รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายสุรชัย
๒. นางอุมาภรณ์
๓. นายขันธ์ชัย
๔. นายธัญญา
๕. นายไพรัช
๖. นางเพียงใจ
๗. นายวิเชียร
๘. นายสุรวุฒิ
๙. น.ส.อัจฉรา
๑๐. นายนุกูลกิจ
๑๑. นางสุรีย์
๑๒. นางละออง
๑๓. น.ส.สุดา
๑๔. นางปาณิสรา
๑๕. นางสาริณี
๑๖. นายอาทิตย์
๑๗. น.ส.ทิวาวรรณ
๑๘. น.ส.จุฑามาส
๑๙. น.ส.ประโลม
๒๐. นายอนันต์
๒๑. นางอรทัย
๒๒. นางจาริ
๒๓. นายชรินทร์
๒๔. น.ส.นงเยาว์
๒๕. นางวัชรี
๒๖. น.ส.พรชื่น
๒๗. นางนุชนาฏ
๒๘. นางอุบลรัตน์

จันทร์สถาพร
มโนภิรมย์
บริบูรณ์
พงศ์ภราดร
หัตถิยา
หอยสังข์
จันทร์ฝาก
ขันธ์คง
เชียงสอน
เดชดานิล
นาคนิยม
ภู่กลาง
หาญวัฒนกุล
อภิชัยสรพันธุ์
วรรณบวร
อินทรวิเศษ
พิทักษ์จินดา
แก้วมี
เสียมไหม
ศรีราม
คงสิน
คงนคร
สีสุข
ทับเที่ยง
นายโท
ณ พัทลุง
นุ้ยขาว
ฤทธิ์รัตน์

๒๙. นางธิดารัตน์
๓๐. น.ส.วาสนา

เปาะทอง
บุญเจริญ

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นางนภา

จิโรภาส

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาโยง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฏา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปะเหลียน
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู คศ.๓ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๓ กศน.อาเภอห้วยยอด
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอวังวิเศษ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอปะเหลียน
ครู คศ.๒ กศน.อาเภอนาโยง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอสิเกา
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอกันตัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเมืองตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ไปราชการ

-๒๒. นายคมกฤช
๓. น.ส.กวินนาถ
๔. นางปัทมนันท์

อภิชัยสรพันธุ์
ช่วยสงค์
ทองอ่อน

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
บรรณารักษ์ชานาญการ

ไปราชการ
ไปราชการ
ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอุษา
๒. นายสมคิด
๓. นายวัฒนา
๔. นายเอกชัย
๕. นายสุรพล
๖. นายสมบัติ
๗. นายเกรียงศักดิ์
๘. นางศรสวรรค์
๙. น.ส.ภาวดี
๑๐. น.ส.พัชญาณี
๑๑. น.ส.ณญาณี
๑๒. นายทวีศักดิ์
๑๓. น.ส.นันทวรรณ
๑๔. น.ส.นุชรีย์
๑๕. น.ส.นันทวรรณ
๑๖. นางพิมภักดิ์
๑๗. นายสุริยา
๑๘. นายธนากร
๑๙. นายอนุวัต

บุญทอง
จิตภักดี
แก้วมี
ธารงวิศว
พรหมมี
แดงเรือง
บริบูรณ์
พุมโกมล
สุขมาก
สุทธิรักษ์
จริงจิตร
ไตรญาณ
ทองรัตน์
บวชชุม
ทองรัตน์
วิ้นฉ้วน
จันทรัฐ
เยาว์ดา
ยงประเดิม

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับบริการ ระดับ บ 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการพัสดุ
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุม เข้า
ร่วมรับเสด็จฯในพิธีเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองสกลนคร ร่วมกับนายขันธ์ชัย
บริบูรณ์ ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองตรัง ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๕ น. โดยสานักงาน
กศน.จังหวัดสกลนครให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนเป็นอย่างดี พร้อมอานวยความสะดวกเกี่ยวกับเส้นทางและที่พัก
ทั้งนี้ ปัญหาที่พบมีเพียงเที่ยวบินล่าช้ากว่ากาหนด
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกันตัง แจ้งที่ประชุม คณะทางาน
ในโครงการเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอเมืองสกลนครแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆอย่างชัดเจน
และร่วมทางานในภารกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ ทาให้ภาพรวมกิจกรรมออกมาดีเยี่ยม
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน. อาเภอห้วยยอด แจ้งที่ประชุม สาหรับ
กาหนดการการทอดกฐินพระราชทานประจาปี ๒๕๕๙ ที่จังหวัดมุกดาหาร ยังอยู่ในขั้นตอนการกาหนดเส้นทาง ทั้งนี้

-๓จะมีการข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไปยังประเทศเวียดนาม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมประจาชาติ โดยเสียค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและใช้วันลาพักผ่อนของตน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการทอดกฐินพระราชทาน
ประจ าปี ๒๕๕๙ ได้ รับ ความร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ทั้ งนี้ ขอให้ ให้ ทุ กฝ่ ายทางานเป็น ทีมและอยู่ร่ว มกันอย่างมี
ความสุข
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ประสานงานมายั ง สานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง เรื่ อ งการเข้ า ร่ ว มโครงการตลาดคลองผดุ ง กรุ ง เกษม
ณ บริเวณข้างทาเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีหน่วยงานจากหลายส่วนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
และจาหน่ายสินค้า โดยขอมอบหมายให้ นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรังประสานงาน
กับ กศน.อาเภอกันตัง เพื่อนาผลิตภัณฑ์จากนักศึกษาในกลุ่มวิชาชีพจักสานและผ้าบาติกมาจัดจาหน่ายในโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๔. สาระสาคัญจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
นายสุรชัย จันทร์ สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
ประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง ได้ ใ ห้ น โยบาย
ในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
๔.๑ สรุป ผลการประกวดรางวัล TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับ ภาคใต้ อันดับ ๑ ได้ แก่
จังหวัดตรัง ชุมชนดีเด่นภาคใต้ อันดับ ๑ และ ๒ ได้แก่ ชุมชนปากคลอง ตาบลหนองบ่อ อาเภอย่านตาขาว และ
ชุมชนโคกแตรก ตาบลบางดี อาเภอห้วยยอด โรงเรียนต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนกันตังพิทยากร พร้อมทั้ง เน้นย้าให้
มีการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างสม่าเสมอ
๔.๒ ประชาสัมพันธ์การประกวดวงดนตรี TO BE NUMBER ONE ในบทเพลง “ใครติดยายกมือขึ้น ”
โดยไม่กาหนดจานวนวงดนตรีต่อหนึ่งสถานศึกษา ณ ห้างโรบินสัน สาขาตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
๕. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ 1 เดือน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อาเภอ รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นไฟล์ Powerpoint
กศน. อาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อาเภอกั น ตั ง , นาโยง, หาดสาราญ, เมืองตรัง,
ย่านตาขาว, สิเกา, วังวิเศษ, ปะเหลียน, รัษฎา และ กศน.อาเภอห้วยยอด ตามลาดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๖. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ผลการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ในสังกัดสานักงาน กศน.อาเภอนาโยงเป็นไปตามผลคะแนนที่ ได้ โดย
คณะกรรมการจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เร็วที่สุด หลังจากทราบผลการคัดเลือก
มติที่ประชุม รับทราบ

-๔๗. นายสุรชัย จันทร์ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
ในเรื่อง ครู กศน.ตาบล ขอย้ายไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ภายในจังหวัดเดียวกัน ขณะนี้ได้ประสานงานไปยังสานักงาน กศน. แล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
๘. นายสุรชัย จันทร์ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการ กศน.จั ง หวั ด ตรัง แจ้งที่ประชุม มอบหมายให้
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูแลการจ้างเหมาพนักงานบริการของ กศน.อาเภอรัษฎา, หาดสาราญ,
สิเกา และอาเภอย่านตาขาว ให้พร้อมปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
๙. นายสุรชัย จั นทร์สถาพร ตาแหน่งผู้ อานวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สาหรับงบซ่อมแซม
ห้องสมุดของห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอห้วยยอดและห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน ได้รับ
การประสานงานจากสานักงาน กศน. เรียบร้อยแล้ว
นายทวี ศ ั ก ดิ ์ ไตรญ าณ ตาแหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษ า แจ้ ง ที ่ ป ระชุ ม ในส่ ว นของ ห้ องสมุ ด
ประชาชนอาเภอปะเหลียนได้มีการทาสัญญาและเริ่มดาเนินการซ่อมแซมไปในบางส่วน แต่ในส่วนของห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ” อ าเภอห้ ว ยยอด ยั ง ไม่ มี ก ารอนุ มั ติ แ บบแปลนที่ แ ก้ ไข ทั้ ง นี้ ให้ เตรี ย มการขอ
งบประมาณในการซ่อมแซมใหม่อีกครั้งใน ปี ๒๕๖๐ และขอให้ กศน.อาเภอห้วยยอดดูแลพื้ นที่บริเวณห้องสมุด
ไม่ให้มีพ่อค้าแม่ค้ามาจาหน่ายสินค้า
มติที่ประชุม รับทราบ
๑๐. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว ตาแหน่งบรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการประชุมบรรณสัญจร ที่
ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้มีการรายงานปัญหาและอุปสรรคจากการจัด
กิจกรรมปั่นรักนักอ่าน ครั้งที่ ๑ ที่ กศน.อาเภอกันตัง และรายงานผลการเตรียมการปั่ น รักนักอ่านในครั้งที่ ๒ ที่
กศน.อาเภอห้วยยอด ผลการดาเนินงานโครงการบรรณสัญจรในแต่ละห้องสมุดของ กศน.อาเภอต่างๆ รายงานสรุป
ยอดการบริจาคหนังสือและการกระจายสื่อไปยัง ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ความก้าวหน้าของกิจกรรมต่างๆ วางแผน
กิจกรรมปั่นรักนักอ่านของ กศน.อาเภอนาโยง ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการศึกษาดูงาน ส่วน
ในช่วงบ่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้ที่ห้องสมุดร่วมกันจัดขึ้นในแต่ละพื้นที่
มติที่ประชุม รับทราบ
๑๑. นายสุรชัย จันทร์ สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอจัด
กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ระดับภาคใต้ให้เสร็จสิ้นทุกรายการในเดือนเมษายน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
๒.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรั ง แจ้ ง ที่ ประชุม ขอให้
กศน.อาเภอที่มีงบประมาณอุดหนุน ค่าหนังสือเรียนเหลือ ส่งคืนงบประมาณไปยังส่วนกลาง และร่วมกันดูแลการเบิกจ่าย
งบประมาณของตนมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดตรังอยู่ในอันดับที่ ๗๒ ของ
ประเทศไทย

-๕มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๒ คารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และผลการดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรังได้จัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว โดยกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบไปด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่
๑) ความสาเร็จในการบรรลุเ ป้ า หมายตามนโยบายสาคั ญ /แผนปฏิ บั ติ ราชการ/ตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวง/สานักงานปลัดกระทรวงและแผนปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน มีน้าหนักร้อยละ ๘๐ ประกอบด้วย
- ร้อยละความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม/งาน/แผนปฏิบัติการของ
สานักงาน กศน.
- ร้ อ ยละความส าเร็จ ของโครงการที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ต ามเป้ าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของสานักงาน กศน.
- ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-Net)
- ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา (ETV)
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถนาความรู้ไปใช้ได้
- ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาค หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒) ร้อยละเฉลี่ยถั ว น้าหนักผลสัมฤทธิ์การสนับสนุนการดาเนินงานมิติภายในตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีน้าหนักร้อยละ ๒๐ ประกอบด้วย
- ร้อยละความสาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ
โดย กศน.อาเภอ สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาของตนได้ ทั้งนี้
ตัวชี้วัดยังพบปัญหา ดังนี้
๑) ตัวชี้วัดเกี่ยวกับระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา
(ETV) ไม่สามารถวัดค่าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากนักศึกษาใช้คอมพิวเตอร์ที่มีเลข IP
เดียวกันในการรับชมรายการ ETV
๒) ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการยังไม่แน่นอน
เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ทาให้ไม่สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างเต็มที่ เช่น การจัดการ
เรียนการสอนรอบดึกต้องใช้พลังไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง การเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน มลพิษทาง
อากาศทาให้ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเพิ่มขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๓ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ Excel V.12 และบันทึกข้อมูลระบบฐานข้อมูล Online DMIS
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ ส่งคารับรอง
การปฏิบัติราชการมายังสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง โด ยจะประชุ ม ฝ่ า ยแผนร่ ว มกั น อี ก ครั้ ง ในเร็ ว ๆ นี้
พร้อมแสดงตัวอย่างการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นโปรแกรม Excel
มติที่ประชุม รับทราบ
๒.๔ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙

-๖นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม กาหนดการตรวจราชการ(ครั้งที่ ๑)
ของผู้ตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ มีดังนี้
- วัน ที่ ๙ มีน าคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ประชุ ม ผู ้ บ ริ ห าร ณ ห้ อ งประชุ ม
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ รายงานผลการดาเนินงาน
ตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง ปัญหา อุปสรรค และข้ อ เสนอแนะและซั ก ถามประเด็ น ข้อสงสัย
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ผู้ตรวจราชการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาสังกัด กศน.อาเภอกันตัง เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการตรวจ
เยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพป.ตรัง เขต ๒
- วัน ที่ ๑๐ มี น าคม ๒ ๕ ๕ ๙ เวลา ๐๙ .๓๐ -๑ ๐ .๓ ๐ น . ผู ้ ต รว จราช การ ตรวจเยี่ย ม
สถานศึกษาสั งกัด สพป.ตรัง เขต ๑ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.ผู้ ต รวจราชการตรวจเยี่ยม
สถานศึกษาสังกัด การศึกษาเอกชน โรงเรียนนุรุลอิงซาน เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ร่วมรับประทาน
อาหารกลางวั น เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ผู้ ต รวจราชการตรวจเยี่ ย มสถานศึ ก ษาสั งกั ด
อาชีวศึกษา เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาสังกัด สพม.๑๓
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ประชุม ขอให้
ดูแลการจัดห้องประชุมให้เ รี ย บร้ อ ยสวยงาม และในการตรวจราชการปี ถั ด ไป ขอให้มีกาหนดสถานที่ตรวจ
ราชการให้มีความหลากหลายและทั่วถึง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติอื่นๆ
กลุม่ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๓.๑ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งผลงานเข้ารับรางวัลสถานศึกษาสีขาว
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม กิจกรรมต่างๆของ กศน.
ส่งเสริมการป้องกันการติด ยาเสพติด ซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนให้สถานศึกษาต่างๆเป็นสถานศึกษาสีขาว โดยในปีนี้
กศน.อาเภอ ส่งผลงานเข้ารั บรางวัลสถานศึกษาน้ อ ย คาดการณ์ ว่ า ในปี ถั ด ไปจะมี จานวนมากขึ้ น ทั้งนี้ให้มี
การเตรียมส่งผลงานล่วงหน้าเป็นเวลา ๖ เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๒ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
นางสุ รี ย์ นาคนิ ย ม ต าแหน่ งศึ ก ษานิ เทศก์ ช านาญการพิ เศษ แจ้งที่ ป ระชุ ม การประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบสี่เป็นการประเมินแบบออนไลน์ ขอให้ กศน.อาเภอ ใช้เว็บไซต์ของตนให้เป็นประโยชน์
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ ผลการนิเทศและเยี่ยมสนามสอบ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-Net) จานวน ๓ ภาคเรียน
นางสาวสุดา หาญวั ฒ นกุ ล ตาแหน่ ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ ประชุม ผลการนิเทศและ
เยี่ยมสนามสอบในภาพรวม พบว่า ด้านผู้เข้าสอบ แต่งการเรียบร้อย อัตราการมาสายน้อยลง ด้านสถานที่สะดวก
ต่อการเดินทางไปสอบของผู้เข้าสอบ ด้านแสงสว่างในบางห้องสอบไม่ได้เปิดไฟ ด้ า นห้ อ งกรรมการกลาง บางสถานศึกษา
ไม่ติดป้ายแสดงห้องกรรมการกลางอย่างชัดเจน บางสถานศึกษามีการประชาสัมพันธ์เวลาสอบและกฎเกณฑ์การสอบ

-๗อย่างสม่าเสมอ ด้านแบบทดสอบครบถ้วนสมบูรณ์ดี ด้านการดาเนินการสอบ มีกรรมการคุมสอบสองคนต่อห้อง
ทาให้สามารถสอดส่องได้ทั่วถึง ในส่ ว นที่ แ ตกต่ า งจากการสอบในครั้ ง ที่ ผ่ า นมา คือ ไม่มีสติ๊กเกอร์ปิดข้อสอบ
แบบทาลายตนเอง สาหรับจานวนผู้เข้าสอบแยกตามระดับชั้น แบ่งเป็น
- ชั้นประถมศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๖๔.๒๙
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๗๘.๓๙
- ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๘๒.๑๐
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะเป็นผู้
ตรวจข้อสอบทั้งหมดเอง ขอให้ กศน.อาเภอ เน้นย้าให้ นักศึกษาทาข้อสอบแบบปรนัย ให้ ครบถ้วนและสอนให้
นักศึกษาทาข้อสอบอัตนัยอย่างสร้างสรรค์
นายสุ รชัย จั น ทร์ส ถาพร ต าแหน่งผู้ อานวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ ประชุม ขอให้
ผู้บริหาร กศน.อาเภอ ประจาการที่สนามสอบตลอดเวลา เพื่ออานวยความสะดวกในการสอบให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๔ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
(N-Net) จานวน ๓ ภาคเรียน
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ การจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) จานวน ๑๒ รายวิชาโดยใช้กราฟ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๕ การบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ตามหลักสูตรศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ จานวน ๑๒ รายวิชา
นางสาวสุดา หาญวัฒ นกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การคัดเลือกและ
บรรณาธิ ก ารข้ อ สอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ร ายวิ ช าเลื อ กปลายภาคเรี ย นที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ระหว่ า ง
วั น ที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิรวดี อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีกลุ่มเป้าหมาย ๓๐ คน และมีการใช้
สื่อประกอบการอบรม ทั้งนี้ ในครั้งต่อไป ควรมีการกาหนดรายวิชาที่จะบรรณาธิการข้อสอบไว้ล่วงหน้า
นางสุรีย์ นาคนิ ย ม ตาแหน่ ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม จุ ด เด่ น ของการอบรมใน
ครั้งนี้ คือ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนมีความเป็นมืออาชีพ เนื่องจากผ่านการอบรมการบรรณาธิการข้อสอบมาแล้วหลายครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๖ การเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล
นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ได้รับมอบหมายให้
เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒ นาประชาธิปไตยตาบล ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมอาเภอปะเหลียน
ทั้งนี้ กศน.อาเภอปะเหลียนมีกาหนดเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบลเพิ่มอีก จานวน ๙ แห่ง เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ บทบาท หน้าที่ ภารกิจของศูนย์ และเป็นเกียรติ/ขวัญกาลังใจแก่คณะกรรมการศูนย์ในการปฏิบัติหน้าที่
ในโอกาสภายหน้า ประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตาบล คือ นายสถาพร ประทุมพร ตาแหน่ง
นายอาเภอปะเหลีย นและนางสาวอัจฉรา เชี ยงสอน ตาแหน่งผู้ อานวยการ กศน.อาเภอปะเหลี ยนเป็นผู้ กล่ าว
รายงาน พร้อมทั้งมอบป้าย กล่องสื่ออุปกรณ์บริหารศูนย์ฯ ทั้งนี้ จะกาหนดจัดอบรมคณะกรรมการในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ

-๘๓.๗ การเข้าร่วมเป็นเกียรติศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
นางสาวสุดา หาญวั ฒนกุล ตาแหน่ ง ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ชานาญการพิ เ ศษ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม กิ จ กรรม
ศู น ย์ เ พื่ อนใจ TO BE NUMBER ONE เป็นส่วนหนึ่งของการน้อมนาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มาใช้ในสถานศึกษาตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยบูรณาการจากทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อ ง ทั้งนี้
กาหนดให้ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ตรั ง เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ เ พื่ อ นใจหนึ่ ง แห่ง ต่อหนึ่งอาเภอ สาหรับ กศน.
อาเภอหาดสาราญได้ กาหนดวั น เปิ ด พิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ เ พื่ อ นใจ TO BE NUMBER ONE TBNO ณ กศน.ตาบลบ้า
หวี ในวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๘ การจั ดทาข้อสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ หมวดมิติความรู้ ความคิด
ข้อเสนอแนะจากการตรวจข้อสอบ
นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ในการจัดทาข้อสอบ
การประเมินเทียบระดับการศึกษาแบบไต่ระดับ หมวดมิติความรู้ ความคิด ได้ผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณฝ่ายจัดทา
ข้อสอบที่ทุ่มเทเวลาและกาลังให้ภารกิจบรรลุผล
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๙ นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม เนื่องจากใน
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นวันมาฆบูชา บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัดตรังจึงเข้าร่วมตักบาตรทาบุญที่วัดกะพังสุรินทร์
พระอารามหลวง ตาบลทับเที่ยง อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโดยพร้อมเพรียงกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๑๐ นางสาวสุ ดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่ งศึ กษานิ เทศก์ ช านาญการพิ เศษ แจ้งที่ ป ระชุ ม การเข้ าร่ว ม
กิจกรรมตามโครงการปั่นรักนักอ่าน สานปัญญา ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ 2559 ในพื้นที่อาเภอห้วยยอดผ่านไป
ด้วยดี มีประชาชนให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวาง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กาหนดการ
การจัดกิจกรรมปั่นรักนักอ่านในครั้งต่อไป จัดที่ กศน.อาเภอนาโยง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๔.๑ นางสาววรรณิศา รักราวี ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม สาหรับการจัด
ทุนการศึกษาของนักศึกษาพิ ก าร ของมู ล นิ ธิ ธ รรมกตั ญ ญู ไท่ ห นานไต้ เ ที ย นกง ภายใต้การนาของนายระลึก
หลีกภัย ซึง่ ดาเนินการเป็นปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๙ จานวน ๒๐ ทุน ได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้ว
นายสุรชัย จั น ทร์ ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
กศน.อาเภอ ดูแลการคัดเลือกผู้รับทุนให้มีคุณสมบัติตรงกับใบสมัคร โดยเฉพาะในเรื่องอายุของผู้สมัคร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๒ นางวรรณิศา รักราวี ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม จากการไปประชุม
ชี้แจงแนวทางการจัดทา “โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ”ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
ณ ห้องปรินซ์บอลรูม ๑ โรงแรมปริ น ซ์ พ าเลซ กรุ ง เทพมหานคร มี กศน.อาเภอ นาร่อง ๒ อาเภอ ได้แก่
กศน.อาเภอนาโยงและกศน.อาเภอกัน ตัง โดยให้ จัดกิจกรรมส าหรับ ผู้ สูงอายุจานวน ๗๐ ชั่วโมงก่อน แล้ว จึง

-๙พิจารณาว่าสามารถจัด กิจกรรมจานวน ๑๔๐ ชั่วโมงได้หรือไม่ ทั้งนี้ การดาเนินงานเป็นการบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์พยาบาลชุมชน เป็นต้น
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม ขณะนี้ กศน.อาเภอกันตังได้
ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆแล้ว ทั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ พบปัญหา
คือ การกาหนดคุณสมบัติผู้เรียนให้มีวุฒิการศึกษามากกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทาให้ผู้เรียนไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้ทั้งหมด สาหรับค่าอาหารว่างและค่าตอบแทนวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
นายธัญญา พงศ์ภราดร ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม กศน.อาเภอนาโยง
ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆแล้วเช่นกัน และได้เชิญบุคลากรโรงพยาบาลนาโยง ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลละมอและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นประชุมร่วมกัน เพื่อกาหนดกลุ่มเป้าหมายและการดาเนินการต่างๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางนภา จิโรภาส)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

