐.  น.ส.พรชื่น        ณ  พัทลุง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๓๑. น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
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๓๒. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์   บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
       ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๓๓.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๓๔.  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว   บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๓๕.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน  บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสุรีย ์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    ไปราชการ 
๒.  น.ส.นวลจันทร์   กิติพงษ์   ครู คศ. ๓  กศน.อําเภอกันตัง  ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางอรณิช  วรรณนุช  รอง ผอ.กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
๒.  นายกฤษฎา  บิลเกษม   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
๓.  น.ส.นุชรีย ์  บวชชุม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นายธนากร  เยาว์ดํา   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  นักวชิาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นายสรุิยา  จันทรัฐ   นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์  นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙.  นางวิศัลย์ศยา พุ่มพัว   นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 

๑. กิจกรรมพูดภาษาจีนตามโครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดย นางอรอุษา  แสนเดช 
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

๒. กิจกรรม English For ASEAN โดย อาจารย์ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ฝึกทักษะการทักทายเพ่ือนและแนะนําตัวเอง 

๓. ฝึกร้องเพลงสวัสดีอาเซียนโดยใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ นําโดย   
นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑)  การฝึกประสบการณ์ก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/

กรุงเทพมหานคร ตามท่ี สํานักงาน กศน. ได้พิจารณาคัดเลือกสํานักงาน กศน.จังหวัด เป็นสํานักงาน กศน.จังหวัด
ต้นแบบเพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติ
ตามสภาพจริง ระหว่างวันท่ี ๖ – ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๕  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
แนะนํา นางอรณิช  วรรณนุช รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เป็นผู้ฝึกปฏิบัติตามสภาพจริงตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในสํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 

๒)  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๕ 
(ประชุมเม่ือวันจันทร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม 
๒.๑)  ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 
น.ส.สอาง ฉัตรไชยเดช คลังจังหวัดตรัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ            

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

   ๒.๓)  สายการบินไทยแอร์เอเชีย นําเสนอบริการ AirAsia GoGovernmet สําหรับผู้โดยสารกลุ่ม
ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจซึ่งมีสิทธิประโยชน์และเงือ่นไขบริการต่าง ๆ ดังนี ้
    ๒.๓.๑)   ตั๋วราคาพิเศษสามารถโหลดสัมภาระได้ฟรี ๒๐ กิโลกรัมพร้อมกับชุดอุปกรณ์กีฬา
ได้ฟรี ๒๐ กิโลกรัม 
    ๒.๓.๒)  สิทธิพิเศษท่ีนั่งฮอตซีทและอาหารชุดคอมโบเซ็ทฟรี  
    ๒.๓.๓)  การสํารองท่ีนั่งของราคาพิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินก่อนเดินทาง ๔ ชั่วโมง
โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
    ๒.๓.๔)  ตั๋วราคาพิเศษสงวนสิทธิ์เฉพาะพนักงานข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสารได ้
    ๒.๓.๕)  การสํารองท่ีนั่งทุกประเภทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/คืนเงินทุกประการ  
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
   

  ๒.๔)  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง วันพฤหัสบดี
ท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ โรงเรียนวังวิเศษ หมู่ท่ี ๔ ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ    

   ๓)  สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๕ (ประชุมเม่ือวันพุธท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕) 

นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม จากสรุปผลการ
ดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดตรัง “เมืองแห่งความสุข” ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕  
ยาเสพติดหลักท่ีมีการแพร่ระบาดคือ “ยาบ้า” ตัวยาท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน คือ พืชกระท่อม/สี่คูณร้อย/และไอซ์ แต่ “ไอซ์” 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนโดดเด่นกว่าตัวยาชนิดอ่ืน จากข้อมูลปี ๒๕๕๔ พบว่ากลุ่มนักเรียน-นักศึกษา เข้ารับการบําบัดรักษาไอซ์
ในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ท่ีมีอัตราร้อยละมากท่ีสุดถึง ร้อยละ ๓๙ ส่วนการแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของ “ไอซ์” เฉพาะพ้ืนท่ีอําเภอท่ีมีสถานการณ์ของแพร่ระบาด ๑๕๗ อําเภอ ใน ๓๔ จังหวัด สําหรับจังหวัด
ตรังมี ๓ อําเภอ คือ อ.เมืองตรัง อ.ห้วยยอด อ.กันตัง เน้นหน่วยงานในสถานศึกษาให้คัดกรองและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง  

มติท่ีประชุม   รับทราบ   
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   ๔)  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม  นโยบาย
เลขาธิการ กศน. จากการประชุมผู้บริหารการศึกษา  เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อ.ปากช่อง                
จ.นครราชสีมา  

  ช่วงระหว่างวันท่ี ๔-๙ กันยายน ๒๕๕๕ มีโครงการท่ีจะมาจัดในจังหวัดภูเก็ต ดงันี้ 
   ๔.๑)   เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประชาชน 
ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๕  ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต 
   ๔.๒)   เชิญร่วมงาน “มหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๖-๗ 
กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต กําชับให้บุคลากร นักกีฬา กองเชียร์และกระบวนพาเหรด จะต้องไปถึงสนาม
กีฬาก่อน  ๐๖.๐๐ น. 
   ๔.๓)   เชิญเข้าร่วมโครงการเสริมคุณค่าคลังปัญญา กศน.ประจําปี ๒๕๕๕ สําหรับ
ข้าราชการและลูกจ้างประจําท่ีจะเกษียณอายุราชการในวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ และข้าราชการท่ีเข้าร่วมโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนกําหนด (Early) ในปี ๒๕๕๕  ระหว่างวันท่ี ๖-๘ กันยายน ๒๕๕๕  ณ โรงแรมรอยัล 
ภูเก็ต ซิตี ้
   ๔.๔)   เชิญประชุมสรุปผลการดําเนินงานและรับนโยบายการปฏิบัติงานของครู
อาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตําบล ในวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ภูเก็ตแฟนตาซี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีแนวทางในการปฏิบัติงานสนองต่อนโยบายสํานักงาน กศน. เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  และจะมีพิธีมอบเข็มผู้ผ่านการพัฒนากลุ่มครูอาสาสมัคร กศน. (การแต่งกายให้แต่งเครื่องแบบกากี) 
   ๔.๕)  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้ อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เชิญ 
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ทุกอําเภอ ร่วมงานวันท่ีระลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันท่ี ๘ กันยายน 
๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซติี้  
   ๔.๖)   เชิญครูอาสาสมัคร กศน. และครู กศน.ตําบล ท่ียังไม่ได้รับเข็มไปร่วมงาน
วันท่ีระลึกแห่งการเรียนรู้หนังสือ พ.ศ.๒๕๕๕ ในวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
  ๕) นายประวิตร ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม 
   ๕.๑) เรื่องการถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจําปี ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือบริจาคทรัพย์
เพ่ือการกุศล  
   ๕.๒) บุคลากรท่ีประสงค์โยกย้ายให้รีบแจ้งความประสงค์มายังสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ภายในวนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕  
   ๕.๓) พรบ.การศึกษาตลอดชีวิต ขณะนี้เรื่องกําลังดําเนินการอยู่ท่ี กพร. 

มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๖ / ๒๕๕๕  วันอังคารท่ี  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๕   

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม  โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
๑. แก้ไขรายชื่อผู้มาประชุม  ลําดับท่ี  ๖๙  และ  ๗๗  เนื่องจากรายชื่อซ้ํากัน 
๒. รายชื่อผูม้าประชุม  ลําดับท่ี  ๑๒๘  นางดาราวรรณ  สาครินทร ์ ครู กศน.ตําบล  กศน. 

อําเภอกันตัง 
๓. รายชื่อผู้มาประชุม  ลําดับท่ี  ๑๗๖  นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ ์ คร ูคศ.๓  กศน.อําเภอ 

เมืองตรัง 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๖ / ๒๕๕๕   
 ๓.๑   กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
        นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม   
  ๑)  การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และปลายปีงบประมาณ ยังมี
งบประมาณท่ีน่าเป็นห่วงคือ ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงาน งบเศรษฐกิจพอเพียง ยังมียอด
คงเหลืออยู่ ๓๗๔,๕๖๒.๔๒ บาท และงบพัฒนาทักษะชีวิต ยังมียอดคงเหลือ ๓๐๔,๕๐๐ บาท กําชับอําเภอท่ียังไม่ได้
เบิกจ่ายให้รีบดําเนินการ โครงการไหนท่ีดําเนินการไม่ทันก็ให้รีบคืนงบประมาณมายัง สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายใน
วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ส่วนงบประมาณท่ีมีการเบิกจ่ายเป็นประจํา เช่น เงินเดือนข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ฯลฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน ๒๕๕๕ ให้ทุกอําเภอรีบดําเนินการพร้อมส่งหลักฐานมายังสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง  ภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕   ขอเน้นย้ําเรื่องแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบอุดหนุน ขอให้ทุก
สถานศึกษาจัดทําแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนรองรับแผนการใช้จ่ายเงิน เฉพาะวงเงินคงเหลือ จนถึงเดือนตุลาคม    
กําหนดส่งภายในวันศุกร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ก่อนเท่ียง และเน้นเรื่องการเดินทางไปราชการ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาดให้เบิกเงิน (เฉพาะเงนิยืม) ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เท่ียงคืน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  ๒)  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  ทุก กศน.อําเภอให้รีบเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี ๒๕๕๕ กําหนดให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานทางการเงินทุกชนิดภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  
มตท่ีิประชุม รับทราบ       

 ๓)  การรายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน.ตําบล 
ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีการรายงานผลการดําเนินงานครบทุกอําเภอ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๔)  การบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลราย
ตําบลผ่านโปรแกรมระบบ Online แจ้งอําเภอท่ียังไม่มีความเคลื่อนไหวคือ อําเภอหาดสําราญ กําชับครู กศน.
ตําบล ให้รีบดําเนินการโดย ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.อําเภอต้องจัดทํามาตรการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
๔.๑ ทราบโดยช้ีแจง   
 กลุม่อํานวยการ 
 ๑) นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  เรื่องการคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/

เครือข่าย/สถานศึกษาท่ีจัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน 
กศน.ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานใน
รอบปีท่ีผ่านมา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดให้มีการมอบรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ขอความกรุณา 
กศน.อําเภอ รีบจัดส่งเอกสารทุกประเภทภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 ๒) นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ตามท่ีสํานักงาน กศน. ได้จัดให้มีการประกวด
บรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ประจําปี ๒๕๕๕ โดยวิธีการคัดเลือกด้วยวิธีประเมินเชิงประจักษ์จาก
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งในสังกัดสํานักงาน กศน. คณะกรรมการระดับภาคได้ทําการตัดสินผลการประกวด
บรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนดีเด่นในระดับภาค ๕ ภาคแล้ว สําหรับจังหวัดตรัง ประเภทบุคคล บรรณารักษ์
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ดีเด่นระดับภาคใต้ ได้แก่ นางจาริ คงนคร บรรณารักษ์ชํานาญการห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ โดย  
สํานักงาน กศน.จะทําการตัดสินเพ่ือให้ได้บรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมประจําปี ๒๕๕๕ ภายใน
วันท่ี  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  

 ๓)  นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  กําหนดส่งเอกสารการพิจารณาความดี
ความชอบเพ่ือเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจําและเลื่อน
ค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ ครั้งท่ี ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕) ท้ัง ๔ แบบ ภายในวันศุกร์ท่ี ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๕ และจัดส่งสมุดบันทึกความดี จํานวน ๑ ชุด ภายในวันจันทร์ท่ี ๓ กันยายน ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๑)  นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  ความก้าวหน้าโครงการยกระดับการศึกษา

ประชาชนจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน ล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตร คู่มือ แบบเรียน กลุ่มอํานวยการได้จัดทําไว้
พร้อมแล้วแต่ยังติดปัญหาบางประการคือ ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งผลการพิจารณาทางกฎหมายยังไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง สํานักงาน กศน. จะชี้แจงอีกครั้ง ให้ทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องเตรียม
ความพร้อมไว้ให้พร้อม 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 

๒) การคัดเลือกและบรรณาธิการต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก นายสุริยา  จันทรัฐ  นักวิชาการศึกษา 
แจ้งท่ีประชุมขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ ในการจัดทําต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือกและได้ดําเนินการคัดเลือก
และบรรณาธิการต้นฉบับข้อสอบรายวชิาเลือกและออกข้อสอบใหม่ (กรณีท่ีข้อสอบไม่ได้มาตรฐาน) ณ ห้องประชุม
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน ๓๐ วิชาเลือก  และจะดําเนินการจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายในวันพุธท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

๓) นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม  การจัดทําตารางสอบปลายภาคเรียน
ท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕  บัดนี้ได้ดําเนินการจัดทําตารางสอบเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอบได้ตาม
ความเหมาะสม 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 ๔)  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ แจ้งท่ีประชุม  การจัดทําสื่อ
หนังสือเรียนรายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมายให้ กศน.
อําเภอ จัดทําสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือกโดยถอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือให้สถานศึกษา ครู ตลอดจน
นักศึกษา สามารถนําสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือกดังกล่าวไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้ตรงกับความต้องการของ
ตนเองและท้องถ่ินและเพ่ือให้สถานศึกษามีผลงานทางวิชาการโดยให้ กศน.อําเภอดําเนินการจัดทํา อําเภอละ ๑ เรือ่ง โดย
ใช้กรอบเค้าโครงของหนังสือเรียน กําหนดสง่ภายในวันจันทร์ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕        ซึ่งสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ได้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณให้อําเภอละ ๔,๐๐๐ บาท แล้ว 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 



-๗- 

 

 ๕)  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ แจ้งท่ีประชุม สทศ. กําหนดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๕  มีรายละเอียดดังนี ้

  ๕.๑)   ขณะนี้ สํานักงาน กศน.อําเภอ ได้ส่งข้อมูลนักศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.niets.or.th 
โดยเข้าเมนูระบบ (N-NET) ในวันท่ี ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๒)   ขอให้ สํานักงาน กศน.อําเภอ ส่งรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบภายในวัน
จันทร์ท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ (หลัง สทศ.ประกาศเลขท่ีนั่งสอบและสนามสอบ) 

  ๕.๓)   กําหนดการสอบครั้งท่ี ๑ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่วนระดับประถม สถาบัน กศน.ภาคใต้ รบัผิดชอบ 

 ครั้งท่ี ๒ ในวันอาทิตย์ท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท้ัง ๓ ระดับ 
 สําหรับการดําเนินการจัดการสอบจะเหมือนครั้งท่ีผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมคือ 

ประธานศูนย์สอบ แต่งตั้งผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีเป็นสนามสอบทําหน้าท่ีเป็นหัวหน้าสนามสอบ ในกรณีใช้ กศน.ตําบล/
กศน.อําเภอ เป็นสนามสอบให้แต่งตั้ง ผอ.กศน.อําเภอ เป็นหัวหน้าสนามสอบ ค่าใช้จ่ายรายหัว สทศ.จะจัดสรรให้มากกว่า 
๙๐ บาทต่อหัว (ขณะนีย้ังไม่กําหนด) 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 ๖)  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ แจ้งท่ีประชุม การดําเนินการจดั
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ขอให้ กศน.อําเภอเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จ 
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายงาน
ผลการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมภาคีเครอืข่ายและกิจการพิเศษ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี ้

๑) รายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมพิเศษและประชาสัมพันธ์ประจําเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๕ การดําเนินรายการวิทยุฯ กิจกรรมต่างๆ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เช่น การส่งเสริมการอ่านแก่
ประชาชน กิจกรรม/โครงการต่างๆ อาทิ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฯ 
วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๕ ตลอดจนกิจกรรมต่าง 
ๆ ท่ีสําคัญในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เช่น วันท่ีระลึกการรู้หนังสือวันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๕๕ กีฬา กศน.เกมส์ 
ระหว่างวันท่ี ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ฯลฯ ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการส่งเสริมความรู้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
และสร้างความสมานฉันท์แก่ประชาชนจังหวัดตรัง อาเซียนศึกษา เป็นต้น 

๒)  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฯ 
ประจําปี ๒๕๕๕ สํานักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน กศน. และจังหวัดตรังได้ขอความร่วมมือจาก
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารฯ 
ประจําปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในสังกัดร่วมจัด
กิจกรรมตามหนังสือท่ีแนบ ขณะนี้สถานศึกษาเริ่มส่งรายงานมาบ้างแล้ว ในส่วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ดังนี ้

 



-๘- 

 

 เวลา ๐๖.๓๐ น. บุคลากรทุกคนร่วมทําบุญตักบาตร บริเวณพระบรมราชานุสารีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 

 เวลา ๐๘.๓๐ น. ทีมศึกษานิเทศก์ไปร่วมถวายพระพรฯ ณ โรงเรียนสภาราชินี 
จังหวัดตรัง 

 เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สยามมกุฎราชกุมาร ฯ ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. บุคลากรทุกคนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฯ ณ วัดตรังคภูมิพุทธาวาส อําเภอกันตัง 

 เวลา ๑๗.๓๐ น. บุคลากรทุกคนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมลคงแด่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ฯ 

๓) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจําปี 
๒๕๕๕ สํานักงาน กศน.จงัหวัดตรัง ในฐานะประธานสายท่ี ๔ รับผิดชอบการถวายเทียนพรรษา ณ วัดควนวิเศษ 
ได้ร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๕๕ ดังนี ้

- ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาในวันจันทร์ท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณ 
หน้าสํานักงานเทศบาลนครตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป 

- ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษาไปถวายวัดควนวิเศษ  ในวันอังคารท่ี ๓๑ กรกฎาคม  
๒๕๕๕ ณ บริเวณหน้าสํานักงานเทศบาลนครตรัง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง เวลา ๑๖.๓๐ น. 

- ร่วมบริจาคปัจจัยหน่วยงานต่างๆ ในสายท่ี ๔ วัดควนวิเศษ เพ่ือรวบรวมให้
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเทียนพรรษา เครื่องไทยธรรมและปัจจัยถวาย
พระภิกษุสงฆ์โดยขอให้รวบรวมปัจจัยตามกําลังศรัทธา ได้จํานวน ๑๘,๔๙๑ บาท  

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑) นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน  กศน.จังหวัด

ตรัง แจ้งท่ีประชุม รายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๕ การดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนสนับสนุน ส่งเสริมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้ประชาชนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  

๒) นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งท่ีประชุม การขับเคลื่อน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน เม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เพ่ือสร้างสังคมแห่งการอ่าน ประสานความร่วมมือจากสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างสังคม
แห่งการอ่านและร่วมวางแผนกําหนดพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมดังกล่าวตลอดจนเริ่มขยายพ้ืนท่ีให้มากยิ่งข้ึนด้วยการหา
ภาคีเครือข่าย 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 
 



-๙- 

 

 

 กลุ่มนิเทศติดตามและการประเมินผลการจัดการศึกษา 
 นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ท่ีประชุม 

๑)  การนิเทศการศึกษา ขณะนี้ได้เริ่มนิเทศเป็นบางส่วนแล้ว เช่น บ้านท่าพญา บ้านท่าข้าม 
ตําบลปะเหลียน บ้านบางด้วน ฯลฯ ขอให้งานนิเทศภายในสถานศึกษาของทุกอําเภอ ส่งสรุปผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เรื่องศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตามแบบฟอร์มท่ีจัดส่งไปให้แล้ว 

๒) การประกันคุณภาพการศึกษา ให้ทุกสถานศึกษาส่งตัวชี้วัด กพร.ว่าด้วยเรื่องการ
ประกันคุณภาพภายใน รอบ ๙ เดือน เตรียมส่งตัวชี้วัด กพร. ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในรอบ ๑๒ เดือน 
และเตรียมทํา SAR ปี ๒๕๕๕ ตามมาตรฐานใหม่ของ กศน. คือ ๖ มาตรฐาน และ ๒๖ ตัวชี้วัด เร่งให้ส่งก่อนวันท่ี 
๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

๓) สําหรับงานผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือส่งสรุปงานในรอบปี โดยให้ส่งไปยังส่วนกลาง 
และงานเศรษฐกิจพอเพียงให้ส่งสรุปงานในรอบปีมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม ฝากกลุ่มศึกษานิเทศก์ หลังจากเสร็จสิ้นมหกรรม
กีฬา กศน.เกมส์ จะต้องเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินภายนอก ท้ัง ๑๐ อําเภอ จะต้องมีความพร้อม
โดยให้ศึกษาว่าจะประเมินอะไรบ้าง เน้นผลลัพธ ์  

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม การเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้ง
ท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๕-๗ กันยายน ๒๕๕๕ ณ สนามกีฬาสุระกุล  จ.ภูเก็ต ทุกอําเภอจะต้องจัดทําโครงการให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกันกับ สํานักงาน กศน. เรื่องงบประมาณหากยอดเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผู้อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ต้องเป็นผู้อนุมัติ และในวันอังคารท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.               
เชิญคณะกรรมการดําเนินงานจัดกิจกรรมวันการศึกษานอกโรงเรียนปี ๒๕๕๕ และศึกษาดูงานมหกรรมกีฬา กศน.
เกมส ์ครั้งท่ี ๒ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  
มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 
๑)  กศน.อําเภอกันตัง ได้ดําเนินการเรื่องชุมชนคนรักการอ่านเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
๒)  กศน.อําเภอสิเกา ได้ดําเนินการเรื่องชุมชนสง่เสริมการอ่านท่ี ตําบลแหลมมะขามเป็นท่ี 

เรียบร้อยแล้ว 
๓)  กศน.อําเภอย่านตาขาว จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเปิดชุมชนแห่งการอ่าน  ณ  

กศน.ตําบลโพรงจระเข้ ในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
๔)  กศน.อําเภอนาโยง เม่ือวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ประชุมเตรียมงานภูมิปัญญาผู้สูงวัย 

สู่ลูกหลานไทยท่ียั่งยืน และเม่ือวันท่ี ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีการจัดกิจกรรมกาชาดการปฐมพยาบาลและได้
เชิญนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมาเป็นประธานในพิธี 
 
 



-๑๐- 

 

๕)  กศน.อําเภอปะเหลียน  เม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีการจัดประชุมโครงการพัฒนา 
ทักษะชีวิตคนรุ่นใหม่ใส่ใจ ๓D 

มติท่ีประชุม      รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๗  เรื่องอ่ืน ๆ  
๑) นางอรอุษา  แสนเดช  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง แจ้งท่ีประชุม บุคลากรท่ีสําเร็จ

หลักสูตรภาษาจีน ให้มารับเกียรติบัตรในวันพฤหัสบดีท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง 

๒) นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน. แจ้งการสั่งจองของท่ีระลึก Mascot 
(ตัวนําโชค) และเสื้อแจ็คเก็ตสีขาว สําหรับมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๒ ขอความร่วมมือบุคลากรร่วมสั่งจอง
ของท่ีระลึก Mascot (ตัวนําโชค) และเสื้อแจ็คเก็ต โดยสั่งจองและนําเงินส่งท่ี นางสาวนราทิพย์  ขุนทองคํา 
นักวิชาการพัสดุ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง และขอความร่วมมือ กศน. อําเภอท่ียังไม่ได้ส่งเงินค่าเสื้อสําหรับ
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๒ ให้รีบส่งเงินภายในวันท่ี ๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

๓)  นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ หลังจากเสร็จสิ้นงาน
มหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําหนดจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการและมอบรางวัลแก่
บุคลากรดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕ ขอให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเตรียมความพร้อม 

มติท่ีประชุม      รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 

   (นางวิศัลย์ศยา  พุ่มพัว)                                                                   (นางอธิชา  รจนะ) 
     นักจัดการงานท่ัวไป               รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                  ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 


