รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๕
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายประวิตร
๒. นางอธิชา
๓. นายคมกฤช
๔. นายขันธ์ชัย
๕. น.ส.อัจฉรา
๖. นางอรอุษา
๗. นายวิเชียร
๘. นายไพรัช
๙. นายธัญญา
๑๐. นางอุมาภรณ์
๑๑. นายสุรวุฒิ
๑๒. น.ส.สุดา
๑๓. นางสุรีย์
๑๔. นางปาณิสรา
๑๕. นางสุดา
๑๖. นางไพลิน
๑๗. นายปรีชา
๑๘. นางศรีอรุณ
๑๙. น.ส.จุฑามาส
๒๐. นางสาริณี
๒๑. นายอนันต์
๒๒. น.ส.ประโลม
๒๓. น.ส.ทิวาวรรณ
๒๔. นางจาริ
๒๕ นางอรทัย

ทับเที่ยง
รจนะ
อภิชัยสรพันธุ์
บริบูรณ์
เชียงสอน
แสนเดช
จันทร์ฝาก
หัตถิยา
พงศ์ภราดร
มโนภิรมย์
ขันธ์คง
หาญวัฒนกุล
นาคนิยม
อภิชัยสรพันธุ์
ชาญป้อม
ธงธวัช
ชาญป้อม
เรืองฤทธิ์
แก้วมี
วรรณบวร
ศรีราม
เสียมไหม
พิทักษ์จินดา
คงนคร
คงสิน

๒๖. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

๒๗. นางวัชรี
นายโท
๒๘. น.ส.พรชืน่
ณ พัทลุง
๒๙. น.ส.กวินนาถ
ช่วยสงค์

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ประธานการประชุม
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอปะเหลียน
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอย่านตาขาว
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ
ศึกษานิเทศก์
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอห้วยยอด
ครู (คศ. ๒) กศน. อําเภอนาโยง
ครู (คศ. ๒) กศน. อําเภอห้วยยอด
ครู (คศ. ๑) กศน. อําเภอหาดสําราญ
ครู (คศ. ๑) กศน. อําเภอสิเกา
ครู (คศ. ๑) กศน. อําเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด

-๒๓๑. นางธิดารัตน์
๓๒. น.ส.นงเยาว์
๓๓. นางนุชนาฏ

เปาะทอง
ทับเที่ยง
นุ้ยขาว

บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางนภา
๒. นางละออง
๓. นางชนิดา
๔. น.ส.นวลจันทร์
๕ นางปัทมนันท์

จิโรภาส
ภู่กลาง
ศรีบางรัก
กิติพงษ์
ทองอ่อน

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง
ศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู กศน. อําเภอย่านตาขาว
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. น.ส.พัชญาณี
๒. น.ส.นุชรีย์
๓. นายนพรัตน์
๔. นายธนากร
๕. นายทวีศักดิ์
๖. นายสุริยา
๗. นายกฤษฎา

สุทธิรักษ์
บวชชุม
โชติเกษมกุล
เยาว์ดํา
ไตรญาณ
จันทรัฐ
บิลเกษม

นักจัดการงานทั่วไป
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ลาป่วย
ลาป่วย

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. กิจกรรม English For ASEAN โดย นางสุรีย์ นาคนิยม และนายกฤษฎา บิลเกษม ฝึกทักษะการพูด
และการฟังสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ให้แก่บุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
๒. แนะนําบุคลากรใหม่ นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับคําสั่งย้ายจากสถาบัน กศน. ภาคใต้ ให้ดํารงตําแหน่งครู กศน. อําเภอปะเหลียน สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑) สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๕/๒๕๕๕ (ประชุมเมื่อ
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕)
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
๑.๑) ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งที่จังหวัดตรัง
ชื่อ-สกุล
นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล
นายโสภณ ยิม้ ปรีชา
นายสุวรรณ ช่วยนุกูล
นายเดโช ปลืม้ ใจ

ตําแหน่งเดิม
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสงขลา
นายอําเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
ป่าชายเลน สํานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่

ตําแหน่งที่จังหวัดตรัง
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด
นายอําเภอวังวิเศษ
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ ๓

-๓๑.๒) ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งใหม่
ชื่อ-สกุล
นายทศพล สวัสดิสุข
นายอาคม ยุทธนา

มติที่ประชุม

ตําแหน่งเดิม
ตําแหน่งใหม่
นายอําเภอวังวิเศษ
นายอําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการป่าชายเลนที่ ๓ ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่

รับทราบ

๑.๓) สืบเนื่องจากจังหวัดตรัง ได้รับการประเมินจาก กพร. และกรมสุขภาพจิต ให้เป็นเมืองน่าอยู่
อัน ดับ ๑ ของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้รับ รางวัลบริหารทรัพยากรดีเ ด่น อัน ดับ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ท่า นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จึงมอบนโยบายให้ห น่วยงานราชการปฏิบัติ ในการออกหนังสือราชการโดยการใส่ว ลี
“จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข” ยกเว้นในกรณีการรายงานผลยาเสพติด และได้มอบนโยบายการแต่งกายในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เน้นความเรียบร้อยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๔) การจัดกิจกรรมวันส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลกใน
ส่วนภูมิภาค ประจําปี ๒๕๕๕ โดยรัฐบาลและมหาเถรสมาคมมีมติให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๕
เป็นพิเศษ โดยให้ใช้ชื่อการจัดงานว่า “งานฉลองสัมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ระยะเวลาการจัด
งาน ระหว่างวันที่ ๒๙ พ.ค. – ๔ มิ.ย. ๒๕๕๕ รวม ๗ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐
พรรษา ในส่วนของ สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ได้มอบหมายให้ห้องสมุดทุกแห่งจัดนิทรรศการส่งเสริมพระพุทธศาสนา
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีตักบาตร ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ แล้ว ในเวลา
๐๘.๓๐ น. ขอเชิญบุคลากรทุกท่านร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ บริเวณทางเข้าสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๕) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พระราชกรณียกิจและขยายผลตามแผนงานส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน ขอให้ กศน. อําเภอให้การสนับสนุนการจัดตัง้ แก่ทางอําเภอด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๖) โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข แบบ ABC อยู่ระหว่างรอการประสานงานจากทางอําเภอ

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑.๗) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง วันพฤหัสบดีที่
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบ้านวังลํา หมู่ที่ ๒ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒) สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง
(ศพส.จ.ตรัง) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ (ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

-๔นายประวิ ต ร ทั บ เที่ ย ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม การแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด ยั ง คงอยู่ ใ นพื้ น ที่
เป้าหมาย ได้แก่ อําเภอเมืองตรัง ห้วยยอด กันตัง และอําเภอปะเหลียน จังหวัดตรังได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อ
ป้องกันปราบปรามสิ่งเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าและยาไอซ์ที่ยังคงมีปริมาณการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น สถานศึกษาจะต้อง
ทํางานร่วมกับหน่วยป้องกันในระดับอําเภอ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) สาระสําคัญจากการประชุมประสานการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ครั้งที่ ๒
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ได้มีการประชุมมอบหมายงานการจัดกิจกรรมมหกรรม
กีฬา กศน. เกมส์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การเตรียมความพร้อม
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔) การประชุมมอบนโยบายและมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ครู กศน. ภาคใต้ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม จํานวนผู้เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติจากท่านเลขาธิการ กศน.
รวม ๑๗๔ คน ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมแต่งกายชุดสีกรมท่า ส่วนผู้รับเข็มเชิดชูเกียรติแต่งเครื่องแบบสีกากี ขอให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม

รับทราบ

๕) นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ในการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูบุคลากรทาง
การศึกษา จะใช้ระบบห้องประชุมไร้กระดาษ ขอให้ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอ ทุกท่านนําโน้ตบุ๊คมาใช้ในการประชุม ฯ
ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม ครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๕
๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ และปลายปีงบประมาณ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม เจ้าหน้าที่ กศน. อําเภอ ต้องมาตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
กับทางสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง อย่างสม่ําเสมอ และตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาสที่ ๓
งบดําเนินงานจะต้องเบิกจ่าย ๖๗ % ขอให้ กศน. อําเภอ เร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบกิจกรรมซึ่งขณะนี้มีระดับการเบิกจ่าย
งบประมาณต่ํากว่าเกณฑ์อยู่มาก ส่วนหลักฐานการเบิกจ่ายเงินซื้อหนังสือเรียนขอให้จัดส่งสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ภายใน
สัปดาห์นี้
มติที่ประชุม
๒๕๕๕

รับทราบ
๒) รายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน. ตําบล ประจําเดือนพฤษภาคม

-๕นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้ทุก กศน. อําเภอ เพิ่มช่องรายงานผลการดําเนินงานของ
ศูนย์ฝึกอาชีพด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) การบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลรายตําบลผ่าน
โปรแกรมระบบ Online
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอบคุณที่ กศน. อําเภอ ที่ได้ให้ความร่วมมือการบันทึกข้อมูล
สํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้
มติที่ประชุม

เห็นชอบดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มอํานวยการ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม
๑) การคัดเลือกบุคลากร / หน่วยงาน / เครือข่าย / สถานศึกษา ที่จัด และหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและ
ขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะจัดให้มีการมอบรางวัลใน
เดือนกันยายน ๒๕๕๕ จัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒) การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้บริหารการศึกษา (รองผู้อํานวยการ และผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.) ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มการ
เจ้าหน้าที่ ชั้น ๕ อาคารสํานักงาน กศน. กทม. ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๓๐ –
๑๒.๐๐ น. ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) การคัดเลือกผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดําเนินการตามแนวปฏิบัติที่กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์สํานักงาน กศน.
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ ๒ จะเริ่มใช้วิธีการจัดซื้อจัด
จ้างทั้ง ๑๒ วิธี ตามมติ ครม. ในเร็ว ๆ นี้ ขอให้ กศน. อําเภอ เตรียมความพร้อมบุคลากร/ทบทวนกระบวนการจัดทําด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม
๑) แนวทางการดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ปี ๒๕๕๕ ให้สถานศึกษาและ กศน. ตําบลดําเนินการ
ตามนโยบายศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การบูรณาการนโยบายพัฒนายกระดับราคาสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการชุมชน ให้ได้รับ
การลงทะเบียนเป็นสินค้า OTOP จากกรมการพัฒนาชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ การบูรณาการทําได้โดยการอบรม
ความรูก้ ารบริหารจัดการธุรกิจสินค้า OTOP, ธุรกิจ OTOP ส่งออก, การตลาดและช่องทางการจําหน่าย และภาษาอังกฤษธุรกิจ
จากงบประมาณที่มีอยู่จํานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง จะจัดสรรให้ กศน. อําเภอละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท
เพื่อดําเนินการต่อยอด OTOP อย่างน้อย ๑ OTOP โดยให้ดําเนินงานโครงการ ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น OTOP Mini MBA

-๖ให้แก่ผู้ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งนี้ การดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพทุกหลักสูตรต้องดําเนินการครบทั้ง ๔ กระบวนการ
ได้แก่ ช่องทางอาชีพ ฝึกทักษะ กระบวนการจัดการ และมีโครงการประกอบอาชีพรองรับเมื่อจบหลักสูตร รายละเอียด
อื่น ๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒) แนวทางการเทียบระดับทางการศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ในสถานศึกษาเทียบระดับ
จํานวน ๕ แห่ง ได้แก่ กศน. อําเภอเมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด ย่านตาขาว และ กศน. อําเภอหาดสําราญ ให้ดําเนินการ
ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยใน ๑ รอบปี ดําเนินการเปิดรับสมัครเทียบระดับจํานวน ๔ ครั้ง สถานศึกษาควรเตรียม
ความพร้อมและศึกษารายละเอียดตามคู่มือปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) แนวทางการดําเนินงานตามโครงการจบ ม. ๖ ภายใน ๘ เดือน อย่า งมีคุณภาพ ในการ
ดําเนินการสถานศึกษาจะต้องเก็บเงินผู้แสดงความจํานงคนละ ๑,๕๐๐ บาท เพื่อจัดให้มีครูที่ปรึกษา คุณสมบัติของครู
ที่ปรึกษาต้องมาจากเครือข่ายเท่านั้น และจะสํา เร็จการศึกษาก็ต่อเมื่อต้องสอบผ่านรวดเดียวจํา นวน ๙ รายวิช า
ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานอย่างน้อยจังหวัดละ ๑๐๐ คน โดยสํานักงาน กศน. จะได้มอบหมาย
ให้ศูนย์เทียบระดับทั้ง ๕ ศูนย์ของจังหวัดตรัง เป็นผู้ดําเนินการ
มติที่ประชุม

รับทราบ
๔) นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษารายงานการจัดตั้ง/สถานที่จัดตั้ง เพื่อเป็น
ข้อมูลรายงานสํานักงาน กศน. ต่อไป และให้สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานตามแบบรายงานทุก ๓ เดือน ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕) นายสุริยา จันทรัฐ แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษาดําเนินการแจ้งข้อมูลรายวิชาเลือก และ
จํา นวนผู้ ล งทะเบี ย นในแต่ ล ะระดับ การศึก ษา ภายในวั น ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพื่ อ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
๖) นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม แบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน
การสั่งซื้ออยู่ในอํานาจของสถานศึกษา ให้สถานศึกษาใช้เงินบริหารเพื่อสั่งซื้อ กศน. ๔ , ๕ , ๖
มติที่ประชุม

กศน. ๔ , ๕ , ๖

เห็นชอบให้แต่ละสถานศึกษาเป็นผูด้ ําเนินการสั่งซื้อ กศน. ๔ , ๕ , ๖

กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๑) นายกฤษฎา บิ ล เกษม แจ้ง ที่ป ระชุม การดํา เนิน งานกองทุน พั ฒ นาบทบาทสตรีต ามปฏิทิ น
ปฏิบัติงานประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ได้แจ้งให้ กศน. อําเภอ ทราบทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
ขอให้สถานศึกษาเตรียมบุคลากรดําเนินการตามปฏิทินปฏิบัติงาน สําหรับการเพิ่มรายชื่อผู้ไม่มีรายชื่อในเอกสารประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้สถานศึกษาบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มใน Excel
และแจ้งเพิ่มรายชื่อต่อนายอําเภอ โดยข้อเน้นย้ําระหว่างวันที่ ๔ – ๗ มิถุยายน ๒๕๕๕ และ กศน. อําเภอ ต้องอยู่
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการเพิ่ มชื่ อสมาชิ กที่ มาสมั ครระหว่ า งวั น ที่ ๑๘ กุ มภาพั นธ์ – ๓๑ มี น าคม ๒๕๕๕ ในการเป็ น
คณะกรรมการบริหารกองทุน ตามคําสั่งสํานักงาน กศน.
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๗๒) การรายงานผ่านระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด (Antidrug) โปรแกรม Online
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม ในแต่ละปีจะมีรอบการรายงานผลการเฝ้าระวังยาเสพติดใน
สถานศึกษาภายใน ๑ เดือนหลังจากเปิดเทอม จํานวน ๒ ภาคเรียน และการรายงานผ่านระบบติดตามและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด (Antidrug) ภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เนื่องจากเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๕๕
ณ สนามกีฬาสุระกุล จ.ภูเก็ต
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม มอบหมายให้ ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์ เป็นผู้จัดการทีมกีฬา
ฟุตบอล ผอ.ไพรัช หัตถิยา เป็นผู้จัดการทีมกีฬาเซปักตะกร้อ และ ผอ.อุมาภรณ์ มโนภิรมย์ เป็นผู้จัดการทีมกีฬาเป
ตอง ตรังและพัทลุงเป็นตัวแทนกองเชียร์ พาเหรดของกลุ่มอันดามัน แข่งระดับภาคในวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ขณะนี้สํานักงาน กศน. ได้สํารองที่พักของสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ ๑๐ ไว้สําหรับนักกีฬา
ผู้ฝึกสอนและผู้บริหาร
มติที่ประชุม

รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล แจ้งที่ประชุม รายงานผลการดําเนินงานของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ได้ข้อสรุปคือ งานอัธยาศัยจะขับเคลื่อนงานร่วมกับ กศน. อําเภอ โดยจัดมุมน่าอ่านทีบ่ ้านครู กศน. ตําบล มุมส่งเสริมการอ่าน
ส่งเสริมสุขภาพที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล มุมอาเซียนที่ กศน. ตําบล และการออกให้บริการของรถห้องสมุดเคลื่อนที่
เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ ขณะนีง้ านอัธยาศัย สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์โอเคเนชั่น
ให้มบี ล็อกสําหรับเผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสุรีย์ นาคนิยม แจ้งที่ประชุม
๑) การนิเทศการศึกษาของศึกษานิเทศก์ส่วนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พ.ค. ๒๕๕๕
โดย ศึกษานิเทศก์สุภาพรรณ น้อยอําแพง ได้ให้ข้อเสนอแนะกับทาง กศน. อําเภอ ด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
๒) จากการเข้าร่วมประชุมการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ. จะให้ความสําคัญกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้ง ๘ ข้อ โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สนใจดาวน์โหลด
รายละเอียดจากเว็บไซต์ สมศ.
มติที่ประชุม

รับทราบ
๓) การเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการโครงการจบ ม.๖ ภายใน ๘ เดือน
นางสุรีย์ นาคนิย ม แจ้งที่ป ระชุม จากการเข้าร่ว มประชุมเมื่อวัน ที่ ๒๒ - ๒๔ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ข้อสอบออกโดยมืออาชีพในการออกข้อสอบ ข้อสอบเน้นความเข้าใจและการนําไปใช้
มติที่ประชุม

รับทราบ

-๘๔) สํานักงาน กศน. จัดสรรงบประมาณดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตําบลละ ๑๒,๐๐๐ บาท
การดําเนินงานให้ครู กศน. ตําบล ยึดแนวทางการดําเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดทําโครงการพร้อม
วิเคราะห์ว่ามีความสอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ทีมงานประชาสัมพันธ์ของ
สํานักงาน กศน. จะเดินทางไปทําข่าวกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ของ กศน. อําเภอรัษฎา กศน. อําเภอสิเกา และ
ทําข่าวพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
ขณะนี้หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง โดยจะสุ่มตรวจ กศน. อําเภอ
เมืองตรัง ด้วย ขอให้สถานศึกษาเตรียมข้อมูลไว้
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๕ น.

(นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นายประวิตร ทับเที่ยง)
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

