รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายสุรชัย
๒. นายสุรวุฒิ
๓. นายไพรัช
๔. นางเพียงใจ
๕. นายขันธ์ชัย
๖. นางอุมาภรณ์
๗. นายวิเชียร
๘. นายธัญญา
๙. น.ส.อัจฉรา
๑๐. นายคมกฤช
๑๑. นางสุรีย์
๑๒. นางละออง
๑๓. น.ส.สุดา
๑๔. นางสาริณี
๑๕. น.ส.จุฑามาส
๑๖. น.ส.ประโลม
๑๗. น.ส.ทิวาวรรณ
๑๘. นางอรทัย
๑๙. นายอนันต์
๒๐. น.ส.กวินนาถ

จันทร์สถาพร
ขันธ์คง
หัตถิยา
หอยสังข์
บริบูรณ์
มโนภิรมย์
จันทร์ฝาก
พงศ์ภราดร
เชียงสอน
อภิชัยสรพันธุ์
นาคนิยม
ภู่กลาง
หาญวัฒนกุล
วรรณบวร
แก้วมี
เสียมไหม
พิทักษ์จินดา
คงสิน
ศรีราม
ช่วยสงค์

๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

ทับเที่ยง
นายโท
ณ พัทลุง
เปาะทอง
นุ้ยขาว
บุญเจริญ

๒๗. นางปัทมนันท์

ทองอ่อน

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

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางนภา
๒. นางอุบลรัตน์
๓. นางจาริ

จิโรภาส
ฤทธิ์รัตน์
คงนคร

ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการ
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ

น.ส.นงเยาว์
นางวัชรี
น.ส.พรชื่น
นางธิดารัตน์
นางนุชนาฏ
น.ส.วาสนา

ไปราชการ
ติดราชการ
ลาพักผ่อน

-๒๔. นางปาณิสรา

อภิชัยสรพันธุ์

ครู คศ.๓ กศน.อําเภอเมืองตรัง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายทวีศักดิ์
๒. น.ส.นุชรีย์
๓. นายธนากร
๔. นางอุษา
๕. นางรัชนี
๖. น.ส.พัชญาณี
๗. น.ส.ณญาณี
๘. น.ส.นันทวรรณ
๙. นางศรสวรรค์
๑๐. น.ส.ภาวดี

ไตรญาณ
บวชชุม
เยาว์ดํา
บุญทอง
รัตนะ
สุทธิรักษ์
จริงจิตร
ทองรัตน์
พุมโกมล
สุขมาก

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป

ลาพักผ่อน
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
ตามที่มีเรื่องร้องเรียน จํานวน 3 เรื่อง นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง กําชับให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกํากับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘)
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตรัง ได้ให้นโยบายในที่ประชุมฯ ดังนี้
๑) ร่วมงาน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” จังหวัดตรัง
ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี ในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒) กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีกําหนดการดังนี้
๐๖.๐๐ น. พิธีทําบุญตักบาตร ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)
๑๘.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชสดุดี
๓) กําหนดจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์” เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนสภาราชินี 1 ขอเชิญบุคลากรร่วมพิธีแต่งกายปกติขาวหรือ
กากีแขนยาวคอพับ ในวันที่ 6 เมษายน 2558
๔) จังหวัดตรังได้ทําโครงการเมืองประหยัดพลังงาน ขอให้มีการประหยัดพลังงานน้ํามันและไฟฟ้า
ในช่วงเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนจัด ขอให้ทุกสถานศึกษาและ กศน.ตําบลตรวจตรา
ดูแลจุดเสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟ จัดเวรยามดูแลอย่างเคร่งครัด เมื่อมีปัญหาสถานศึกษาจะต้อง
รับผิดชอบ จึงขอหารือในที่ประชุมในเรื่องแนวทางการประหยัดพลังงาน
น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน แจ้งที่ประชุม กศน.อําเภอ
ปะเหลียนมีมาตรการกําหนดเวลาการใช้งานเครื่องปรับอากาศ

-๓นายไพรัช หัตถิยา ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ตามที่ได้มีมาตรการลด
พลังงานตั้งแต่ 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ปฏิบัติตามต่อเนื่องมาสุดความสามารถแล้ว ในภาพรวม การประหยัดพลังงานต้องอาศัย
ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ชัดเจน จึงจะหาแนวทางการประหยัดพลังงานได้ จึงเห็นสมควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
ควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการใช้พลังงาน
นายธัญญา พงศ์ภราดร ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ
ประชุมหามาตรการประหยัดพลังงานร่วมกัน แล้วจึงเสนอแนวทางต่อจังหวัดในเดือนถัดไป โดย กศน.อําเภอจะทํางาน
สอดคล้องกับคณะกรรมการประหยัดพลังงานที่สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังแต่งตั้ง
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม การประหยัดพลังงาน
มีปัจจัยอื่นแทรกซ้อน ค่า FT (การลอยค่าของต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่การไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้) สูงขึ้นมาอย่าง
ต่อเนื่องและในแต่ละวันเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละพื้นที่จะต้องมีการรายงานข้อมูลตลอดเวลา ส่งผลให้ใช้พลังงานสูง ใน
ส่วนเครื่องปรับอากาศ จะใช้พลังงานสูงตามอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้น ในส่วนของโทรศัพท์ แต่ละ กศน. อําเภอมีการใช้งาน
น้อยลงเนื่องจากมีโทรศัพท์ส่วนตัว นอกจากนี้ กศน. มีการขยายหน่วยงานเพิ่มขึ้นจากอดีต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนทําให้มีการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การประชุม
ประจํ าเดื อนหั วหน้ าส่ วนราชการจั งหวั ดตรั ง ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๕๘
ผู้ ว่ าราชการได้ มอบพระฉายาลั กษณ์ ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาจํานวน ๑๐ ใบ ขอให้ กศน.ทุกอําเภอนําใส่กรอบให้เหมาะสมกับสม
ฐานานุรูป พร้อมติดตั้งที่ กศน.อําเภอ และควรจัดตั้งในที่ที่เหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุมว่า การสํารวจ
การขอรับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา เนื่องจากด้วยสํานักงาน กศน.ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อให้ครูสอนคนพิการนํา
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา ไปให้บริการการศึกษาพิเศษแก่นักศึกษาพิการ
สํานักงาน กศน.จึงขอให้ กศน.อําเภอกรอกรายเอียดการขอรับและระบุจํานวนการขอรับแล้วจึงส่งกลับคืนยัง
สํานักงาน กศน. ภายในวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยจะนําไปหารือต่อในการประชุมครูพิการร่วมกับ กศน. อําเภอ
ในวันที่ ๑ เมษายน 2558 พร้อมทั้งเรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของครูผู้สอนคนพิการ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เน้นย้ําว่า การดูแลคนพิการ
ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและใจรัก กศน. จึงต้องมีการปรับปรุงการทํางานของครูผู้สอนคนพิการให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๑.๔ นางสุ รี ย์ นาคนิ ย ม ตํ า แหน่ ง ศึ กษานิ เทศก์ แจ้ งที่ ประชุ ม เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษของ
สํานักงาน กศน. จะลงพื้นที่ติดตามการดําเนินการของครูผู้สอนคนพิการในพื้นที่ ในวันที่ 7-9 เมษายน 2558
มติที่ประชุม รับทราบ

-๔กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๑.๕ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การประชุมการ
ประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ระดับภาคใต้ ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีการแข่งขันกันอย่างเต็ม
ความสามารถ ขอขอบคุณทุก กศน.อําเภอที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจนสําเร็จลุล่วงด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๖ นายสุ รชั ย จั นทร์ สถาพร ตํ า แหน่ งผู้ อํ านวยการสํ านั กงาน กศน.จั งหวั ดตรั ง แจ้ งที่ ประชุ ม ใน
ปีงบประมาณ 2558 ไม่มีการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๗ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กําหนดการ
ทอดกฐิ น พระราชทาน ณ อํ า เภอสวรรคโลก จังหวั ด สุ โ ขทั ย ได้ มอบให้ นายคมกฤช อภิ ชั ย สรพั น ธุ์ ตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกาเป็นผู้รับผิดชอบ
นายคมกฤช อภิ ชัย สรพั น ธุ์ ตํ า แหน่ งผู้อํา นวยการ กศน.อํ าเภอสิเ กา แจ้ งที่ ประชุ ม ขอแจ้ ง
กําหนดการเดินทางพอสังเขป ดังนี้ แต่ยังไม่สามารถกําหนดเส้นทางชัดเจนได้
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ออกเดินทางจากจังหวัดตรัง และพักค้างคืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ออกเดินทางออกจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังอําเภอสวรรคโลก
ในจังหวัดสุโขทัย พักค้างคืนที่โรงแรมไพลิน
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ออกเดินทางจากอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไปยังวัดหนองโว้ง
(พระอารามหลวง) อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีสมโภชกฐินพระราชทาน กลับที่พักที่โรงแรมไพลิน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ทอดกฐินพระราชทาน ณ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เดินทาง
กลับ พักค้างคืนที่จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ ๘ พฤศจิกายน 2558 พักค้างคืน ณ คุณลําไยรีสอร์ต อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ ๙ พฤศจิกายน 2558 ออกเดินทางจากอําเภออัมพวา ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดําริ อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พักค้างคืน ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ออกเดินทางจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานกลับถึงจังหวัดตรัง
ในส่วนรายละเอียดอื่นๆ กําหนดจากระยะทางและระยะเวลาในการเดินทางซึ่งอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการ และได้จัดทําประวัติของวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง และข้อมูลจุดเด่นของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ไว้ให้บุคลากรได้ศึกษาระหว่างการเดินทาง ส่วนในเรื่องการจัดสรรโควต้าบุคลากรไปร่วมกิจกรรมการทอดกฐิน
พระราชทาน ณ อํา เภอสวรรคโลก จังหวัดสุ โขทั ยนั้น ขอให้นายสุรชั ย จั นทร์ สถาพร ตําแหน่งผู้ อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นผู้กําหนดวิธีการจัดสรรตามสัดส่วน โดยเสนอให้มีการจัดสรรตามขนาดของ กศน.
แต่ละแห่ง
นายธัญญา พงศ์ภราดร และ น.ส. อัจฉรา เชียงสอน แจ้งที่ประชุม เห็นด้วยกับการแบ่งสัดส่วน
นายไพรัช หัตถิยา และ น.ส. นงเยาว์ ทับเที่ยง ตําแหน่ง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุ ด
ประชาชนอําเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม ให้จัดสรรโควตาบุคลากรตามความสมัครใจ
มติที่ประชุม รับทราบ

-๕๑.๘ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
การทอดกฐินพระราชทาน ณ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มอบหมาย น.ส. สุดา หาญวัฒนกุล ตําแหน่ง
ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดสรรโควต้าบุคลากรไปร่วมกิจกรรม จํานวน 45 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๙ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ให้มี
การเก็บเงินมัดจําก่อนการเดินทางจํานวน 500 บาท และจ่ายเงินมัดจําคืนเมื่อออกเดินทาง ยกเว้นกรณีป่วยและ
เสียชีวิต
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๘ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๘
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กศน.อําเภอใด
ใช้งบประมาณหมด ขอให้แจ้งให้ กศน.จังหวัดทราบ
น.ส. อัจฉรา เชียงสอน แจ้งที่ประชุม ยอดเบิกจ่ายของ กศน. อําเภอปะเหลียนไม่ตรงกับยอดเบิกจ่าย
ของ กศน. จังหวัดตรัง
นายทวี ศั กดิ์ ไตรญาณ ตํ า แหน่ งนั ก วิ ช าการศึ กษา ชี้ แจงในที่ ป ระชุ ม กศน. อํ า เภอใดมี ย อด
เบิกจ่ายไม่ตรงกับ กศน. จังหวัดให้ตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดหรือ
ตรวจสอบจากเล่มเบิกจ่ายทะเบียนคุมงบประมาณของจังหวัด หลังเลิกประชุม โดยสาเหตุที่ยอดเบิกจ่ายไม่ตรงกัน
อาจจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
๑) เป็นการตัดงบประมาณในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ประกอบกับหลักฐานบางชุดยังไม่ถึงงานแผน
เนื่องจากต้องผ่านงานการเงิน, งานพัสดุตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายก่อน
๒) หลักฐานบางฉบับมีข้อผิดพลาด ทําให้ยังไม่ถึงงานแผน
๓) เกิดจากความคลาดเคลื่อนของตัวเลข
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ น.ส. อัจฉรา เชียงสอน แจ้งที่ประชุม จากการที่ กศน.อําเภอปะเหลียนได้ไปศึกษาดูงานที่
กศน.อํ า เภอคลองลุ จั งหวั ด กระบี่ ซึ่ งเป็ น สถานที่ ท่องเที่ ย วที่ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ศู น ย์ ฝึ กอาชี พชุ มชนดี เ ด่ น
ระดับประเทศ “คลองลุโฮมสเตย์” ทําให้ได้รับแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มและการท่องเที่ยวทางทะเล ที่
สามารถนํามาปรับใช้กับ กศน.อําเภอปะเหลียน โดยตรง เนื่องจากในพื้นที่อําเภอปะเหลียนมีโฮมสเตย์และทะเล
เหมือนกัน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เน้นย้ําในที่ประชุม
กําหนดพื้นที่ในการศึกษาดูงาน ให้อยู่ภายในจังหวัดหรือติดกับอาณาเขตจังหวัดตรังเท่านั้น ได้แก่ จังหวัดกระบี่
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง ทะเลอันดามัน และจังหวัดสตูล ยกเว้นกรณีมีความจําเป็น
มติที่ประชุม รับทราบ

-๖๓.๓ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในวันที่
17 เมษายน งบประมาณคงเหลือทั้งหมดจากไตรมาสที่ 1 สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะรวบรวมไว้ให้กับ กศน.
อําเภอที่ขาดงบประมาณ โดยงบประมาณในไตรมาสที่ 3,4 สํานักงาน กศน. จะจัดสรรให้ในช่วงต้นเดือนเมษายน
2558
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ได้มี
การแจกตารางกําหนดตัวชี้วัดและอัตราส่วนร้อยละของคะแนน ในส่วนของวันนี้คือการลงนามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ แต่เนื่องจากสํานักงาน กศน.ได้จัดทําตัวชี้วัดใหม่ทั้งหมด ผู้อํานวยการ กศน.จังหวัดได้ลงนามรับรองการ
ปฏิบัติการกับเลขาธิการ กศน. เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ลงนามรับรองการปฏิบัติราชการ
ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๑ สรุปรายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๖ และ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
น.ส.สุ ด า หาญวั ฒ นกุ ล ตํ า แหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ในวั น ที่ 16 มี น าคม 2558
คณะทํ า งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการเตรี ย มความพร้ อมเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี 2558 และการประชุ มของ
คณะกรรมการ 3 เสาหลัก คือ ด้านสังคมวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจอาเซียน และด้านการเมือง ความมั่นคงของ
อาเซียน ในส่วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้มีการขับเคลื่อนอยู่อย่างสม่ําเสมอ โดยพัฒนาในด้านบุคลากร
เป็นส่วนใหญ่ ดังต่อไปนี้
๑) การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุ คลากรเข้าร่ว มงานอนาคตเศรษฐกิ จไทยภายใต้ป ระชาคม
อาเซียน
๒) การพัฒนาบุคลากรตามหลักสูตรอาเซียนศึกษา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครู กศน.ตําบล, ครู
ศรช. และครูอาสาสมัคร
๓) โครงการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ใน กศน.อําเภอทุกอําเภอ และการจัดมุมอาเซียนศึกษาใน
ห้องสมุดประชนชนจังหวังตรั ง, ห้ องสมุ ด “เฉลิมราชกุมารี”, ห้องสมุดอํ าเภอ, ศูน ย์การ
เรียนรู้เรือนจํา, บ้านหนังสืออัจฉริยะ
๔) โครงการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน กลุ่มหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
โดยมีการจัดการเรียนการสอนวิชาเลือก วิชาอาเซียนศึกษา
๕) การจัดการศึกษา English for Asean ในเว็บไซต์ กศน. จังหวัดตรัง จัดทําโดย นางละออง ภู่กลาง
๖) การพัฒ นาบุคลาการโดยส่ งเสริ มให้เ ข้า อบรมเชิงปฏิ บัติ การเพื่อยกระดั บผลสั มฤทธิ์ วิช า
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ณ สถาบัน กศน. ภาคใต้
๗) การส่งเสริมให้เข้าอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ กศน. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะการ
เป็นพลเมืองอาเซียน
๘) การส่งเสริมบุคลากรให้ร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมการจัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 38
เรื่องการเปิดโลกห้องสมุดสู่ประชาคมอาเซียน

-๗นอกจากนี้ยังมี ไลน์(Line) กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา SME ระหว่างตรังกับกระบี่ ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่ร่วมอบรมอาเซียนศึกษา โดยในทุกหน่วยงานล้วนมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในด้านบุคลากรและข้อมูลพื้นฐาน
ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 มีการประชุมเฉพาะกลุ่มที่ 3 กลุ่มด้านสังคมวัฒนธรรมอาเซียน แม้
ทาง กศน.จังหวัดยังไม่มีการประดับธงหรือสัญลักษณ์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางประชมคมอาเซียนที่
ชัดเจน แต่ได้ให้ทุกหน่วยงานของ กศน.จัดทําแผน รูปภาพและผลของกิจกรรมการขับเคลื่อนการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยในที่ประชุมได้มีมติในการเตรียมความพร้อม ดังนี้
๑) ให้สํานักงาน กศน.จังหวัด จัดทําเว็บไซต์กลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของจังหวัดในทุกด้าน
เป็น 2 ภาษาควบคู่กัน
๒) ให้ทุกหน่วยงานจัดทําเว็บไซต์ของหน่วยงาน ที่มีอย่างน้อย 2 ภาษา เช่น ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาจี น แล้ ว จึ ง เชื่ อ มต่ อ (Link) ข้ อ มู ล จากหน่ ว ยงานของตนมายั ง
หน่วยงานกลางของจังหวัดตรัง
๓) ขอให้ทุกหน่วยงานจัดทําป้ายของหน่วยงาน เป็น 2 ภาษา
๔) ขอให้ทุกหน่วยงานจัดฝึกอบรมให้บุคลากรสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติอย่างน้อย 2 ภาษา
๕) ขอให้ทุกหน่วยงาน จัดทําแผน รูปภาพและผลของกิจกรรมการขับเคลื่อนการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ สรุปรายงานแผน/ผลการขับเคลื่อนการพัฒนา กศน. เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ทุก กศน.ตําบล รายงานข้อมูล
รายไตรมาสตามแบบฟอร์มใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๔ วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (N-Net) ย้อนหลัง ๓ ภาคเรียน
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ผลการวิเคราะห์ผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน (N-Net) ในภาพรวม พบว่าสถานศึกษากระตุ้นให้ครูปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น ดังนี้
วิชาที่สมควรมีการปรับเปลี่ยนการเรี ยนการสอน ระดับ ประถม ได้แก่ วิช าภาษาอังกฤษ วิช า
วิทยาศาสตร์ และช่ องทางการขยายอาชี พ ให้ นั กศึ กษาสามารถอ่ านเองได้ ปลู กฝั งทั ศนคติ ที่ดี ของการเรี ย นรู้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในส่วนวิชาภาษาไทย ควรให้ความสําคัญกับวิชาภาษาไทยก่อนเป็นเบื้องต้น และควรมีการ
พัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น ในส่วนวิชาคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนที่ดีขึ้น ควรฝึกคิดคํานวณ เพื่อเกิดทักษะและความชํานาญด้านคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
วิชาที่สมควรมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ระดับมัธยมตอนต้น ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และทักษะการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ควรให้ครูมีความ
มุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาจใช้กลยุทธ์ต่างๆ เช่น การเรียนผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
(ETV) เป็นต้น
วิชาที่ควรมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ระดับมัธยมตอนปลาย ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ
วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และทักษะการพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๘กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
๔.๕ รายงานผลการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทย ระดับภาคใต้
นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ผลการประกวดค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของ
คนไทย
ประเภทการพูด (Talks how) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สํานักงาน กศน.จังหวัดสตูล รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทเรียงความ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สํานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
สํานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
ประเภทร้องเพลง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สํานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่
สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
ประเภทคลิปวิดีโอ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สํานักงาน กศน.จังหวัดพังงา รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ สํานักงาน กศน.
จังหวัดชุมพร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๖ น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สํานักงาน กศน. ส่งโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์รายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ความรู้ ชุ ด ETV ติ ว ฤดู ร้ อ น เริ่ ม ถ่ า ยทอดสดในวั น พุ ธ ที่
1 เม.ย.- 15 พ.ค. 2558 ตั้งแต่เวลา 17.00-18.00 น. ขอความร่วมมือทุก กศน.อําเภอ ประชาสัมพันธ์ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๗ น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม รายงานการจัดสอบของการจัด
สอบเทียบระดับสูงสุดใน วันแรก มีผู้เข้าสอบ 81.59 % ในวันที่สอง มีผู้เข้าสอบ 82.54 %
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
ผอ.กศน.อําเภอทุกคนรายงานผลการดําเนินงานเป็นไฟล์ Powerpoint
กศน. อําเภอรายงานผลการดําเนินงานเป็นไฟล์ Powerpoint โดยเริ่มจาก กศน.อําเภอห้วยยอด
สิเกา กันตัง วังวิเศษ เมืองตรัง นาโยง รัษฎาและย่านตาขาวตามลําดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ดังนี้
๑) ในการประชุมครั้งต่อไปให้ กศน.อําเภอรายงานผลการดําเนินงานในรอบ 1 เดือนเป็น
Powerpoint ความยาว 6 นาที
๒) ให้สํานักงาน กศน. จังหวัดจัดทําเว็บไซต์กลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลของจังหวัดในทุกด้าน
ในเป็น 2 ภาษาควบคู่กัน
๓) ให้ทุกหน่ว ยงานจัดทํ าเว็ บไซต์ของหน่ว ยงาน ที่ มีอย่า งน้อย 2 ภาษา เช่น ภาษาไทย
ควบคู่ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน แล้วจึงเชื่อมต่อ (Link) ข้อมูลจากหน่วยงานของตน
มายังหน่วยงานกลางของจังหวัดตรัง

-๙-

มติที่ประชุม

๔) หลั งวั นที่ 17 เม.ย. 2558 เงิ นอุ ดหนุ นที่ เหลื ออยู่ ในแต่ ละอํ าเภอจะเก็ บไว้ สํ าหรั บการ
ทอดกฐินพระราชทาน ณ อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
๕) ในเดือนเมษายน การดําเนินการรับสมัครนักศึกษาได้เริ่มต้นขึ้น ขอให้ กศน.อําเภอร่วมกัน
ตรวจสอบหลักฐานการรับสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะนายทะเบียน
๖) โครงการศู น ย์ ฝึ กอาชี พชุ มชนต้ องมี เ งื่ อนไขเวลา เช่ น การปลู กผั กบุ้ งสามารถเก็ บไว้
รับประทานได้ใน 45 วัน การเลี้ยงไก่อย่างน้อย 6 เดือน เป็นต้น
๗) ในอีกไม่กี่วัน จะมีดําเนินการการบรรจุข้าราชการครูในตําแหน่งว่าง จังหวัดตรังให้รอบรรจุ
ใน กศน.อําเภอวังวิเศษและอําเภอเมืองตรัง
๘) เนื่องจากเปลี่ยนผู้บริหาร ทําให้ไม่มีความแน่นอนในการจัดชุมนุมใหญ่ลูกเสือและยุวกาชาด
โดยต้องได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของเลขาธิการ กศน.
๙) ขอให้ กศน. แต่ละอําเภอพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ในหน่วยงานของตนให้มีความร่มรื่นน่าอยู่
เนื่องจากเป็น “หม้อข้าว” ของครู
๑๐) เมื่อมีการแต่งตั้ง ผอ.กศน.อําเภอ เป็น รอง ผอ.สํานักงานจังหวัด เรียบร้อยแล้ว สํานักงาน
กศน.จังหวัดตรัง จะดําเนินการปรับย้าย ผอ.กศน.อําเภอ
รับทราบ

๖.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา
น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ แจ้งในที่ประชุม ระหว่างวันที่
17-21 มีนาคม ๒๕๕๘ ได้เข้าร่วมการประชุมสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับอาชีพบรรณารักษ์
โดยตรง และได้พบปะกับบรรณารักษ์ที่มารวมตัวจากห้องสมุดทั่วประเทศ สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมการประชุม คือ
การได้พบประสบการณ์ใหม่ๆ ทั้งจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมและจากการศึกษาดูงาน พบเห็นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆ
ของห้องสมุด แล้วจึงนํามาเปรียบเทียบกับห้องสมุดของตนเพื่อหาจุดด้อยเพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
ต้องขอขอบพระคุณ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด ที่ให้การสนับสนุน ในการปรับปรุงพื้นที่ของห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด ขณะนี้ดําเนินการแล้วเสร็จ 70 % เพื่อรองรับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน ๒๕๕๘
น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง แจ้ง
ที่ประชุม ในวันเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรมการออกวิทยุเคลื่อนที่ร่วมกับอําเภอและตําบลเกาะลิบง มีการจัด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น แจกหนั ง สื อ แก่ เ ด็ ก ๆ และกิ จ กรรมอาชี พ ของครู ตํา บลเกาะลิ บ ง การทํา
ผ้ า มั ด ย้ อม ในวั น ที่ 17 - 21 มี น าคม 2558 ได้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ มสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยกั บ
น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ ศึกษาดูงานห้องสมุดสวนหนังสือเจริญกรุง หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยจะนํา
ความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตังต่อไป
น.ส.วาสนา บุญเจริญ ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อําเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว มีกิจกรรมในเดือน
มีนาคม ได้แก่ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฏ์ นํานักเรียนอนุบาลมาศึกษาเรียนรู้ที่ห้องสมุดในส่วนต่างๆของห้องสมุด การ
เตรียมการจัดกิจ กรรมเฉลิม พระเกีย รติส มเด็จ พระเทพรัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558. ร่วมกับที่ว่าการอําเภอย่านตาขาวและเทศบาลตําบลย่านตาขาว ซึ่งได้มีการ
เตรียมการไปเกือบ 100% แล้ว ในส่วนของการจัดมุมเด็กได้จัดให้มีความสวยงามเรียบร้อย ทางห้องสมุดอําเภอ
ย่านตาขาวจะดําเนินการในส่วนมุมต่างๆ ให้มีความสวยงามเรียบร้อยมากกว่านี้

-๑๐นางธิดารัตน์ เปาะทอง ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง แจ้ง
ที่ประชุม ในเดือนมีนาคม ได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ และขอเรียนเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน
นางวัชรี นายโท ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน แจ้งที่
ประชุม ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการปิดภาคเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และทําหนังสือการ์ตูนเล่มเล็ก
แจกเด็กๆ ที่ร่วมกิจกรรมในห้องสมุดประชาชน ส่วนใหญ่ในช่วงนี้เป็นกิจกรรมต้อนรับ เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน
ทําให้เด็กๆ เข้ามาศึกษาหาความรู้และฝึกวาดรูประบายสี
นางปัทมนันท์ ทองอ่อน ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฏา แจ้งที่
ประชุม ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ทําพิธีเปิดห้องปฏิบัติและมอบใบรับรองหน่วยงาน
ตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้สด วันที่ 23 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดเพื่อพัฒนา
ตนเอง วันที่ 26 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรมจังหวัดตรังเคลื่อนที่ จําหน่ายพืชผักปลอดสารพิษ ไม้กวาดของคนพิการและ
เชือกป่านมหัศจรรย์ พร้อมทั้งนํารถโมบายไปให้บริการแก่เด็กๆ และในวันที่ 2 เมษายน ๒๕๕๘ ห้องสมุดจะจัดบอร์ดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎาโดยนักศึกษา ในวันที่ 9 เมษายนจะจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุร่วมกับ อบต.คลองปาง
โดยมอบคาถาชินบัญชรร่วมกับผ้าเช็ดหน้าและสิ่งของเล็กๆน้อยๆ
น.ส.พรชื่น ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม
ได้รับบริจาคหนังสือซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากเดือนกุมภาพันธ์ และมีการประชุมภาคีเครือข่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทราบสภาพปัญหาของบ้านหนังสืออัจฉริยะในแต่ละแห่ง พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมพิธี
เปิดบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านนาข้าวเสียในวันที่ 9 เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และได้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ สร้างจิตสํานึก ความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย
นางนุชนาฏ นุ้ยขาว ตําแหน่งบรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา แจ้งที่
ประชุม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เติมรักด้วยปัญญา กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในเดือนมีนาคมนี้ ได้จัดกิจกรรมไป
ทั้งหมด 7 ศูนย์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอําเภอยิ้ม ของตําบลบ่อหิน ในวันที่ 2 เมษายน 2558 จัดนิทรรศการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้นแบบรักการอ่าน และในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ทางห้องสมุดประชาชน
อําเภอสิเกาจะจัดกิจกรรมทํากระเป๋ารักการอ่าน รักโลก และประดิษฐ์ตุ๊กตานักอ่าน ให้แก่เด็กและเยาวชน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๖.3 นายไพรัช หัตถิยา ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันที่ 2 เมษายน ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ทั้งหมด 62 รูป ในเวลา ๐6.๐๐ น.
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.4 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตําแหน่งผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา แจ้งในที่ประชุม ราคากลาง
ของหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ กศน.อําเภอ ติดต่อรับเอกสารจากนักวิชาการพัสดุ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม
รับทราบ
6.5 นางละออง ภู่กลาง ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ศูนย์ประชาธิปไตยตําบลจัดทําเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 6 ตําบล ได้แก่ อําเภอปะเหลียน รัษฎา ห้วยยอด กันตัง สิเกา ส่วนเมืองตรังจัดในวันที่ 10 เมษายน
เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์ จึงจะมีกิจกรรมขอพรผู้ใหญ่ และส่วนอําเภอหาดสําราญและอําเภอวังวิเศษจะแจ้งให้
ทราบต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

-๑๑6.6 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การทํา
Good practice ต้องมีการปรับรูปภาพ เสียง ข้อมูลให้มีความกระชับขึ้น โดยให้มีการนําเสนอในที่ประชุมทุกครั้ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๔๕ น.
(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางละออง ภู่กลาง)
ศึกษานิเทศก์
ตรวจรายงานการประชุม

