
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๗/ ๒๕๕๗   

วันพฤหัสบดท่ีี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
๒.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๓.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๔.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๕.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๐.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๑.   น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน   
๑๒.   นางศรีอรุณ เรืองฤทธิ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๓.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๔.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง   
๑๕.  นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๖.  นางสุดา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๑๘.  นายอนันต ์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๑๙.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา  
๒๐.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๒๑.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๒๒.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๓.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๔. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๕.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒๖.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
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๒๗.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางอธิชา รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๒.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๓.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๔.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๕.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว  ไปราชการ 
๖.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ ลาป่วย 
๗.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  น.ส.นราทิพย ์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั 
๗. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙.  น.ส.พันธ์วด ี หนูริง นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑.  น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 

 ๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอบคุณผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะทํางานชุมนุมลูกเสือ กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือในงานชุมนุมลูกเสือ 
ครั้งท่ี ๒  ระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สําเร็จลุล่วง
ด้วยด ี
 ๒.  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ตามท่ี ทีม NF ๑๓ ของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันทักษะความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน.        
“สุดยอด กศน.” ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร ทีมกองเชียร์ และทุกภาคส่วนท่ีสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้รับรางวัลดังกล่าว 
โดยเม่ือวันพุธท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นักศึกษา กศน.อําเภอห้วยยอด ทีม NF๑๓ ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีม ได้เข้ารับ
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เกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในท่ีประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ครั้งท่ี ๗/
๒๕๕๗ 
 ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๗ 
(ประชุมเม่ือวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗) 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้รบันโยบายค่านยิมหลักของคนไทยเพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
โดย คสช. ซึ่งมีท้ังหมด ๑๒ ข้อ นั้น ขอให้สถานศึกษาดําเนินการดังนี ้   
   ๑.๑) ดําเนินการจัดทําไวนิลพร้อมท้ังติดตั้งป้ายดังกล่าว 
   ๑.๒) จัดทําหนังสือเวียนให้ข้าราชการและบุคลากรทุกคนรับทราบ 
   ๑.๓) รายงานใหส้ํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบ โดยจะมีหนังสือสั่งการอีกครั้งหนึ่ง 
  ๒) ตามท่ี ผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ท้องถ่ินจังหวัดตรังจึงได้ดําเนิน
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กปฐมวัย โดยการสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ซึ่งในจงัหวัดตรังมีท้ังหมด ๑๔๒ ศูนย์ มอบหมายใหผู้้เก่ียวข้องดําเนนิการดังนี ้
   ๒.๑) มอบหมายใหทุ้ก กศน.อําเภอ สํารวจจํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๒.๒) มอบงานอัธยาศัยและบรรณารักษ์ทุกคนดําเนินการจัดส่งเสริมการอ่านให้เด็กปฐมวัยใน
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๒.๓) ให้บรรณารักษ์แต่ละอําเภอรายงานผลการดําเนินงานท่ีประชุมประจําเดือนสํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรังในครั้งต่อไป   
  ๓)  โครงการหมู่บ้านถือศีล ๕ ของสํานักงานพระพุทธศาสนาและปกครองจังหวัด ขอความร่วมมือ 
กศน.อําเภอ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย เช่น  การเข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน การประกาศ
เป็นหมู่บ้านถือศีล ๕ 
  ๔)  การแก้ปัญหายาเสพติด คสช.มีนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นสถานศึกษาสีขาวทุก
สถานศึกษา ขอให้ทุก กศน.อําเภอดําเนินตามนโยบายดังกล่าว  

 ๕) การป้องกันอุทกภัย วาทภัย ซึ่งทุก กศน.อําเภอ เป็นศูนย์แจ้งข่าวในระดับอําเภอ ขอให้ทุกอําเภอ
เตรียมความพร้อม เรื่องการเฝ้าระวัง การตั้งเวรยาม และการรายงาน เป็นต้น 
 ๖) ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและบุคลากรแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการทุกวันจันทร ์
 ๗) ขอให้สถานศึกษาเข้มงวดในเรื่องการสูบบุหรี่ การเล่นการพนัน   
 ๘) การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สํานักงานคลังจังหวัดตรังแจ้งท่ีประชุมเนื่องจากช่วงใกล้สิ้น
ปีงบประมาณส่วนราชการส่งรายการเบิกจ่ายจํานวนมากอาจเกิดการกระจุกตัว ถ้าเป็นไปได้ขอให้เบิกจ่ายให้เสร็จ
ภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  
 ๙) โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ 
ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านหาดเลา ม.๓ ต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน เวลา ๑๒.๓๐ น. 
 ๑๐)  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกําชับผู้บริหารปลูกฝังบุคลากรในเรื่องการเสริมวินัย สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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๑.๒ การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๔ ภาคใต้ ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพัทลุง และมหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๔ ของสํานักงาน กศน. ระหว่างวันท่ี ๕ – ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ จ.ชลบุร ี

 นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
 ๑)  การแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๔ ภาคใต้ ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ สิงหาคม 

๒๕๕๗ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดพัทลุง กําหนดการวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีพิธีเปิด เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยมี
นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการ กศน. เปน็ประธานพิธีเปิด  และช่วงเช้า กศน.อําเภอปะเหลียน เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาแชร์บอล  

  ในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อําเภอกันตังมีการแข่งขันกีฬากรีฑา ในช่วงคํ่ามีงาน 
“Sport Night” ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง  และขอความร่วมมือผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ เข้าร่วมพิธีเปิด 

 ๒)  มหกรรมกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งท่ี ๔ ของสํานักงาน กศน. ระหว่างวันท่ี ๕ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗       
ณ จ.ชลบุรี ผู้ท่ีรับเข็มวิทยพัฒน์ และเข็มเชิดชูเกียรติต้องเข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ทุกคน เนื่องจาก
บรรณารักษ์และผู้รับเข็มทุกคนต้องนั่งบนอัฒจันทร ์ขอความร่วมมืออําเภอนํารถตู้ไปอย่างน้อยอําเภอละ  ๑ คัน   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๗/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๗/ ๒๕๕๗   
 กลุม่ยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
                 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

๑) งานการเงินขอให้ทุก กศน.อําเภอ ส่งแผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินอุดหนุน ในส่วนท่ีจะนําไป
พักเบิกในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ภายในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

๒) เลขาธิการ กศน. มีคําสั่งเพ่ิมเงินงบประมาณในส่วนงบพัฒนาผู้เรียน ขณะนี้เงินยังไม่เข้าในระบบ 
GFMIS เพ่ือซื้อหนังสือในพระราชนิพนธส์มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง  

๓) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดสรรเงินพัฒนาผู้เรียนจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ๕ กศน.
อําเภอท่ีไม่มีเงินแล้ว ได้แก่ กศน.อําเภอวังวิเศษ สิเกา นาโยง หาดสําราญ และอําเภอรัษฎา โดยจะจัดสรรให้ กศน.อําเภอ
เล็ก ๒๐,๐๐๐ บาท กศน.อําเภอใหญ่ ๑๐,๐๐๐ บาท 

๔) เร่งรัดการเบกิจ่ายผลผลิตท่ี ๔ ซึ่งยังเหลือไม่มาก 
๕) แจ้งงานการเงินและงานสารบรรณทราบว่า เงินเทียบระดับการศึกษาปกติและเงินเทียบระดับ

การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ กศน.อําเภอใช้ได้จนถึงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ และห้าม กศน.
อําเภอ นําไปซื้อหนังสืออย่างเด็ดขาด 

๖) ขอให้ กศน.อําเภอ ดําเนินการตรวจสอบงบประมาณกับเจ้าหน้าท่ีงานแผน สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง เป็นประจําทุกเดือน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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 ๓.๒  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัด ๑.๕ 
  นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม กศน.ตําบลจะต้องสรุปรายงานผลผู้ผ่าน
หลักสูตรโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้ กศน.อําเภอทราบ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ และ กศน.อําเภอจะต้องสรุป
หลักสูตรอาชีพท่ีมีผู้นิยมเรียนมากท่ีสุดอันดับ ๑ – ๕ ให้สํานกังาน กศน.จังหวัดตรังทราบภายในวันท่ี ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 
  กศน.อําเภอ จะต้องรายงานผลการดําเนินงานผู้ผ่านการอบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทราบ ภายในวันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ในส่วนของแบบฟอร์มการรายงานสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ได้มีหนังสือแจ้ง กศน.อําเภอ เรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๓.๓ การสํารวจการรูห้นังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง           
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ
ดําเนินการสํารวจไปจนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๓.๔ การประเมินเว็บไซต์ กศน.ตําบล 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม เว็บไซต์ กศน.ตําบล 
ท่ีควรปรับปรุงมี ๕ แห่ง คือ เว็บไซต์ กศน.ตําบลกะลาเส บ่อหิน หนองบ่อ หนองปรือ และตําบลหนองบัว  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ท่ีจัด และหรือสนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๗  ระดับกลุ่มอันดามัน 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ส่งเอกสารการคัดเลือกจํานวน ๖๑ รายการ โดยได้รับการคัดเลือกในระดับกลุ่มอันดามัน จํานวน ๕๙ รายการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ     
 ๔.๒ กําหนดการตัดสินการประกวดบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม กําหนดการคัดเลือก
บรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําปี ๒๕๕๖ ในวันท่ี ๒๖ และ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๗ และในวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จะมีพิธีเปิดร้านค้าชุมชนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและบ้าน
หนังสืออัจฉริยะต้นแบบ โดย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. 
  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง แจ้งท่ีประชุม รายงานความพร้อมของ
ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังท่ีจะรับการประเมิน ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานท่ีมีความพร้อมเกือบ ๑๐๐ % 
  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งท่ีประชุม รายงานความพร้อม
ของห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกาท่ีจะรับการประเมิน ในวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗มีความพร้อมเกือบ ๑๐๐% 
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มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๔.๓ การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งครู กศน.ตําบล และ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชใหม่ จํานวน ๒ ตําแหน่ง ตําแหน่งครู กศน.ตําบล และนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน ขอให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตําแหน่งครู กศน.ตําบล ประชุมในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. และคณะกรรมการกํากับห้องสอบต้องมารับข้อสอบด้วยตนเองในเวลา ๐๘.๐๐ น. 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๔ เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร  
ต.คลองกระแซงเขต อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุร ี
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญบุคลากรร่วม
บริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร    
ต.คลองกระแซงเขต อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุร ียอดบริจาคอย่าให้น้อยกว่าเดิม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๕ ผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป ครั้งท่ี ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗) 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญพนักงาน
ราชการท่ีมีผลการประเมินต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ มาพบผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง    
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๖ แต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าท่ีรับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบการเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งรายชื่อคณะกรรมการทําหน้าท่ี
รับ – ส่งแบบทดสอบและกระดาษคําตอบการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงพิมพ์จัน
วาณิชย์ กรุงเทพมหานคร และรับแบบทดสอบวันท่ี ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ ส่งกระดาษคําตอบวันท่ี ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๗ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันท่ี ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
   นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม การสอบเทียบระดับ
การศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน) ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันท่ี           
๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสภาราชินี ๒ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๘ งาน OPEN HOUSE มหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.ตรัง เพ่ือการปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างวันท่ี 
๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้างบิ๊กซี จ.ตรัง  
   นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม งาน OPEN HOUSE 
มหกรรมอาชีพสู่อาเซียน กศน.ตรัง เพ่ือการปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้างบิ๊กซี 
จ.ตรัง โดยในงานฯ จะมีการประกวดผลิตภัณฑ์และจําหน่ายสินค้าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
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มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๙ นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ
เตรียมอบรมครูท่ีปรึกษาสอบเทียบระดับสูงสุดซึ่งต้องจัดให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้ทีมงานกําลังอยู่
ระหว่างอบรบ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๑๐ MOU กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : วาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ การรายงานแบบติดตาม 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอดําเนินการจัดส่ง
รายงานแบบติดตามท่ียังค้างส่งในรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 ๔.๑๑ โครงการหมู่บา้นศีล ๕ จังหวัดตรัง 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอรายงานการเข้าร่วมวัน
เข้าพรรษา และการรายงานการเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านศีล ๕ และกิจกรรมอ่ืนๆ ทุกกิจกรรม ตามแบบรายงานผล 
ภายในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๑๒ การฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี   
๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ต.โคกหล่อ 
อ.เมืองตรัง จ.ตรัง  
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม เหล่ากาชาดจังหวัดตรังขอความร่วมมือ 
กศน.อําเภอ ส่งนักศึกษา กศน.อําเภอละ ๒ คน เข้าร่วมฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง 
ประจําปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันท่ี   ๒๐ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง 
(พันธุพื์ชเพาะเลีย้ง) ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง และขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กศน.อําเภอ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๔.๑๓ การติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย        
นางกนกพรรณ  สุวรรณพิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ระหวา่งวันท่ี ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ ๖ กศน.อําเภอ
เตรียมความพร้อมการติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย             
นางกนกพรรณ  สุวรรณพิทักษ์ ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา ระหว่างวันท่ี ๒๑ – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ    
 ๔.๑๔ กําหนดการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด เลื่อนเป็นเดือนกันยายน ๒๕๕๗ 
   นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม กําหนดการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด กศน.อําเภอรัษฎา วังวิเศษ และอําเภอหาดสําราญ เลื่อนเป็นเดือนกันยายน 
๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ      
 ๔.๑๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. และกรมคุมประพฤต ิ
มตท่ีิประชุม  รับทราบ    
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 ๔.๑๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. และกระทรวงพลังงาน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งท่ีประชุม ในวันท่ี ๒ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

จะมีการตรวจข้ันท่ี ๕ ขอให้บุคลากรไปรายงานตัววันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
และจะดําเนินการประเมินในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 

 
 

    (นางสาวพันธ์วดี  หนูริง)                                                           (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
      นักจัดการงานท่ัวไป               ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 


