รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๑๒/ ๒๕๕๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบุญลาภ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายประวิตร
๒. นางอธิชา
๓. นายคมกฤช
๔. นายขันธ์ชัย
๕. น.ส.อัจฉรา
๖. นางอุมาภรณ์
๗. นายวิเชียร
๘. นายไพรัช
๙. นายธัญญา
๑๐. นางเพียงใจ
๑๑. นายสุรวุฒิ
๑๒. นางนภา
๑๓. น.ส.สุดา
๑๔. นางละออง
๑๕. นางสุรีย์
๑๖. นางปาณิสรา
๑๗. นางสุดา
๑๘. นางไพลิน
๑๙. นายปรีชา
๒๐. นางศรีอรุณ
๒๑. น.ส.จุฑามาส
๒๒. นางสาริณี
๒๓. นายอนันต์
๒๔. น.ส.ประโลม
๒๕. น.ส.ทิวาวรรณ
๒๖. นางจาริ
๒๗. นางอรทัย

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

๒๘. น.ส.กวินนาถ

ช่วยสงค์

๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

นายโท
ณ พัทลุง
ทับเที่ยง
เปาะทอง

นางวัชรี
น.ส.พรชื่น
น.ส.นงเยาว์
นางธิดารัตน์

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ 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
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง

-๒๓๓. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

๓๔. นางนุชนาฏ

นุ้ยขาว

บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางปัทมนันท์

ทองอ่อน

บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา

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

บิลเกษม
บวชชุม
โชติเกษมกุล
เยาว์ดํา
ไตรญาณ
จันทรัฐ
สุทธิรักษ์
หนูริง

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

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. กิจกรรม English For ASEAN โดย อาจารย์ละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ฝึกการ
ทักทายด้วย ๑๐ ภาษาอาเซียน
๒. นายประวิตร ทับเที่ยง ผูอ้ ํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบวุฒิบัตร โครงการนิเทศ
และพัฒนาระบบประกันคุณสภาพสถานศึกษา (หลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
รอบสาม) วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
๑) สํานักงาน กศน.จังหวัด จํานวน ๑๑ คน
๒) เมือง
จํานวน ๒๗ คน
๓) ห้วยยอด
จํานวน ๒๗ คน
๔) กันตัง
จํานวน ๒๓ คน
๕) ย่านตาขาว
จํานวน ๑๖ คน
๖) ปะเหลียน จํานวน ๑๘ คน
๗) สิเกา
จํานวน ๙ คน
๘) วังวิเศษ จํานวน ๗ คน
๙) นาโยง
จํานวน ๑๙ คน
๑๐) รัษฎา จํานวน ๗ คน
๑๑) หาดสําราญ
จํานวน ๑๑ คน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑) นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
พระราชกรณียกิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง
ปัตตานี และตรัง ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ในพื้นที่จังหวัดตรังเสด็จ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
สันติราษฎร์บํารุง ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน เตรียมความพร้อมงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของโรงเรียน
งานห้องสมุดประชาชน เส้นทางทีเ่ สด็จผ่านจากหาดเลา – ลิพัง สําหรับ กศน.ตําบล ทีพ่ ระองค์เสด็จผ่าน ขอให้ดูแลในเรื่อง
ของความสะอาด พร้อมทั้งประดับธงชาติ ธงประจําพระองค์ และจัดโต๊ะหมู่บูชา ส่วนห้องสมุดประชาชนอําเภออื่น ๆ
ขอความร่วมมือประดับธงตราสัญลักษณ์ในช่วงที่เสด็จจังหวัดตรังด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๓๑.๒) สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕
(ประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕) และสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง)
๑) ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งที่จังหวัดตรัง
ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งเดิม

ตําแหน่งที่จังหวัดตรัง

นายพงษ์ศักดิ์ ชนะสิทธิ์

ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

พ.อ.ประยูร เจริญพันธุ์

สัสดีจังหวัดนครศรีธรรมราช

สัสดีจังหวัดตรัง

พ.ต.ท.สุเทพ สังวรกิตติวฒ
ุ ิ

สารวัตรฝ่ายอํานวยการ กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ภาค ๔

ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕
จังหวัดตรัง

พ.ต.ท.ธีระ ทองระยับ

รอง ผกก.๒ บก.ทล.

ผกก.๙ บก.รน.

นางอารีย์ อินทรสมบัติ

ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมงจังหวัดตรัง

๒) ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งที่ใหม่
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งเดิม
นายสรวิชญ์ ไชยสวัสดิ์
นายเดชา ก่อเกิด

ท้องถิ่นจังหวัดตรัง
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดตรัง

นายพงษ์พิเชษฐ เก้าเอี้ยน

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง

พ.อ.ศิริพงศ์ ขุนณรงค์

สัสดีจังหวัดตรัง

พ.ต.ท.จอมภพ เสียงเพราะ

ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๓๕ จังหวัดตรัง

ตําแหน่งใหม่
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอ่างทอง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย
รักษาราชการแทน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
มณฑลทหารบกที่ ๔๑
ค่ายวชิราวุธนครศรีธรรมราช
ผู้บังคับกองร้อยตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๗
จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒) โครงการ To Be Number One ขอให้สถานศึกษาและกลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจการ
พิเศษ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว อาทิเช่น สมาชิกยังมีอยู่หรือไม่ สําหรับในปีนี้จังหวัด
ตรังได้ผ่านการประกวดทั้งในระดับชุมชน ระดับสถานศึกษา ระดับสถานประกอบการ หากชมรมมีความเข้มแข็ง
ก็สามารถส่งเข้าประกวดในระดับต่าง ๆ ได้
๓) ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของจังหวัด ตรัง
สํานักงานคลังจังหวัดตรัง แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปีนี้ให้ส่วนราชการ
ดําเนินการตามมาตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งปีนี้จะเข้มงวดมากเป็นพิเศษ สําหรับเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
ต้องทําสัญญาให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ มิฉะนั้นงบประมาณจะพับไป ในส่วนของการก่อสร้าง กศน.ตําบล
มีจํานวน ๓ แห่ง ที่ยังหาผู้รับจ้างไม่ได้ คือ อําเภอย่านตาขาว อําเภอปะเหลียน อําเภอสิเกา ขอให้ลงนามในสัญญา
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
๔) การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ระหว่างทีมชาติไทย – ทีมชาติ
อิตาลี ขอเชิญชวนผู้สนใจซื้อบัตรเข้าชม จังหวัดตรังร่วมกับสํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง และ

-๔สมาคมกีฬาจังหวัด ตรัง เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นักกีฬาเดิน ทางมาถึงในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖ และจะ
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นทีอ่ ําเภอสิเกา อําเภอห้วยยอด อําเภอนาโยง
๕) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕๖ กศน.อําเภอเมืองตรัง ร่วมจัดงานกับอําเภอเมือง
ตรัง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ส่วนสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
๖) เรื่องสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นการประเมินทุกภาคส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของ
คนในจังหวัดว่ามีความเข้มแข็งหรือไม่ ปรากฏว่าจังหวัดตรังเป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรังได้รับมอบรางวัลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และจะมีการประเมินรักษาแชมป์ต่อไป
๗) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง เดือนมกราคม
๒๕๕๖ กําหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ณ อบต.นาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
๘) การประชุมยาเสพติดของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินอาชนะยาเสพติด ถือเป็นวาระแห่งชาติ
ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีเฉลิม อยู่บํารุง เป็นประธาน มีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือ การดูแลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งนอกและ
ในสถานศึกษา ซึ่งมีอายุระหว่าง ๗ – ๒๔ ปี ที่มีพฤติกรรมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มอบหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ
ดูแลข้อมูลดังกล่าวในส่วนภูมิภาค ดังนี้
-พื้นที่เสี่ยงทีเ่ ป็นสถานบันเทิง มอบให้ที่ทําการปกครอง
-หอพักที่มีการมั่วสุมของเยาวชน มอบสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตมอบสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง
-พื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมในอําเภอมอบตํารวจภูธรและที่ทําการปกครอง
ในส่วนของ กศน.อําเภอ ให้ช่วยสนับสนุนงาน ศพส.อ. และมีหน้าที่แก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงของ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในเรื่องส่งเสริมการศึกษานอกระบบและฝึกอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ใช่มีหน้าที่เพียงสํารวจ
ข้อมูล
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอให้ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ช่วยติดตามและเฝ้า
ระวั ง กลุ่ ม เสี่ ย งที่ ท างอํ า เภอรายงานมาจัง หวั ด ด้ ว ย สํ า หรั บ ผู้ อํ านวยการ กศน.อํ าเภอ ที่ ได้ รั บการแต่ งตั้ งเป็ น
คณะกรรมการ ศพส.อ. ให้เข้าร่วมการประชุมกับอําเภอตลอด และเตือนบุคลากร กศน.จังหวัดตรัง ด้วยความเป็น
ห่วงในเรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ในเวลากลางคืนต้องระมัดระวัง เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ทําร้ายร่างกายผู้ขับขี่
ในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสพยาเสพติด
๙) ท่านเลขาธิการ กศน. ได้รับมอบนโยบายปลูกฝังประชาธิปไตย และได้สั่งการให้หน่วยงาน/
สถานศึกษาจัดทําป้ายรณรงค์ ผูอ้ ํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําชับให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ เร่งจัดทํา
ป้ายรณรงค์ดังกล่าว หาก กศน.อําเภอใด ยังไม่ออกแบบหรือยังไม่ได้ทํา สามารถนํารูปแบบที่ทางสํานักงาน กศน.จังหวัด
ออกแบบไปใช้ได้ โดยในเดือนหน้าจะมีศึกษานิเทศก์ติดตามการรณรงค์ดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๕ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑๑/ ๒๕๕๕
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม

-๕การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ตามที่ได้มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สรุป
เป็นประจําทุกเดือน ขอให้ กศน.อําเภอดูรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ สรุปดังนี้
๑) โครงการสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนจบการศึ ก ษาขึ้ น พื้ น ฐาน
งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าจัดการเรียน ฯ ครูสอนคนพิการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดสรรให้ กศน.อําเภอเรียบร้อยแล้ว
๒) ผลผลิตที่ ๔ การจัดการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะงบจัดกิจกรรมในส่วนของ ส่งเสริม
การรู้ หนั งสื อ พั ฒนาทั กษะชีวิ ต เศรษฐกิจพอเพี ยง งบรายจ่ ายอื่ น (ศู นย์ ฝึ กอาชี พชุ มชน) ขอให้ กศน.อํ าเภอ
วางแผนการจัดกิจกรรม ในส่วนของงบรายจ่ายอื่น (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) ขณะนี้ได้อนุมัติไปทุกอําเภอแล้ว ยกเว้น
กศน. อําเภอหาดสําราญยังไม่ได้อนุมัติ
๓) ผลผลิตที่ ๕ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย งบดําเนินงาน โดยเฉพาะค่าหนังสือพิมพ์
ห้องสมุด บางอําเภอยังไม่ได้เบิกจ่าย ส่วน ค่าวารสารห้องสมุด กศน.อําเภอหาดสําราญ ยังไม่เบิกจ่าย ค่าซื้อหนังสือ
ห้องสมุดประชาชนได้เบิกไป ๒ อําเภอแล้ว คือ อําเภอกันตังและอําเภอนาโยง ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตําบล มี ๖ อําเภอ
ที่ยังไม่เบิกจ่าย และกําชับให้ กศน.อําเภอ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินโดยเฉพาะผลผลิตที่ ๔ กับผลผลิตที่ ๕ เนื่องจากมีผล
การเบิกจ่ายต่ําจากรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมเป็นรายเดือนของแต่ละจังหวัด ในระบบ GFMIS ของสํานักงาน
กศน. ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๖ จังหวัดตรังเบิกได้ ๙% จากเป้าหมาย ๒๐%
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓.๒ การบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ข้อมูลรายตําบลผ่าน
โปรแกรมระบบ Online
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ จัดเก็บข้อมูลสํารวจความต้องการ
ทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นฐานข้อมูล และดําเนินการ Update ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการติดตามการส่ง - รายงานข้อมูลสถานศึกษา ไตรมาส ๑/๒๕๕๖
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม เนื่องจากจังหวัดตรังมีปัญหาการรายงานข้อมูลล่าช้าและถูก
ทวงถามบ่อย จึงมอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์จัดทําสรุปผลการติดตามการส่งรายงาน ผ่านระบบ IT และจากสรุปผลการ
ติดตามส่งรายงานของสถานศึกษา ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕) ปรากฏว่า กศน.อําเภอที่มีผลการ
รายงานข้อมูล ลําดับที่ ๑ คือ กศน.อําเภอปะเหลียน จํานวนรายงานที่ส่งได้ทันตามกําหนด ๑๘ เรื่อง จากจํานวนรายงาน
ทั้งหมด ๒๖ เรื่อง ลําดับสุดท้ายคือ กศน.อําเภอหาดสําราญ จํานวนรายงานที่ส่งได้ทันตามกําหนดเวลา ๙ เรื่อง ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวจะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
๓.๔ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปี ๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไม่รับเอกสารหลักฐานการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนปี ๕๕ และเงินที่เหลือจะนําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินต่อไป
๓.๕ งบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม มอบรองผู้อํานวยการ ฯ กลุ่มยุทธศาสตร์ ผู้อํานวยการ
กศน.อําเภอปะเหลียน ในเรื่องการวางแผนและการดําเนินการตามแผนในการจัดกิจกรรมสอนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุซ์ าไก
ซึ่งขณะนีอ้ ยู่ในขั้นตอนสํานักงานเขตพื้นการศึกษายืมเงินจากจังหวัด ฉะนั้นกลุ่มยุทธศาสตร์ต้องเร่งรัดติดตามทุกวัน ทุก
สัปดาห์ เพราะต้องรายงานผู้วา่ ราชการจังหวัดตรังทุกวันที่ ๕ ของเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
ทราบโดยชี้แจง
กลุ่มอํานวยการ
๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ที่จัด และหรือสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และขวัญกําลังใจให้แก่หน่วยงาน หรือผู้ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดให้มีการมอบ
รางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ กําหนดจัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งเอกสารการคัดเลือก ฯ เพราะ
ผลการคัดเลือกจะเป็นผลงานเชิงประจักษ์ของสถานศึกษาสามารถนําไปใช้ได้ในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การประกัน
คุณภาพ การเลื่ อนวิทยฐานะ การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้บ ริห ารและบุคลากรในสถานศึกษา และ
มอบหมายให้
-กศน.อําเภอห้วยยอด จัดทําเอกสารการคัดเลือก ฯ ให้หน่วยทหาร
-กศน.อําเภอเมืองตรัง จัดทําเอกสารการคัดเลือก ฯ ให้เรือนจําจังหวัดตรัง
-กศน.อําเภอย่านตาขาว จัดทําเอกสารการคัดเลือก ฯ ให้สถานพินิจ
-กลุ่มศึกษานิเทศก์ โดย อ.ละออง ภู่กลาง จัดทําเอกสารการคัดเลือก ฯ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจําปี ๒๕๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลการคัดเลือก
บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจําปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒ รางวัล ดังนี้
-ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น นายขจรพงศ์ ศิริสม กศน.อําเภอปะเหลียน
-สถานศึกษา ดีเด่น
กศน.อําเภอกันตัง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม
๑) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ กําหนดการงานวันครูตามที่ได้แจ้งให้ กศน.อําเภอ ทราบทางสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ มีดังนี้ ในช่วงเช้าพิธีทําบุญตักบาตรที่โรงเรียนสภาราชินี และพิธีรําลึกพระคุณบูรพาจารย์ที่
โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง และช่วงเย็นกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครู สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จองโต๊ะ
รับประทานอาหารไว้จํานวน ๒ โต๊ะ สําหรับผู้บริหาร ๑ โต๊ะ และผู้จัดการทีมและทีมนักกีฬา ๑ โต๊ะ ขอความร่วมมือ
บุคลากรทุกท่านแต่งกายชุดกรมท่าเข้าร่วมพิธีรําลึกพระคุณบูรพาจารย์
๒) ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรรับรางวัลครูและบุคลากรดีเด่น งานวันครูประจําปี ๒๕๕๖
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้เสนอรายชื่อดังนี้
๒.๑) ผู้อํานวยการสถานศึกษา ดีเด่น นางนภา จิโรภาส
๒.๒) ศึกษานิเทศก์ ดีเด่น
นางละออง ภู่กลาง
๒.๓) ข้าราชการครู ดีเด่น
นางสาริณี วรรณบวร
๒.๔) บรรณารักษ์ ดีเด่น
นางอรทัย คงสิน
๒.๕) ครูอาสาสมัคร กศน. ดีเด่น นายขจรพงศ์ ศิรสิ ม
๒.๖) ครู กศน.ตําบล ดีเด่น
น.ส.วรรณวิมล ปรังพันธ์
มติที่ประชุม รับทราบ

-๗กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๔ กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งที่ประชุม กิจกรรมวันสถาปนายุวกาชาดไทย
สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีสวนสนาม ขอเชิญทุกสถานศึกษาส่งสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดเดิน
สวนสนาม รวมจํานวน ๓๕ คน โดยขอความร่วมมือทุกชมรมถือป้ายชมรมมาด้วย ในปีนี้จะมีการประกาศเกียรติ
คุณอาสาสมัครยุวกาชาดดีเด่น สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จํานวน ๑ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การสํารวจข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม การสํารวจข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ระดับจังหวัด
ใน ๑ ชุด มีจํา นวน ๓๐ ข้อ มีตัวชี้วัดเกี่ย วกับ การศึกษาจํา นวน ๒ ตัวชี้วัด ขอความร่ว มมือสถานศึกษาส่ง
อาสาสมัคร กศน. ร่วมสํารวจข้อมูล จปฐ. โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังจะจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นรายชุด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ การประกวด “สุดยอด กศน.”
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม จะมีการแข่งขันการประกวด “สุดยอด กศน.” ในระดับ
ภาค โดยไม่จํากัดรูปแบบการประกวด สํานักงาน กศน. ได้อนุมัติให้ใช้งบพัฒนาผู้เรียนในการดําเนินการประกวด
ขอให้ทุกสถานศึกษาเริ่มดําเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และจัดส่งใบสมัครให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อส่งให้สถาบัน กศน.ภาคใต้ ผู้จัดการประกวด
ต่อไป ซึ่งในการแข่งขันระดับภาคใต้จะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NBT รายละเอียดอื่น ๆ
งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ ได้แจ้งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๗ เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน จังหวัดละ ๑ ห้องเรียน
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม มอบหมายให้ กศน.อําเภอเมืองตรัง ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนภาษาจีน จํานวน ๑ ห้องเรียน หลักสูตร ๓๐๐ ชั่วโมง ขึ้นไป โดยใช้งบประมาณปกติงานศูนย์ฝึกอาชีพ โดย
จะเริ่มจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เป็นต้นไป จํานวน ๓๐๐ ชั่วโมง นอกเวลาราชการ ณ
อาคารเรียน กศน.อําเภอเมืองตรัง รับสมัครผู้เรียนจํานวน ๒๐ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๘ นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอเชิญ กศน.อําเภอ ร่วมจัดนิทรรศการด้านงานอาชีพ ใน
วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ต.ควน
ปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙ การประกันคุณภาพการศึกษา
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ รายงานการเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม อําเภอละ ๕ นาที
นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สถานศึกษาควรเตรียมการดังนี้
๑) ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ต้องทําความเข้าใจตัวชี้วัด

-๘๒) เวลาในการนํา เสนอพรีเ ซนเตชั่น ข้อมูล ของสถานศึกษาไม่ควรเกิน ๑๐ นาที ไม่ควรมี
เสียงเพลงดังเกินไป ควรมีข้อมูลดังนี้ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง อัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ควร
นําเสนอจุดเด่น Best Practice
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐ การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ นิเทศครูผู้สอนคนพิการ
ตามคู่มือและแนวปฏิบัติของครูผู้สอนคนพิการ
นายประวิตร ทับเทีย่ ง แจ้งที่ประชุม จากการที่มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากกว่า
๒๐๐ คน การเป็นครูต้องใช้ความรัก ความเมตตาเป็นหลัก
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๑ การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
นางสุรีย์ นาคนิยม แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอทําความเข้าใจกับหลักการจัด
การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๒ การจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๕๖
นางสุรีย์ นาคนิยม แจ้งที่ประชุม แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาสําหรับผู้สูงอายุ ในปี ๒๕๕๖
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่ให้ความรู้มากกว่าการนําของไปแจก เช่น กิจกรรมทักษะชีวิต ศูนย์ฝึกอาชีพ และจากการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในเรื่อง ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั่วประเทศ ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม เน้นย้ําสถานศึกษาต้องให้ความสําคัญกับแนวทางการ
ปฏิบัติในคู่มือการจัดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ต้องมีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี และมีการแต่งตั้ง
กรรมการระดับอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๓ นโยบาย “ปีแห่งคุณภาพ กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง”
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา (ร่าง) นโยบาย “ปี
แห่งคุณภาพ กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง” และปรึกษาหารือกับบุคลากรในสังกัด โดยจะเริ่มดําเนินการ
ในช่วงเดือนมิถุนายน – ธันวาคม ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๑๔ เปิดตัวโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม เลขาธิการ กศน. ได้แจ้งการได้รับการอนุมัติงบประมาณ
โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ขยายห้องสมุดประชาชนลงไปในระดับหมู่บ้าน ผู้ให้บริการถือว่าเป็นอาสาสมัคร กศน. และจะเปิดตัวโครงการบ้าน
หนังสืออัจฉริยะ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สําหรับในเรื่องนี้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ได้วางแผนการดําเนินงานล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว โดยพิจารณาพื้นที่จัดตั้งมีเป้าหมายใน ๕๐% ของ
หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัด อําเภอ และตําบล จํานวนประมาณ ๓๖๒ หมู่บ้าน ซึ่งทาง กศน.อําเภอได้พิจารณาสถานที่จัดตั้ง
และรายงานให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทราบเรียบร้อยแล้ว บรรณารักษ์ทุกคนจะต้องเป็นผู้ดูแลและทราบข้อมูลใน
พื้นที่ ในฐานะเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดประชาชนอําเภอ กศน.ตําบล และหมู่บ้าน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๙๔.๑๕ ติดตามข้อมูลสถานที่จัดตั้งโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ข้อมูลสถานที่จัดตั้งโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
สามารถขอดูข้อมูลได้ที่งานอัธยาศัย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๖ มหกรรมวิทยาศาสตร์และอาชีพสัญจร ปี ๒๕๕๖
-จังหวัดตรัง
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
-จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
-จังหวัดสงขลา
ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖
นายประวิตร ทับเทีย่ ง แจ้งที่ประชุม ผลการสํารวจสถานที่จัดงานมีดังนี้
๑) โรงเรียนวิเชียรมาตุ
๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๓) โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
๔) สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
จะนําเสนอทีมงานศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ทราบโดยเอกสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๑๗ นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับผู้ด้อยโอกาสและการ
รายงาน
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี ๒๕๔๘ ให้ส ถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบรับเด็กที่ ไม่มีสัญชาติ และไม่มี
หลักฐานในทะเบียนบ้านเข้าศึกษาได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๘ สรุปจํานวนผู้ลงทะเบียนเรียนประเมินเทียบระดับการศึกษา ครัง้ ที่ ๔/๒๕๕๕ จํานวน ๑๐๙ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๙ สรุปจํานวนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๒๕๒ คน
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมไว้
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๒๐ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม มอบ กศน.อําเภอเมืองตรังจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ร่วมกับสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒๑ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันครู ประจําปี ๒๕๕๖ (ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง)
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมเชียร์และเป็นกําลังให้นักกีฬา
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๑๐กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๒๒ รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม และ
ขอชื่นชมเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง โดยเฉพาะ นางจีราวรรณ ชูอินทร์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดตรัง ที่ได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเว็บไวต์
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม ในที่ประชุมส่วน
ราชการอําเภอกันตังได้กล่าวชื่นชมการออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ในพื้นที่ กศน.อําเภอกันตัง
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ตามที่ กศน.
อําเภอกันตัง ได้แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่และรูปแบบการจัดกิจกรรมมายังงานอัธยาศัย
บุคลากร กศน. อําเภอกันตัง ทั้งบรรณารักษ์และครู กศน.ตําบล ได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี มีรูปแบบการ
จัดกิจกรรมที่น่าสนใจมีการแจกของที่ระลึกดึงดูดให้ทุกวัยมาใช้บริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่และเข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายกฤษฎา บิลเกษม แจ้งที่ประชุม ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมเชียร์กีฬาวันครู ในวันเสาร์ที่ ๕
มกราคม ๒๕๕๖ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการ ได้แก่ ผอ.ประวิตร ทับเที่ยง, ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์, ผอ.ไพรัช
หัตถิยา และ ผอ.นภา จิโรภาส
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

(นางสาวพันธ์วดี หนูริง)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางอธิชา รจนะ)
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

