รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 1๑/๒๕๕๙
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบตั กิ าร สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
๑. นายสุรชัย
2. นางนภา
3. นายขันธ์ชัย
๔. นายวิเชียร
5. นายไพรัช
6. นางเพียงใจ
7. นายคมกฤช
8. นายสุรวุฒิ
๙. นายนุกูลกิจ
๑0. นางละออง
11. นางสุรีย์
12. น.ส.สุดา
๑3. นางปาณิสรา
๑4. นางสาริณี
15. น.ส.จุฑามาส
16. นายอนันต์
๑7. น.ส.ประโลม
18. น.ส.ทิวาวรรณ
๑๙. นายชรินทร์
20. นางจาริ
๒๑. นางจันจิรา
๒2. นางวัชรี
๒3. นางธิดารัตน์
24. น.ส.นงเยาว์
๒5. น.ส.พรชื่น
26. น.ส.กวินนาถ
27. นางนุชนาฏ
28. น.ส.วาสนา

จันทร์สถาพร
จิโรภาส
บริบูรณ์
จันทร์ฝาก
หัตถิยา
หอยสังข์
อภิชัยสรพันธุ์
ขันธ์คง
เดชดานิล
ภู่กลาง
นาคนิยม
หาญวัฒนกุล
อภิชัยสรพันธุ์
วรรณบวร
แก้วมี
ศรีราม
เสียมไหม
พิทักษ์จินดา
สีสุข
คงนคร
เจริญฤทธิ์
นายโท
เปาะทอง
ทับเที่ยง
ณ พัทลุง
ช่วยสงค์
นุ้ยขาว
บุญเจริญ

29. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฏา
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.๒ กศน.อาเภอนาโยง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอสิเกา
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอหาดสาราญ
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอปะเหลียน
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอกันตัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอรัษฎา
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
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30. นางปัทมนันท์
ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. นางอุมาภรณ์
๒. นายอาทิตย์
3. นางอรทัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอุษา
2. นางรัชนี
3. นายสมคิด
4. นายวัฒนา
5. นายสุรพล
6. นายสมบัติ
7. นายเกรียงศักดิ์
8. นางศรสวรรค์
9. น.ส.ภาวดี
10. น.ส.พัชญาณี
๑1. น.ส.ณญาณี
12. นายนพรัตน์
๑4. น.ส.นุชรีย์
๑5. น.ส.นันทวรรณ
๑6. นางพิมภักดิ์
๑4. นายทวีศกั ดิ์
๑4. นายธนากร
18. นายอนุวัต
19. น.ส.กานต์ชนก

ทองอ่อน

บรรณารักษ์ชานาญการ ห้องสมุดประชาชนอาเภอรัษฎา

มโนภิรมย์
อินทรวิเศษ
คงสิน

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑

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

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ 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
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 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
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

ไปราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ
รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นไฟล์ PowerPoint และคลิป
วิดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com
กศน. อาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อาเภอย่านตาขาว, วังวิเศษ, ห้วยยอด, หาดสาราญ, สิเกา,
กันตัง , ปะเหลียน, เมืองตรัง, นาโยง และ กศน. อาเภอรัษฎา ตามลาดับ
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นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการจัดอบรม
การทาคลิปวิดีโอใช้งบประมาณสูงมาก แต่ถือว่าคุ้มค่ากับความรู้ที่ได้รับ โดยพบว่าในปัจจุบันมีการรายงานเป็นไฟล์
PowerPoint น้อยลง ทั้งนี้ ขอให้ปรับปรุงการรายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ใน
เดือนธันวาคม เนื่องจากเนื้อหาน้อย ยังไม่ครอบคลุมรายละเอียดการดาเนินกิจกรรมต่างๆอย่างเพียงพอ และ
กาหนดจัดโครงการอบรมการทาคลิปวิดีโอโดยมีผู้ที่ผ่านอบรมก่อนหน้าเป็นวิทยากร
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. มอบเกียรติบัตรบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรบ้าน
หนังสือชุมชนต้นแบบระดับจังหวัด พุทธศักราช ๒๕๕๙ ได้แก่ กศน.อาเภอเมืองตรัง (มีบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
๑๕ แห่ง) กศน.อาเภอห้วยยอด (มีบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ๑๑ แห่ง) กศน.อาเภอย่านตาขาว (มีบ้านหนังสือ
ชุมชนต้นแบบ ๗ แห่ง) กศน.อาเภอสิเกา (มีบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ๓ แห่ง) กศน.อาเภอนาโยง (มีบ้านหนังสือ
ชุมชนต้นแบบ ๒ แห่ง) กศน.อาเภอกันตัง (มีบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ๒ แห่ง) และ กศน.อาเภอหาดสาราญ (มี
บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ๒ แห่ง)
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม บ้านหนังสือชุมชน
ของสานักงาน กศน.จังหวัดตรังผ่านการประเมินด้วยคะแนนกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ พร้อมนี้ ขอมอบหนังสือวาระ
๑๐๐ ปีชาตกาล ของ ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้แก่บ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ประกอบด้วยหนังสือ ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) เรื่องจากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน (๒) งูใหญ่ ผู้ซื่อสัตย์ (๓) นกพิราบผู้เสียสละ และ (๔) ครูใหญ่ ป.ปลา
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
๑.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กาหนด
ตรวจสุขภาพประจาปีข้าราชการและลูกจ้างประจา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ขอให้ข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมโดยทั่วกัน และเตรียมร่างกายของตนให้พร้อมแก่การตรวจเลือดและปัสสาวะ
ด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ยังไม่พบ
ปัญหาการเก็บเงินจากนักศึกษาทุกประเภท ภายในสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ถ้ามี ขอให้งดเก็บในทุกกรณี
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๓ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การย้าย
ผู้บริหารยังไม่มีกาหนดการแน่นอน คาดการณ์ว่าต้องใช้เวลาสักระยะ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๔ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอเชิญเข้า
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อาเภอสิเกา กิจกรรมเดินตามรอยพ่อ “รักน้า รักป่า รักแผ่นดินน”
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช การบวชป่า ปลูกป่าสามอย่าง
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ประโยชน์สี่อย่าง สร้างฝายกั้นน้า คื น ธรรมชาติ ให้ แ ผ่ น ดิ น ในวั น ที่ ๒๐ - ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๙ เวลา
๑๓.๓๐ ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าชุมชนใสหนาสูง หมู่ที่ ๒ ตาบลเขาไม้แก้ง อาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ขอมอบต้นยางนา
ให้แก่ กศน.อาเภอรัษฎา จานวน ๘๙ ต้น และ กศน.อาเภอปะเหลียน จานวน ๘๙ ต้น
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๖ สาระสาคัญจากการประชุมประจาเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)
นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการที่
ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมประจาเดื อ นหั ว หน้ า ส่ ว นราชการจั ง หวั ด ตรั ง ครั้ ง ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ในวั น
อั ง คารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบ
นโยบายในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้
๑. ข้าราชการย้ายมารับตาแหน่งใหม่ ได้แก่
- นายไพโรจน์ อินทรศรี ย้ายจากตาแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เข้ารับตาแหน่งปศุสัตว์จังหวัดตรัง
- นายถนัด หอมจันทร์ ย้ายจากตาแหน่ง ธนารักษ์พื้นที่กระบี่ เข้ารับตาแหน่งธนารักษ์พื้นที่ตรัง
- ว่าที่ ร.ต. กิตติ บรรณโศภิษฐ์ ย้ายจากตาแหน่ง ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เข้ารับ
ตาแหน่งผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพตรัง
- นายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี ย้ายมาจากตาแหน่ง นายอาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารับ
ตาแหน่งนายอาเภอย่านตาขาว
- นายศิลปะชัย เรือนสูง ย้ายมาจากตาแหน่ง นายอาเภอละงู จังหวัด สตูล เข้ารับตาแหน่งนายอาเภอ
ปะเหลียน
- นายมานะ เทือกสุบรรณ ย้ายมาจากตาแหน่ง ป้องกันจังหวัด เข้ารับตาแหน่งนายอาเภอหาดสาราญ
- นายกรีฑา แก้วเทศ ย้ายมาจากตาแหน่ ง ผู้ บั ญ ชาการเรื อ นจาจั ง หวั ด ชุ ม พร เข้ารับ
ตาแหน่งผู้บญ
ั ชาการเรือนจาจังหวัดตรัง
- นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ย้ายมาจากตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เข้ารับ
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง
๒. ขอให้บูรณาการการทางานแบบประชารัฐ โดยทางานร่วมกันหลายภาคส่วน เน้นการท่องเที่ยว
๓. ขอให้นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา
๔. มอบหมายการตรวจเยี่ยมและมอบของรางวัลในร้านนาวากาชาด ประจาปี ๒๕๕๙
๕. มอบปฏิทินการจัดโครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม มอบหมาย
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รับผิดชอบโครงการอบรมเป็นวิทยากรยุวกาชาด
ณ สานักงานยุวกาชาด สาหรับหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขอให้บุคลากร กศน.อาเภอย่านตาขาว หาดสาราญ และ
เมืองตรัง เข้าร่วมการอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุ ม ขอให้
กศน.อาเภอ เบิกจ่ายงบประมาณสาหรับการย้อมผ้าให้ถูกต้องตามระเบียบ
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๖ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สาหรับ
การใช้พื้นที่ของโรงเรียนที่ควบรวมเพื่อใช้ประโยชน์เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน สานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาตรัง
เขต ๒ ได้อนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนที่ควบรวม/เลิก ที่สามารถใช้พื้นที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ได้ดังนี้ (๑) โรงเรียนบ้าน
ป่ายาง (กศน.อาเภอห้วยยอดขอใช้พื้นที่ เรียบร้อยแล้ว) (๒) โรงเรียนวัดโพรงจระเข้ (กศน.อาเภอปะเหลียนขอใช้
พื้นที่) (๓) โรงเรียนบ้านวังเจริญ (กศน.อาเภอย่านตาขาวขอใช้พื้นที่) ทั้งนี้ ให้ กศน.อาเภอ ขอใช้สิทธิเหนือพื้นดิน
ของโรงเรียนที่ควบรวมให้เรียบร้อย เพื่อทาการทานุบารุงและซ่อมแซมตามระเบียบได้
มติที่ประชุม รับทราบ
๑.๘ นายสุ ร ชั ย จั น ทร์ ส ถาพร ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการสานั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่
ประชุ ม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขอให้งดจัดงานรื่นเริงทุกชนิด และในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๐ กาหนดให้เป็นวันหยุดราชการ
เพื่อชดเชยวันขึ้นปีใหม่
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/ ๒๕๕๙ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 10/ ๒๕๕๙
ว กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๒ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในภาพรวม
งบประมาณจ้างครูผู้สอนคนพิการติดลบในระบบการบริหารงบประมาณ จานวนทั้งหมด ๔๔๗,๐๔๐ บาท ซึ่งมีผลต่อการใช้จ่าย
งบประมาณในอนาคต ขอให้ กศน.อาเภอ วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้รอบคอบ
นายไพรัช หัตถิยา ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ขอให้เลื่อนการเลิก
จ้างครูผู้สอนคนพิการไปในปีถัดไป เพื่อให้ความช่วยเหลือครู ผู้สอนคนพิการที่มีภาระผูกพันทั้งทางการเงินและทาง
ครอบครัว โดยดาเนินการอย่างมีจริยธรรม มุทิตาจิต พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหางบประมาณติดลบ โดยให้
กศน.อาเภอ ที่มีขนาดใหญ่ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายแก่ กศน.อาเภอขนาดเล็กที่งบประมาณติดลบสูง
นายวิเชียร จันทร์ฝาก ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม เสนอการแก้ปัญหา
อีกทางหนึ่ง โดยให้ประชุมครูผู้สอนคนพิการทั้งหมด พร้อมทั้ง เสนอนโยบายลดเงินเดือนโดยสมัครใจ เพื่อขยาย
เวลาการเลิกจ้างให้นานขึ้น
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอวังวิเศษ แจ้งที่ประชุม เดิม การรับ
ครูผู้สอนคนพิการเป็นนโยบายจาก สานักงาน กศน. แต่เมื่อมีการทาสัญญาเกิดขึ้น สานักงาน กศน. ไม่ได้แจ้งการเลิกจ้าง
ครูผู้สอนคนพิการล่ วงหน้า ทาให้ไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทันท่วงที การเลิกจ้างครูผู้สอนคนพิการทาให้การ
ดาเนินงานของ กศน. ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้อ ๑.๕ หัวข้อการจัดการศึกษาให้แก่ผู้รับบริการที่เป็นผู้ด้อยโอกาส
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ในการนี้ จึงขอให้สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทาหนังสือไปยังสานักงาน กศน. ขอให้ สานักงาน กศน. ทบทวนการ
ยกเลิกสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ
มติที่ประชุม รับทราบ
๓.๓ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การเบิกจ่าย
งบประมาณเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนอกเวลาของบรรณารักษ์ ขอให้มีการปรับ ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ แบบฟอร์มที่ชัดเจน
จะแจ้งไปยัง กศน.อาเภอในภายหลัง
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม สาหรับการเบิกจ่ายงบประมาณใน
แต่ละกิจกรรม ประจาเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙ สรุปการเบิกจ่ายเวลา ๑๓.๐๐ น. ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เพิ่มขึ้น และมีงบประมาณการบริหารจัดการขยะเพิ่มขึ้น กศน.ตาบลๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท
ในภาพรวม ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นดังนี้
๑. กศน.อาเภอ เมืองตรัง
คิดเป็น ๒๒.๓๘ %
๒. กศน.อาเภอห้วยยอด
คิดเป็น ๔.๙๓ %
๓. กศน.อาเภอหาดสาราญ คิดเป็น ๑๙.๘๓ %
๔. กศน.อาเภอรัษฎา
คิดเป็น ๘.๒๗ %
๕. กศน.อาเภอวังวิเศษ
คิดเป็น ๑๑.๒๐ %
๖. กศน.อาเภอสิเกา
คิดเป็น ๑.๖๓ %
๗. กศน.อาเภอนาโยง
คิดเป็น ๖.๕๗ %
๘. กศน.อาเภอย่านตาขาว คิดเป็น 16.18 %
๙. กศน.อาเภอปะเหลียน
คิดเป็น ๙.๐๖ %
๑๐. กศน.อาเภอกันตัง
คิดเป็น ๖.๕๖ %
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม สาหรับการจัดซื้อ
สื่อ ในเบื้องต้น กศน.อาเภอ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ๑๓ เครื่ อ ง ทั้ ง นี้ ขอให้ดาเนินการภายใน
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
๔.๑ รายงานผลการดาเนินงานที่ดี
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นคลิปวิดีโอ
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทาสื่อและนวัตกรรมทางวิชาการ
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นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม วันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ สานักงาน กศน.จังหวัด
ตรังจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดทาสื่อและนวัตกรรมทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบรรณารักษ์ ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากร คุณปรีชา จันทร์มณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความสามารถในการดาเนินงานและรวบรวมผลงานที่พัฒนาการบริหารงานและพัฒนาสื่อที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้
เกิดประสิทธิภาพและส่งผลถึงผู้เรียนมากที่สุด ขอให้บุคลากรเข้ารับการอบรมโดยถ้วนหน้า
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๓ แนวทางการนิเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐และการประกันคุณภาพภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม การนิเทศในงบประมาณปี ๒๕๖๐ เน้นตามจุดเน้นใน
คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา และการจัดทาแผนการเรียนรู้รายบุคคล
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จะมีการอบรมเรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ในเร็วๆนี้ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นศึกษานิเทศน์ทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การจัดทาแผนการเรียนรู้รายบุคคล
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการประชุมทบทวนการดาเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ของศึกษานิเทศก์ในเรื่องแผนการเรียนรู้ร ายบุ ค คล ในวั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรจง ชูสกุลชาติ
สานักงาน กศน. ได้มีนโยบาย ดังต่อไปนี้
- ในการจัดการเรียนการสอน ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึก
- ควรให้มีนักศึกษาจบการศึกษาจาก กศน. เพิ่มขึ้น โดยสัมพันธ์กับจานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับ
สมัครเข้าเรียน
- ใช้การประเมินแนวคาถาม ไม่เน้นเป็นเปอร์เซ็นต์
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๕ การบริหารจัดการในการวัดผลประเมินผล
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการไปประชุมสัมมนาสภาพการดาเนินงานการวัด
และประเมินผลหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ได้ส่งบุคลากรของสานักงาน กศน.จังหวัดตรังเข้า
ร่วมออกข้อสอบ พร้อมทั้ง ได้รับชมในศักยภาพการออกข้อสอบที่ดี ทั้งนี้ ขอเสนอแนะว่า การออกข้อสอบไม่ควรเน้นการท่องจา แต่
ให้ใช้การคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นหลัก โดยในศตวรรษที่ ๒๑ จะเน้นให้นักเรียนเขียนคาตอบมากกว่าการออกข้อสอบแบบ
ปรนัย สาหรับปัญหาในการออกข้อสอบ พบว่าเกิดจากหนังสือที่ใช้จัดการเรียนการสอนที่ไม่มีเนื้อหาครบถ้วน ไม่เพียงพอต่อการออก
ข้อสอบ แม้ว่าจะมีหัวข้อครบตามที่ต้องการก็ตาม
นายสุริยา จันทรัฐ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม มีรายวิชาเลือกเพิ่มขึ้นหนึ่งวิชา คือ วิชา
เรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ โดยใช้เรียนได้ทั้งสามระดับ ได้แก่ ระดับประถม ม.ต้น และม.ปลาย
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มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.๗ การยืนยันความพร้อมในการจัดทาโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูส้ ูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ
นางนุชรีย์ บวชชุม ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อาเภอ ยืนยันความ
พร้อมในการจัดทาโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ โดยกรอกแบบฟอร์มที่ส่งให้ผ่าน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แล้วส่งมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันนี้
เพื่อสรุปภาพรวมทั้งหมด
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มอานวยการ
๔.๘ การคัดเลือกรางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘
นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์ ตาแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม การคัดเลือกรางวัลรางวัล
เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้แบ่งรางวัลออกเป็น ๔ ประเภท คือ ประเภทบุคคล
หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการ มีจานวน ๕ สาขา ได้แก่
๑. สาขาเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรย์
๒. สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๔. สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
๕. สาขาอนุรักษ์มรดกไทย
กาหนดส่งผลงานถึงสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๙ การจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด กศน.อาเภอปะเหลียน
นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ได้รับการจัดสรรอัตรากาลังพนักงานราชการจากสานักงาน กศน. ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัด กศน.อาเภอปะเหลียน ๑ ราย
โดยเรียกรายงานตัวในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ จากบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.๑๐ การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
เนื่องในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดตรัง
นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์ ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป แจ้งที่ประชุม ในส่วนของสานักงาน กศน.จังหวัด
ตรังได้รับโควตาให้คัดเลือกบุคลากรจานวน ๘ คน คุณสมบัติทั่วไป คือยังไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน ทั้งนี้จะแจ้งผลการ
คัดเลือกให้ทราบในภายหลัง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
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๕.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บรรณารักษ์และข้าราชการครู รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
บรรณารักษ์และข้าราชการครู รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๒ นายสุ ริ ย า จั น ทรั ฐ ต าแหน่ ง นั ก วิ ช าการศึ ก ษา แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม ก าหนดด าเนิ น การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐
ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง กรอกข้ อ มู ล นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า สอบครบทั้ ง สิ บ อ าเภอเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ในปี นี้ มี
กาหนดการสอบเร็วขึ้น ขอให้ กศน.อาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.๓ นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.
อาเภอ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของเวลาในการเดินทางไป
ราชการ ของบุคลากร ในส่วนของผู้ตรวจรับพัสดุ ให้แต่งตั้งผู้ที่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง หากไม่มี
ข้าราชการ สามารถแต่งตั้งพนักงานราชการตรวจรับได้ เจ้าหน้าที่พัสดุสามารถแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุได้หลายคน
และขอให้ กศน.อาเภอ ส่งใบเสร็จเป็นประจาทุกเดือน โดยดาเนินการให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นางสาวณญาณี จริงจิตร)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางนภา จิโรภาส)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

