รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๗
วันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบุญลาภ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายประวิตร
๒. นางอธิชา
๓. นายไพรัช
๔. นางเพียงใจ
๕. นายขันธ์ชัย
๖. น.ส.อัจฉรา
๗. นายวิเชียร
๘. นายธัญญา
๙. นางนภา
๑๐. นายคมกฤช
๑๑. นายสุรวุฒิ
๑๒. นางอุมาภรณ์
๑๓. นางสุรีย์
๑๔. นางละออง
๑๕. น.ส.สุดา
๑๖. นางสุดา
๑๗. นางปาณิสรา
๑๘. นางศรีอรุณ
๑๙. นางสาริณี
๒๐. น.ส.จุฑามาส
๒๑. น.ส.ประโลม
๒๒. น.ส.ทิวาวรรณ
๒๓. นายอนันต์
๒๔. น.ส.นงเยาว์
๒๕. นางอรทัย

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

๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.

นางจาริ
นางวัชรี
น.ส.พรชื่น
น.ส.กวินนาถ

คงนคร
นายโท
ณ พัทลุง
ช่วยสงค์

๓๐. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

๓๑. นางนุชนาฏ

นุ้ยขาว

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

-๒๓๒. นางธิดารัตน์
๓๓. นางปัทมนันท์

เปาะทอง
ทองอ่อน

บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายปรีชา

ชาญป้อม

ครู คศ. ๓ กศน.อําเภอเมืองตรัง ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายสุริยา
๒. นายทวีศักดิ์
๓. น.ส.นุชรีย์
๔. นายนพรัตน์
๕. นายธนากร
๖. นางรัชนี
๗. นางอุษา
๘. น.ส.พัชญาณี
๙. น.ส.พันธ์วดี
๑๐. นางศรสวรรค์
๑๑. น.ส.ภาวดี
๑๒. น.ส.นราทิพย์

จันทรัฐ
ไตรญาณ
บวชชุม
โชติเกษมกุล
เยาว์ดํา
รัตนะ
บุญทอง
สุทธิรักษ์
หนูริง
พุมโกมล
สุขมาก
ขุนทองคํา

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการพัสดุ

สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. สถานศึกษาทั้ง ๑๐ แห่ง รายงานผลการดําเนินงาน ASEAN ของสถานศึกษา
๒. นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๒.๑ มอบหมายนางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา ติดตาม
การรายงานผลการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาของทุก กศน.อําเภอ โดยด่วน
๒.๒ ขอขอบคุณทุ ก กศน.อํ าเภอที่ ได้ ดําเนิ นการจั ดกิ จกรรมรณรงค์ ประชาสั มพั นธ์ การเลื อกตั้งสมาชิ ก
วุฒิสภา ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และขอขอบคุณ กศน.อําเภอเมืองตรังที่ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ในเขตพื้นที่อําเภอเมือง
ตรังร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรัง และขอขอบคุณผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาวที่
ดําเนินการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล นําร่องที่ตําบลนาชุมเห็ด เน้นย้ําให้ทุก กศน.อําเภอ
รายงานผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย
๒.๓ ผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตรัง อย่างไม่เป็นทางการ โดยในภาพรวมของจังหวัดตรัง มี
จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๔๖๗,๙๘๕ คน มาใช้สิทธิเลือกตั้งจํานวน ๒๐๘,๗๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๖๑ บัตรเสีย
จํานวน ๗,๕๖๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนจํานวน ๒๔,๗๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๖
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑. สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗)
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ดังนี้

-๓๑) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้แจ้งในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ส้วมของสถานบริการ
สาธารณสุข (รพ.สต.) ในจังหวัดตรังทุกแห่งได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว ขอให้ กศน.อําเภอและห้องสมุดประชาชนทุก
แห่ง ยึดถือเป็นแบบอย่าง ซึ่งหลังจาก กศน.อําเภอได้ดําเนินการปฏิบัติแล้วจะเชิญสาธารณสุขอําเภอมาประเมินต่อไป
๒) ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ดตรั ง แจ้ งให้ ผู้ บั งคั บบั ญชายึ ดถื อปฏิ บั ติ กรณี ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชามี ปั ญหา
ระหองระแหงกัน ให้ผู้บังคับบัญชาไกล่เกลี่ยและพยายามแยกให้ห่างกัน เพื่อเป็นการตัดปัญหาตั้งแต่ต้นลม
๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังต้องการให้มีการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับทุกหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงให้รายงานสํานักงานพัฒนาชุมชนด้วย ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบหมาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาจัดทําแบบรายงาน และให้ กศน.อําเภอรายงานการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงทุก
กิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์
๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มีนโยบายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กปฐมวัย โดยการจัดอบรมเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่ หากมีการขอความอนุ เคราะห์ วิ ทยากรของ กศน.อํ าเภอ ขอให้ ทุก กศน.อําเภอ ให้ความร่วมมื อสนั บสนุ น
กิจกรรมดังกล่าวด้วย
๕) ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดตรัง เบิกจ่ายได้ ๖๙%
- งบลงทุนเบิกจ่าย ๒๘%
- งบพัฒนาจังหวัดเบิกจ่าย ๙.๑๐%
- เงินกันเบิกจ่าย ๑๗.๑๕%
๖) โครงการบําบัดทุกข์บํารุงสุข ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗
ณ วัดคีรีวิหาร ตําบลเขากอบ อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
๗) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขณะนี้จังหวัดตรังได้รับงบประมาณ ๑๐๐ ล้าน ซึ่งได้จัดสรรโครงการ
ไปแล้ว ๓๑๒ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว ๓๕ ล้านบาท
๘) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้จัดอบรม ค่ายกิจกรรมคนดีศรีเมืองตรัง ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน
๙) ภารกิจสําคัญของจังหวัดตรัง เดือนเมษายน ๒๕๕๗ อื่น ๆ ได้แก่
- สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า” ในช่วงเช้าของวันนี้ ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
- วันจักรี ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๗
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รายงานผลการตรวจสอบการดําเนินงาน โครงการปัจจัยสนับสนุนการศึกษา
(โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย) ของสํานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ตามที่ สํานักงาน
กศน.จังหวัดตรั ง ได้แจ้ งรายงานดังกล่าวให้ กศน.อําเภอ ทราบทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แล้ วนั้ น ขอให้ บุคลากร
โดยเฉพาะครู กศน. มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรอย่างคุ้มค่า ยึดถือ
ปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้แจ้งในรายงานผลการตรวจสอบ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๔๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๗
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑) ภาพรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากระบบ GFMIS
- ผลผลิตที่ ๔ กับผลผลิตที่ ๕ ภาพรวมเบิกจ่าย ๔๑% ส่วนงบรายจ่ายอื่น (ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน) เบิกจ่าย ๒๔.๗๘% และงบรายจ่ายอื่น (บ้านหนังสืออัจฉริยะ) เบิกจ่าย ๔๐.๘๘%
๒) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้
๒.๑) ผลผลิตที่ ๔ งบดําเนินงาน (งบจัดกิจกรรม) เร่งรัดการเบิกจ่าย ในกิจกรรมทั้ง ๔ กิจกรรม
๒.๒) ผลผลิตที่ ๔ งบรายจ่ายอื่น (ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) จัดสรรตามขนาดจังหวัด กศน.อําเภอ
ห้วยยอดและ กศน.อําเภอย่านตาขาว ยังไม่เบิกจ่าย
๒.๓) ผลผลิตที่ ๕ ได้แก่
- ค่าซื้อหนังสือ กศน.ตําบล ๗ ตําบล เบิกจ่ายครบแล้วทุกอําเภอ
- ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตําบล ทุกอําเภอเบิกจ่ายแล้วบางส่วน
- งบดําเนินงาน (ค่าซื้อหนังสือห้องสมุด) กศน.อําเภอรัษฎา ได้เบิกจ่ายหมดแล้ว
๒.๔) งบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน เบิกจ่ายภาพรวม ๖๗.๗๓% กศน.อําเภอสิเกาและ
กศน.อําเภอหาดสําราญ เบิกจ่ายหมดแล้ว
๓) กํ าชั บให้ กศน.อํ าเภอ บริ หารจั ดการงบอุ ดหนุ นอย่ างประหยั ด เนื่ องจากในปี งบประมาณ
๒๕๕๘ อาจจะได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงกลางปีงบประมาณ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ สรุปผลการดําเนินงานไตรมาสที่ ๒/๒๕๕๗
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สรุปผลการดําเนินงานแต่ละ กศน.อําเภอ
ประจําวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ และสรุปปัญหา/อุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลของงานแผนงบประมาณ ดังนี้
๑) ผลผลิตที่ ๔ งบจัดกิจกรรม
- พัฒนาสังคมและชุมชน เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๒,๑๑๓ ผลงาน ๑,๘๑๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๖
- ส่งเสริมการรู้หนังสือ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ผลงาน ๙ คิดเป็นร้อยละ ๕
- พัฒนาทักษะชีวิต เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๓,๐๔๕ ผลงาน ๑,๔๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๙
- เศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๗๔๐ ผลงาน ๒๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๓๑
๒) ผลผลิตที่ ๔ งบรายจ่ายอื่น
- เทียบระดับการศึกษาปกติ เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๗๑ ผลงาน ๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๘๒
- เทียบระดับการศึกษาสูงสุด เป้าหมายรวมทั้งสิ้น ๕๐๐ ผลงาน ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๒
๓) ผลผลิ ตที่ ๕ ผู้ รั บ บริ การบ้ านหนั งสื ออั จฉริ ยะ ทั้ ง ๑๐ อํ าเภอมี ผู้ รั บ บริ การรวมทั้ งสิ้ น
๑๘๕,๕๐๙ คน ซึ่งบาง กศน.อําเภอ ยังรายงานข้อมูลไม่ครบ
๔) สรุปปัญหา/อุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลของงานแผน
- กศน.อําเภอ รายงานข้อมูลผิดพลาด เนื่องจากเอาจํานวนเปอร์เซ็นต์ไปใส่ในช่องผู้รับบริการ
ทําให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
- กศน.อําเภอ ไม่ได้รายงานข้อมูลประจําเดือนอย่างต่อเนื่อง
๕) ขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งรายงานข้อมูลทุก
วันที่ ๒๕ ของเดือน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๕๓.๔ การรายงานตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานในระดับสํานัก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๗
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม
๑) ขอความร่วมมือให้ กศน.อําเภอรายงานข้อมูลการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ตามแบบรายงานและภายในกําหนดเวลาที่กําหนด ซึ่งทางสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้แจ้ง
รายละเอียดตามหนังสือสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่ ศธ ๐๒๑๐.๓๐/๓๖๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง
การรายงานผลการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตามตัวชี้วัด ๑.๕
๒) แบบการประเมินโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปี ๒๕๕๗ ซึ่งทางสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ได้ประสานขอแบบฟอร์มจาก สพร. แบบประเมินประกอบด้วยชื่อบ้าน สถานที่ตั้ง ลักษณะของสถานที่ตั้ง พื้นที่
จัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะ อาสาสมัคร/จิตอาสา/เจ้าของสถานที่ และจํานวนผู้รับบริการต่อปี โดย สพร. เน้นย้ํา
ในเรื่องของจํานวนผู้รับบริการต่อปี (โดยการนับจะไม่นับซ้ําคนเดิม)
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เน้นย้ําการ
จัดทําตัวชี้วัดที่ ๑.๕ ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดย กศน.อําเภอต้องจัดทํา
ฐานข้อมูลหลักสูตรอาชีพที่นิยมเรียนมากที่สุด ๑ – ๕ ส่วนแบบการประเมินโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กําชับ
ให้บรรณารักษ์ต้องเก็บข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม สรุปภาพรวมการบันทึกข้อมูลสํารวจ
ความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับภาคใต้ และการบันทึกข้อมูลของแต่ละ กศน.อําเภอ ในสังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดย กศน.อําเภอย่านตาขาว บันทึกได้มากเป็นอันดับ ๑ ๘๐% กศน.อําเภอกันตัง บันทึกได้
๖๔.๕๕% กศน.อําเภอหาดสําราญ บันทึกได้ ๕๖.๓๔% ทั้งนี้ ขอให้ทุก กศน.อําเภอ ดําเนินการบันทึกข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กําชับให้แต่ละ กศน.อําเภอ
จะต้องบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้ ไม่ต่ํากว่า ๘๐%
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
ทราบโดยชี้แจง
กลุ่มอํานวยการ
๔.๑ การคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ เครือข่าย/ สถานศึกษา ที่จัด และหรือสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดีเด่น ของสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๗ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
จะจัดให้มีการมอบรางวัลในเดือนกันยายน ๒๕๕๗ กําหนดจัดส่งเอกสารภายในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม การประชุมแบ่งประเภทรางวัล
ของ กศน.อําเภอ ที่จะส่งเข้ารับการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน/สถานศึกษา ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๗ งานบุคลากร
จะแจ้งวัน เวลาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ การชี้แจงแนวทางปฏิบัติ การจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคา
กลาง และวิธีการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทําบัญชีรับจ่าย ของโครงการตาม
มาตรา ๑๐๓/๗

-๖นางสาวนราทิพย์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุมการกําหนด
ราคากลาง สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ได้ชี้แจงแนวทาง
ปฏิบัติ การจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และวิธีการคํานวณราคากลางไว้
ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทําบัญชีรับจ่าย ของโครงการตามมาตรา ๑๐๓/๗ ในกรณีการจัดซื้อ จัดจ้าง
หนังสือเรียน ขอให้ดําเนินการตามระเบียบ รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้ง หาก กศน.อําเภอมีข้อสงสัยให้สอบถามงาน
พัสดุ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๔.๓ การติดตามผลการจัดทําเว็บไซต์ของครู กศน.ตําบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ
นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ
กํากับ ติดตามผลการจัดทําเว็บไซต์ของครู กศน.ตําบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ และครู กศน. ผู้ใดที่ยังไม่
เข้ารับการอบรมการจัดทําเว็บไซต์ขอให้เข้ารับการอบรมในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะให้การอบรมเป็นรุ่นสุดท้าย
นายประวิ ตร ทั บเที่ ยง ผู้ อํ านวยการสํ านั กงาน กศน.จั งหวั ดตรั ง แจ้ งที่ ประชุ ม มอบหมาย
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ติดตามเว็บไซต์ของ กศน.ตําบล ให้มีการเคลื่อนไหวและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้แนะนําให้ครู กศน. นํารูปกํานัน ผู้ใหญ่บ้านมาแนะนําในเว็บไซต์ เพื่อให้
ความสําคัญกับผู้นําในพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๔ สรุปผลการรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) และการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งที่ประชุม สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ได้ดําเนินการติดตั้งป้ายรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครบถ้วนทุก กศน.อําเภอ การเดิน
รณรงค์ ฯ เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ มี น าคม ๒๕๕๗ และมี ก ารรายงานผลเป็ น ภาพถ่ า ย การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา
ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตําบล ณ กศน.ตําบลนาชุมเห็ด เป็น กศน.ตําบลนําร่อง
สรุปการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดตรัง มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ
๔๔.๖๑ มีบัตรเสียร้อยละ ๓.๖๓ ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากเป็นอันดับ ๑ คือ นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การจัดกิจกรรมลูกเสือ กศน.
๑) การเตรียมฝึกลูกเสือของนักศึกษา กศน. และระเบียบการจัดตั้งกองลูกเสือ กศน. อําเภอ
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งที่ประชุม กศน.อําเภอที่
ได้ดําเนินการฝึกลูกเสือแล้ว ได้แก่ กศน.อําเภอวังวิเศษ สิเกา นาโยง ปะเหลียน เมืองตรัง และอําเภอห้วยยอด
ระเบียบการจัดตั้งกองลูกเสือ กศน.อําเภอ ให้ดําเนินการตามแบบ ลส.๑ และ ลส.๒ เท่านั้น ขอให้ทุก กศน.อําเภอ
ดําเนินการจัดตั้งกองลูกเสือ กศน.อําเภอ
๒) การฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖
เมษายน ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งที่ประชุม กศน.อําเภอที่
ยังไม่ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผู้กํากับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C) ขอให้เร่งดําเนินการ ได้แก่
กศน.อําเภอวังวิเศษ เมืองตรัง และย่านตาขาว

-๗๓) การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ ณ จ.ชลบุรี
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งที่ประชุม ผู้เข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือ กศน. หาก กศน.อําเภอใด มีผู้หญิงเข้าร่วมต้องเป็นจํานวนครึ่งต่อครึ่งกับผู้ชาย คือ ๕ : ๕ และขอให้ กศน.
อําเภอเตรียมการจัดฝึกการเดินสวนสนามด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ การร่วมกิจกรรม การแข่งขันความสามารถพิเศษของนักศึกษา กศน. “สุดยอด กศน.”
รอบที่ ๓ รอบ Audition ระดับภาคใต้ ณ หอประชุม อบจ.สงขลา
รอบที่ ๔ รอบคัดเลือก ระดับภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รอบที่ ๕ รอบ Audition ระดับประเทศ กรุงเทพ ฯ
รอบที่ ๖ รอบคัดเลือก ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งที่ประชุม กศน.อําเภอห้วยยอด
จะเข้าร่วมการแข่งขันในรอบที่ ๓ รอบ Audition ระดับภาคใต้ ณ หอประชุม อบจ.สงขลา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ กิจกรรมวันสงกรานต์
นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม กําหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ในวันที่ ๑๐
เมษายน ๒๕๕๗ โดยกําหนดการจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป เสร็จพิธีในเวลา ๑๒.๐๐ น. การแต่งกาย
ขอให้ทุกคนสวมเสื้อผ้าลายดอก
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๘ การรายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๗ พร้อมส่งรูปกิจกรรมทางอีเมล์ plannfe@gmail.com
นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขอความร่วมมือทุก กศน.อําเภอ
ที่รายงานผลโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งรูปกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทางอีเมล์ plannfe@gmail.com
ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙ โครงการจัดการศึกษาทางไกล “หลักสูตรอาเซียนศึกษา”
นางอธิชา รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ตารางการ
อบรมสัมมนาโครงการจัดการศึกษาทางไกล “หลักสูตรอาเซียนศึกษา” ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมกับ
สํานักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ กําหนดจัดในวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัด
ตรัง และได้แจ้งรายละเอียดหลักสูตรอาเซียนศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินผล
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐ การจัดจําหน่ายสินค้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอําเภอเมืองตรัง
นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม หลังจากเลิกประชุมขอความ
ร่วมมือ กศน.อําเภอ แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะจัดจําหน่าย ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอําเภอเมืองตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๑ การติดตามผลการดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอห้วยยอด
นาโยง และ กศน.อําเภอหาดสําราญ ส่งรายงานผลการดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยด่วน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๘กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๑๒ สรุปการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อําเภอนาโยง และ กศน.อําเภอห้วยยอด
นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สรุปการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อําเภอนาโยง ดังนี้
๑. จุดเด่นมีการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงภายใต้โมเดลบ้านวัดกลาง
๒. จุดควรพัฒนา คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
สรุปการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.อําเภอห้วยยอด ดังนี้
๑. จุดเด่น คือ ชุมชนเข้มแข็ง หมู่ที่ ๒ บ้านไสบ่อ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โดยเฉพาะ นางนุชรีย์
อ่อนชื่นจิตร ได้รับความชื่นชมจากประชาชนในพื้นที่ว่าได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวม
๒. ขอให้ทุก กศน.อําเภอ ให้ความสําคัญกับการผดุงคุณภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
ทราบโดยเอกสาร
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๑๓ เปอร์เซ็นต์การเข้าสอบ – ขาดสอบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม นําเสนอเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบ – ขาดสอบ
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ของนักศึกษาที่ครู กศน.รับผิดชอบ ภาพรวมของทั้งจังหวัดอยู่ที่ ๘๐.๖๐ %
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๔ เพิ่มจํานวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายละเอียดตามหนังสือที่
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนาม
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๕ การดําเนินการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑/๒๕๕๗
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อําเภอ เริ่ มดํ าเนิ นการรั บสมัคร รุ่ นที่ ๑/๒๕๕๗ มอบหมาย นายสุริ ยา จั นทรัฐ นักวิชาการศึกษา จัดทําคู่มือแจก
สถานศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๖ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทําบัตรกรุงไทย IPAC – ATM
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๗ การชําระหนี้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๑๘ โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๕๘
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อําเภอเตรียมความพร้อมไว้
มติที่ประชุม รับทราบ

-๙๔.๑๙ โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านยาเสพติด
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม โครงการลดกลุ่ม
เสี่ยงนอกสถานศึกษาต้านยาเสพติด เน้นกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๓ – ๒๐ ปี ขอให้ กศน.อําเภอเตรียมความพร้อม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอสิเกา รัษฎา
และอําเภอปะเหลียน ส่งรูปภาพสถานศึกษาและห้องสมุดประชาชนที่ถ่ายโดยกล้องมือถือที่มี GPS ให้สํานักงาน
กศน.จังหวัดตรังทางไอดีไลน์ โดยด่วน
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๒ นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในวันนี้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดการอบรม
รักชาติถูกทาง สร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง และการอบรมครูบัญชีเครือข่าย
ประจําปี ๒๕๕๗ โดยวิทยากรจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้อํานวยการ กศน.
อําเภอ ติดตามการดําเนินงานด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๖.๓ นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ เร่งส่งข้อมูลการสํารวจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด สาขาการศึกษา ให้แก่สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อรายงาน
จังหวัดตรังต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น.

(นางสาวพันธ์วดี หนูริง)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นายประวิตร ทับเที่ยง)
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

