รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๕
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ผู้มาประชุม
๑. นายประวิตร
๒. นางอธิชา
๓. นางนภา
๔. นายสุรวุฒิ
๕. น.ส.อัจฉรา
๖. นางอรอุษา
๗. นายวิเชียร
๘. นายไพรัช
๙. นายธัญญา
๑๐. นางอุมาภรณ์
๑๑. นายขันธ์ชัย
๑๒. นายคมกฤช
๑๓. นางสุรีย์
๑๔. น.ส.สุดา
๑๕. นางละออง
๑๖. น.ส.นวลจันทร์
๑๗. นางศรีอรุณ
๑๘. นางสุดา
๑๙. นางปาณิสรา
๒๐. นางไพลิน
๒๑. นายปรีชา
๒๒. นางสาริณี
๒๓. นางชนิดา
๒๔. นายอนันต์
๒๕ น.ส.ประโลม
๒๖. น.ส.จุฑามาส
๒๗. นางปัทมนันท์
๒๘. นางจาริ
๒๙. น.ส.พรชื่น
๓๐. น.ส.กวินนาถ

ทับเที่ยง
รจนะ
จิโรภาส
ขันธ์คง
เชียงสอน
แสนเดช
จันทร์ฝาก
หัตถิยา
พงศ์ภราดร
มโนภิรมย์
บริบูรณ์
อภิชัยสรพันธุ์
นาคนิยม
หาญวัฒนกุล
ภู่กลาง
กิติพงษ์
เรืองฤทธิ์
ชาญป้อม
อภิชัยสรพันธุ์
ธงธวัช
ชาญป้อม
วรรณบวร
ศรีบางรัก
ศรีราม
เสียมไหม
แก้วมี
ทองอ่อน
คงนคร
ณ พัทลุง
ช่วยสงค์

๓๑. นางวัชรี

นายโท

ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ประธานการประชุม
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอปะเหลียน
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอย่านตาขาว
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ
ผูอ้ ํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด
ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา
ครู (คศ. ๓) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู (คศ. ๓) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู (คศ. ๓) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอกันตัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอห้วยยอด
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๓) กศน. อําเภอเมืองตรัง
ครู (คศ. ๒) กศน. อําเภอห้วยยอด
ครู กศน. อําเภอย่านตาขาว
ครู กศน. อําเภอหาดสําราญ
ครู กศน. อําเภอสิเกา
ครู กศน. อําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน

-๒๓๒. นางธิดารัตน์
๓๓. น.ส.นงเยาว์
๓๔. นางอุบลรัตน์

เปาะทอง
ทับเที่ยง
ฤทธิ์รัตน์

๓๕. นางอรทัย

คงสิน

๓๖. นางนุชนาฏ

นุ้ยขาว

บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายกฤษฎา
๒. น.ส.นันทวรรรณ
๓. นายนพรัตน์
๔. น.ส.พัชญาณี
๕. นายสุริยา

บิลเกษม
ทองรัตน์
โชติเกษมกุล
สุทธิรักษ์
จันทรัฐ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
นักวิชาการศึกษา
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักจัดการงานทั่วไป
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
นักวิชาการศึกษา
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
นายประวิตร ทับเที่ยง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
๑) ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครู ประจําปี ๒๕๕๕
๒) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้บริจาคหนังสือแก่ สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง มอบบรรณารักษ์แจ้ง
หัวหน้า กศน. ตําบล ทราบ หากสนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์
๓) ขอให้ หัวหน้า กศน. ตํ าบล ช่วยกันจัดกิจกรรมรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ให้ทั่ วถึงทุกตําบล มอบหมาย
น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ ตรวจสอบการออกให้บริการของรถห้องสมุดเคลื่อนที่ให้ครบถ้วนทุกตําบล
๔) ขณะนีเ้ ริ่มเข้าสูฤ่ ดูร้อนขอให้ผู้บริหารสถานศึกษากําชับบุคลากรในสังกัด โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
ขอให้กวดขันเรื่องเวรรักษาสถานที่ราชการ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอัคคีภัย
๕) ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่องหลักเกณฑ์การ
สอบคั ดเลื อกเพื่ อบรรจุ เป็นผู้ อํ านวยการ สํานั กงาน กศน. จั งหวั ด/กรุ งเทพมหานคร และผู้ บริ หาร
สถานศึกษา ที่ประชุมมีมติทบทวนวิธีการสอบใหม่ โดยให้ยกเลิกการสอบภาค ข เพื่อลดการใช้ดุลย
พินิจในการประเมินวิสัยทัศน์ของผู้เข้าสอบ ซึ่งเป็นปัญหาข้อร้องเรียนจํานวนมากที่นําไปสู่การวิ่งเต้น
เสียเงินทองของครู
๖) ขอให้ กศน. อําเภอช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายและการดําเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยเฉพาะการ
เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.๑ นโยบายรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธํารงเวช เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม
๒๕๕๕ ณ หอประชุมคุรุสภา สามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ที่เกี่ยวข้องกับสํานักงาน
กศน. มีดังนี้
๑) จัดการศึกษาที่มีคุณภาพสําหรับเยาวชนทุกคน

-๓๒) ขยายโอกาสทางการศึกษา ๔ ด้าน
๒.๑) โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
๒.๒) โอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
๒.๓) โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ
๒.๔) โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ Internet ประจําตําบลให้
ทั่วถึง และเป็นศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็ก เยาวชน และวัยผู้ใหญ่
๓) ไม่อยากให้มีการใช้ระบบดุลพินิจมากเกินไปในการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะครู อยากให้
ตรงไปตรงมา แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์อย่างเปิดเผย
๔) จะให้ประชาชนที่ไม่จบ ม.๖ เข้าเรียนให้จบ ม.๖ สําหรับในเรื่องนี้ ท่านเลขาธิการ กศน.
มีแนวทางการดําเนินงาน คือ จะเพิ่มกลุ่มเทียบระดับเป็น ๕๐๐ ศูนย์ ใน ๕๐๐ อําเภอ
๑.๒ สาระสํา คัญ จากการประชุมประจํา เดือนหัว หน้า ส่ว นราชการจังหวัด ตรัง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
(ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕)
๑) ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งใหม่
ชื่อ-สกุล
นายไชยยศ ธงไชย
นายสาธร นราวิสุทธิ์
นายไพศาล โรจน์สราญ
รมย์ ยยุทธ ศักดิ์ศรชัย
นายชั
นายสุเมธ อัครพงศ์

ปลัดจังหวัดตรัง
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดระนอง
เกษตรจังหวัดกระบี่
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพังงา

ตําแหน่งที่จังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เกษตรจังหวัดตรัง
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ตรัง

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูล

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง

ตําแหน่งเดิม

๒) นโยบายการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง “Big Cleaning Day” ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ และวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ อําเภอสิเกา เพื่อขยายการท่องเที่ยวก่อนจะมีพิธีวิวาห์ใต้สมุทร ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
๓) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๕ กําหนดวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ต.บ้าหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
๔) โครงการขยายการปลูกพืช สวนครัว รั้ว กิน ได้ ในทุกตํา บล ขอให้ กศน. ตํา บล ช่ว ยจัด
กิจกรรมเพิ่มรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕) ให้ทุกหน่วยงานช่วยกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ การออกกําลังกาย
๖) การไฟฟ้าฝ่า ยผลิตแห่งประเทศไทย มี โ ครงการขยายการสร้า งโรงไฟฟ้า ในจังหวัด ตรัง
ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ขนาด ๘๐๐ เมกะวัตต์ ในพื้นที่อําเภอกันตัง
จํานวน ๓ แห่ง ๑) บริเวณคลองเจ้าไหม ต.บางสัก ๒) บริเวณลุ่มแม่น้ําตรัง ต.นาเกลือ และ ๓) บริเวณลุ่มแม่น้ํา
ปะเหลียน ต.วังวน อ.กันตัง คาดว่าจะใช้เวลาในการศึกษาประมาณ ๓ ปี
๒) สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
จังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ (ประชุมเมือ่ วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕)

-๔นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม สรุปผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จั งหวั ดตรั ง ประจํ าเดื อนธั นวาคม ๒๕๕๔ อํ าเภอเมื องตรั งยั งคงเป็ นพื้ นที่ เป้ าหมายที่ มี สถิ ติ การจั บกุ มผู้ ค้ า ผู้ ผลิ ต
ผู้เสพ/ครอบครอง มากที่สุด ยาบ้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ๘๐ % ยาไอซ์เพิ่มขึ้น ๖๕๒ % ขอให้สถานศึกษาช่วยกันเฝ้าระวัง
นักศึกษา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๔ วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ งจากการประชุม ครั้งที่ ๑๒ / ๒๕๕๔
๓.๑. การจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม มอบหมายให้สถานศึกษาดําเนินการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วให้สถานศึกษาดําเนินการได้ทันที และให้กลุ่ม
ยุทธศาสตร์จัดทําร่างแผนปฏิบัติการของสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ไว้ให้พร้อมรออนุมัติเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม จากข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕
ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องผลการเบิกจ่ายงบประมาณในเอกสารที่กลุ่มยุทธศาสตร์แจ้งในที่ประชุม การควบคุม
งบประมาณกําหนดให้ใช้แบบคู่ขนาน คือ ใช้ทั้ง E-Budget และควบคุมแบบ Manual (ควบคุมโดยมือ) งบสนับสนุนการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ค่าหนังสือเรียนและค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓๐ % ได้รับการจัดสรร
เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมใดที่สถานศึกษาได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้เบิกจ่ายงบประมาณทันที แผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนภาค
เรียนที่ ๒/๒๕๕๔ ขอให้สถานศึกษาจัดส่งให้สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ทราบโดยด่วน
นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล แจ้งที่ประชุม งบเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษาได้ดําเนินการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว แต่ขณะนี้กลุ่มยุทธศาสตร์ยังไม่ได้รับรายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา จึงขอให้สถานศึกษารีบจัดส่ง
๓.๓ รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา/กศน.ตําบล ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม สถานศึกษาที่ยังไม่ได้รายงานผลการดําเนินงานสถานศึกษา/
กศน. ตําบล ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ ขอให้รายงานโดยด่วน การรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา/กศน.
ตําบล กําหนดรายงานทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง จะนําแขวนไว้หน้าเว็บไซต์ เพื่อการตรวจสอบ
ทุกเดือนต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
ทราบโดยเอกสาร
๔.๑ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net)
นายสุริยา จันทรัฐ แจ้งที่ประชุม สทศ. ได้ส่งคู่มือการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) จํานวน ๑๐๐ เล่ม และวีดีทัศน์ การให้ความรู้เพิ่มเติมนักศึกษาเกี่ยวกับการสอบ
N-Net สถานศึกษาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ สทศ. ซึ่งจะมีรายละเอียดจํานวนข้อสอบแต่ละสาระการเรียนรู้

-๕๔.๒ การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
นายสุริยา จันทรัฐ แจ้งที่ประชุม ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จะดําเนินการคัดเลือกและ
บรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
๔.๓ การออกข้อสอบรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม มอบหมายกลุ่มงานการศึกษานอกระบบแจ้งให้สถานศึกษา
ดําเนินการออกข้อสอบรายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๔ และนําหลักเกณฑ์การวัดผลและประเมินผลมาใช้ ในการ
คัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือกด้วย สําหรับผู้ที่พลาดการสอบ N-Net จะต้องใช้ระบบการสอบผ่านหน้า
จอคอมพิวเตอร์
ทราบโดยเอกสาร
๔.๔ การปรับเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตําแหน่งตามระบบใหม่
นายประวิ ตร ทั บเที่ ยง แจ้ งที่ ประชุ ม ขอให้ ผู้ อํ านวยการสถานศึ กษาแจ้ งรายละเอี ยดการ
ปรับเปลี่ยนตําแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ตําแหน่งตามระบบใหม่ ให้ลูกจ้างประจําในสังกัดทราบ
๔.๕ กําหนดการตรวจสุขภาพประจําปี ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
๔.๖ สาระสําคัญการประกันคุณภาพภายนอก รอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม การประกันคุณภาพภายนอก รอบสามจะเน้นเรื่องผลของ
การจัดการศึกษามากกว่าเอกสาร ติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
เลื่อนค่าตอบแทนประจําปีของพนักงานราชการ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทําความเข้าใจในรายละเอียด และชี้แจง
พนักงานราชการในสังกัดทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเสนอให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้ประเมิน
พนักงานราชการในสังกัด พร้อมทั้งสรุปผลการประเมินโดยเรียงลําดับตามคะแนน เพื่อส่งให้คณะกรรมการของ สํานักงาน
กศน. จังหวัดตรัง พิจารณากลั่นกรองต่อไป สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ได้นําแนวทางการประเมิน ฯ แขวนไว้หน้าเว็บไซต์
เพื่อสะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่ประธานการประชุมเสนอ
ระเบียบวาระที่ ๖ ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
นายไพรั ช หั ต ถิ ย า ผู้ อํ านวยการ กศน. อํ าเภอกั นตั ง แจ้ งที่ ประชุ ม ผู้ ผ่ านการเที ยบระดั บ
การศึกษา ๕ อําเภอ จํานวน ๒๙ คน ได้แก่ กศน. อําเภอกันตัง กศน. อําเภอห้วยยอด กศน. อําเภอสิเกา กศน.
อําเภอวังวิเศษ และกศน. อําเภอรัษฎา ขอขอบคุณสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง และทีมศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง กศน. อําเภอเมืองตรัง กศน. อําเภอนาโยง กศน. อําเภอย่านตาขาว และ กศน. อําเภอปะเหลียน ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เอื้อเฟื้อสถานที่ ยานพาหนะ และคําแนะนําในการจัดกิจกรรม

-๖นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด แจ้งที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๕๕ กศน. อําเภอห้วยยอด ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลลําภูรา
อําเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อสร้างอาคารให้ กศน. ตําบลลําภูรา
นางอรอุษา แสนเดช ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง แจ้งที่ประชุม กศน. อําเภอเมืองตรัง
ได้ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัดเรียบร้อยแล้ว
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม บุคลากร กศน. อําเภอ
สิเกาได้ช่วยกันล้างระบบอินเตอร์เน็ต ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
ยินดีให้คําปรึกษาและซ่อมให้ทุก กศน. อําเภอ เนื่องจากบุคลากรทั้ง ๑๐ คน ของ กศน. อําเภอสิเกา ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว
นางอรทัย คงสิน บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว
แจ้งที่ประชุม กศน. อําเภอย่านตาขาว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และให้การต้อนรับคณะผู้เทียบระดับการศึกษา
นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง แจ้งทีป่ ระชุม
๑) กศน.อําเภอนาโยง ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลา
ประชาคมอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๒) กศน. อําเภอนาโยง ร่วมกับ กกต. จังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างเครือข่ายขยายแนวร่วม
ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง เมือ่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาประชาคมอําเภอนาโยง จังหวัดตรัง
๓) จัด กิจ กรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ๘๔ พรรษา และงาน ๑๐ ปี คืน สู่เหย้า ชาว กศน.
เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาโยง
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา แจ้งทีป่ ระชุม
๑) กศน. อําเภอรัษฎา จัดค่ายวิชาการ English กับวิถีชีวิตในชุมชน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม
๒๕๕๔ ณ วัดถ้ําพระพุทธ ตําบลหนองบัว อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
๒) กศน. อําเภอรัษฎา จัดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ปลูกฝัง
คุณธรรมสร้างจิตอาสาด้วยใจรักชาติ หลักสูตรค่ายพักแรม ๓ วัน ๒ คืน ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกทุ่งสง
๓) กศน. อําเภอรัษฎา ร่วมกับ กกต. จังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างเครือข่ายขยายแนวร่วม
ต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้ง
๔) กศน. อําเภอรัษฎา จัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๕) กศน. อําเภอรัษฎา ร่วมพิธีเดินสวนสนามวันสถาปนายุวกาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๕ และ นางสาวเจตนี ร่างฮก รับเกียรติบัตร อาสายุวกาชาดดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๕
นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ แจ้งทีป่ ระชุม กศน. อําเภอหาดสําราญ
นําบุคลากรศึกษาดูงาน ณ กศน. อําเภอย่านตาขาว

มติที่ประชุม

นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ แจ้งทีป่ ระชุม
๑) กศน. อําเภอวังวิเศษ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ
๒) กศน. อําเภอวังวิเศษ ร่วมงานนัดพบแรงงาน
๓) กศน. อําเภอวังวิเศษ นําบุคลากรศึกษาดูงาน ณ กศน. อําเภอเมืองตรัง
รับทราบ

-๗ระเบียบวาระที่ ๗ ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
-ไม่มีระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่น ๆ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม ขอให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาทุกอําเภอ ร่วมกันเสนอรายชื่อ
ผู้อํา นวยการสถานศึกษา จํานวน ๑ ท่า น เพื่อเป็น ตัว แทนในการพิจ ารณาความดีความชอบและเป็น กรรมการ
พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบให้ ผอ. ไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง เป็นตัวแทนผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ในการพิจารณาความดีความชอบและเป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
นายประวิตร ทับเที่ยง แจ้งที่ประชุม กําหนดการปฏิบัติงานในพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มีดังนี้
๑) วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ พบผู้บริหาร และกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ อําเภอ
หาดสําราญ
๒) วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ การปลูกและฟื้นฟูป่าชายเลน เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ตําบลทุ่งกระบือ
อําเภอย่านตาขาว
๓) โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดตรัง วันพฤหัสบดีที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ต.บ้าหวี อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
และจากการเข้าร่วมโครงการ ซ่อม สร้าง ล้างใหม่ ร่วมกับสํานักงาน กศน. ได้มีหนังสือขอบคุณจากชุมชน
เทพประทาน เขตดอนเมือง รายละเอียดดูในเว็บไซต์สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
มติที่ประชุม รับทราบ
นางสุรีย์ นาคนิยม แจ้งที่ประชุม ควรจัดกิจกรรม “๕ นาที พร้อมรับอาเซียน” ในช่วงก่อนวาระการ
ประชุมครั้งต่อไป เพื่อแนะนําคําศัพท์ และให้ความรูเ้ กี่ยวกับภาษาอังกฤษแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม ประธานการประชุมมอบให้ทีมศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน. จังหวัด ดําเนินการตามเสนอ
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(นางสาวพัชญาณี สุทธิรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นายประวิตร ทับเที่ยง)
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

