
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๘/ ๒๕๕๗   

วันศุกร์ท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
๒.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๓.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง 
๔.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา 
๕.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๐.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๑.   นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
๑๒.   นางสุดา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๓.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง   
๑๔.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๕.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๑๖.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา 
๑๗.  นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ   
๑๘.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ  
๑๙.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๐.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 
๒๑.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๒๒.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๓.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๔. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๕.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒๖.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางอธิชา รจนะ รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ติดราชการ 
๒.  นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง  ไปราชการ 
๓.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ติดราชการ 
๔.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ติดราชการ 
๕.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว  ติดราชการ 
๖.  นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง   ติดราชการ 
๗.  นางศรีอรุณ เรืองฤทธิ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด   ลาพักผ่อน 
๘.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑กศน.อําเภอปะเหลียน   ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. น.ส.พัชญาณี   สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒. นายทวีศักด์ิ   ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓. นายกฤษฎา   บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม แจ้งท่ีประชุม         
ขอแนะนําบุคลากรใหม่สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  นางวรรณิศา  รักราวี  พนักงานราชการท่ัวไป ตําแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผน  

 ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๗ 

(ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗) 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 
  ๑)  การน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยสํานักงานพัฒนาชุมชน
ได้รายงานจํานวนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดตรัง ปัจจุบันมีท้ังหมดจํานวน ๖๒ หมู่บ้าน  
  ๒)  โครงการหมู่บ้านถือศีล ๕ ของสํานักงานพระพุทธศาสนาและปกครองจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตรัง ต้ังเป้าหมายไว้ไม่ต่ํากว่า ๖๐ หมู่บ้านหรือประมาณ ๑๐ % ของหมู่บ้านท้ังหมด ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของ คสช.
และของรัฐบาล  ขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวด้วย เช่น การเข้าร่วม
กิจกรรมในหมู่บ้าน การประกาศเป็นหมู่บ้านถือศีล ๕ 
  ๓)  การแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศพส.จ.ตรัง ภารกิจท่ีเก่ียวข้องกับ กศน.อําเภอ คือให้สอดแทรก
ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักศึกษา 
  ๔) โครงการหน่วยบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อน ในวันท่ี ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม หมู่ ๕  อําเภอเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เวลา ๑๒.๓๐ น. 
  ๕) ขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ และห้องสมุดประชาชนในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังทุกแห่ง 
เชื่อมโยงข้อมูลโครงการพระราชดําริในจังหวัดตรัง จํานวน ๒๘ โครงการ ในเว็บไชต์ของสถานศึกษาและเว็บไซต์
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ห้องสมุดประชาชน ท้ังนี้ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาค้นหาข้อมูลดังกล่าวให้สถานศึกษา และขอให้ 
กศน.อําเภอปะเหลียน ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในห้องสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ซ่ึงเป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  ๖) กองทุนบทบาทสตรี ขณะนี้กรมพัฒนาชุมชนกําลังรับสมัครสมาชิกเพ่ิมเติม 
  ๗) โครงการ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดตรังท่ีชนะการประกวด คือ โรงเรียนกันตังพิทยากร 
และบริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จํากัด (มหาชน)   
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๒ นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอขอบคุณ
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ และบุคลากร ท่ีร่วมกันจัดโครงการ Open House ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัดตรัง 
ปี ๒๕๕๗ เพ่ือสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ ระหว่างวันท่ี ๒๘ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้างบ๊ิกซี  
ตรัง และการเข้าร่วมงานในช่วงมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งท่ี ๔ ระหว่างวันท่ี ๕ – ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ณ จังหวัด
ชลบุรี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๓ การจ้างครูผู้สอนคนพิการ  
 นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม การจ้างครูผู้สอน      

คนพิการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป สํานักงาน กศน. กําหนดให้สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. จัดจ้างครูผู้สอนคน
พิการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามวิธีการทางพัสดุเหมือนเจ้าหน้าท่ีห้องสมุดประชาชน ซ่ึงไม่มีสวัสดิการประกันสังคม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๔ แนวทางพัฒนางาน กศน. โดย นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กศน. 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม แนวทางพัฒนางาน 
กศน. ของเลขาธิการ กศน. จากการประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑) เน้นการพัฒนา กศน.ตําบล ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังการบริหาร การจัดการ การมีส่วนร่วม
ในการจัดการการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของ คสช. 

๒) การขับเคลื่อนเรื่องความโปร่งใส สุจริตขององค์กร ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
๓) สํารวจความพร้อมของ กศน.ตําบล และ ศรช. ในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในการรับชมการ

เรียนการสอนทางไกล ผ่านช่อง ETV และช่อง eDLTV ผ่านสัญญาณดาวเทียม 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๕ นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม นโยบายรัฐบาล ๑๑ ด้าน 
ตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๗/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๗/ ๒๕๕๗   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
                 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 

๑) แจ้งประมาณการและงบประมาณคงเหลือโครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้ 
๒) แจ้งการส่งคืนงบประมาณโครงการเทียบระดับการศึกษาของศูนย์เทียบระดับท้ัง ๘ ศูนย์ 
๓) กศน.อําเภอ ท่ียืนยันไม่เบิกจ่ายงบผลผลิตท่ี ๕ งบรายจ่ายอ่ืนบ้านหนังสืออัจฉริยะ ได้แก่     

กศน.อําเภอรัษฎา ห้วยยอด และอําเภอปะเหลียน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๓.๒  การรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  บรรณารักษ์ท้ัง ๙ อําเภอ และ นางสาวประโลม เสียมไหม ตําแหน่งครู กศน.อําเภอหาดสําราญ 
รายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ี 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ
ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อย่างต่อเนื่องและให้ประเมินผลด้วยวิธีการต่าง ๆ  
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๓.๓ การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
รอบ ๑๒ เดือน 
  นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม ชี้แจงรายละเอียดการเก็บข้อมูลกิจกรรม
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยของผู้สูงอายุ ตามตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม มอบงานแผนจัดทํา
หนังสือแจ้ง กศน.อําเภอ ดําเนินการต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

 ๓.๔ การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/ กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทยของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง           
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอท่ียัง
สํารวจข้อมูลไม่ครบ ๙๐%  ได้แก่ กศน.อําเภอเมืองตรัง และ กศน.อําเภอรัษฎา ขอให้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องให้ครบ 
๙๐% 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

 ๓.๕ การประเมินเว็บไซต์ กศน.ตําบล 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ผลการประเมิน
เว็บไซต์ กศน.ตําบล ประจําเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ ส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ และสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง จะดําเนินการประเมินเว็บไซต์ กศน.ตําบลเป็นประจําทุกเดือน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ ผลการตัดสินการประกวดบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ ประจําปี 
๒๕๕๖ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม  

๑) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลห้องสมุดประชาชนจังหวัดยอดเยี่ยม ระดับประเทศ 
ประจําปี ๒๕๕๖ 

๒) นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา ได้รับ
รางวัลบรรณารักษ์ดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจําปี ๒๕๕๖ 
มติท่ีประชุม รับทราบ     

 ๔.๒ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้
ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสํานักงาน กศน. 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ห้องสมุดประชาชน
จังหวัดตรัง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนภายใต้ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ 
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จากสํานักงาน กศน.  ส่วนรางวัลชนะเลิศเป็นของห้องสมุดประชาชนอําเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ 
  ขอความร่วมมือบรรณารักษ์และครู กศน.ตําบล ขอรับหนังสือ "๔๐ ตัวอย่างความสําเร็จ: 
เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ"  ซ่ึงจัดทําโดยคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ หรือ กปร. โดยเขียน ชื่อ-ท่ีอยู่ ของผู้ต้องการหนังสือ ลงบนไปรษณียบัตร ระบุว่าต้องการ
หนังสือ "๔๐ ตัวอย่างความสําเร็จ: เกษตรกรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ" แล้วส่งไปท่ี สํานักงาน กปร. 
เลขท่ี ๒๐๑๒ อาคารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซอยอรุณอัมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน 
เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
มติท่ีประชุม รับทราบ    

 ๔.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง จะดําเนินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอให้ กศน.อําเภอ 
ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทุกตําแหน่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี ๒๕ 
กันยายน ๒๕๕๗   
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
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 ๔.๔ เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๗ วันเสาร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร ต.คลองกระแซงเขต อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญบุคลากรร่วม
บริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี ๒๕๕๗ ในวันท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคงคารามวรวิหาร    
ต.คลองกระแซงเขต อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี  
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 ๔.๕ การเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั แจ้งท่ีประชุม ขอเชิญข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงคะแนนเลือกต้ังอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
อ.ก.ค.ศ. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันเสาร์ท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗ ห้ามบุคลากรลงคะแนนข้ามกลุ่ม 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 ๔.๖ รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๗ รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม 

 ๑)  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ดําเนินการแล้วประมาณ ๑,๒๐๐ คน 

 ๒) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับคณะกรรมการการเลือกต้ัง : สํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรังได้เปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังชุมชนนําร่องท่ี กศน.ตําบลนาชุมเห็ด และจะ
ดําเนินการครบทุก กศน.ตําบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๓) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับ ชมรม TO BE NUMBER ONE ปัจจุบัน
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ดําเนินการจัดต้ังชมรม TO BE NUMBER ONE ครบทุก กศน.ตําบล 

 ๔) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ได้ส่งนักศึกษาเข้าอบรมอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแล้วจํานวน ๒๐๐ คน  

 ๕) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับกระทรวงพลังงาน ได้จัดนิทรรศการ
ของแต่ละสถานศึกษาครบทุกสถานศึกษาแล้ว 

 ๖) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้จัดต้ังชมรมคุ้มครองผู้บริโภคครบทุก กศน.อําเภอ และได้รายงานผล
การดําเนินงานไปยัง สคบ. เรียบร้อยแล้ว 
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 ๗) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังร่วมกับสํานักงาน ปปช ประจําจังหวัดตรัง ได้จัดอบรมครู
แกนนํา และจัดอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ครู กศน.ตรัง ในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เรียบร้อยแล้ว 

 ๘) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร : การจัดอบรมกองลูกเสือ ICT โดยในปีนี้จะจัดอบรมท่ี กศน.อําเภอเมืองตรัง 

 ๙) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมี
สาระสําคัญคือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดําเนินการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของ
บุคลากร กศน. และบุคลากรของสํานักงาน กศน. ส่งเสริมการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สู่ชุมชน : สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมจํานวน ๓๐ คน  
มติท่ีประชุม รับทราบ    

 ๔.๘ โครงการหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดตรัง 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ รายงานผลการเข้า
ร่วมโครงการหมู่บ้านศีล ๕ จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๔.๙ แผนการจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด 
   นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ในปี ๒๕๕๘ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังมี
แผนการจัดอบรมวิทยากรยุวกาชาด สําหรับกับครูท่ีไม่เคยผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด จํานวน ๗๐ คน เพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันท่ี ๗ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดย
วิทยากรจากสํานักงานยุวกาชาด และวิทยากรแกนนํา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑๐  การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองเป็นประจําทุกปี โดยให้จัดเก็บรายงานดังกล่าวไว้ท่ีสถานศึกษา 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     

 ๔.๑๑  การลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับสํานักงาน กศน. 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม จากการเข้าร่วมประชุมและร่วมพิธีบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสํานักงาน กศน. กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เม่ือวันท่ี ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗        
ณ ศูนย์วิทยพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ มีประเด็นของความร่วมมือ ๒ ประเด็นหลัก คือ  

๑) นักศึกษา กศน. สามารถสมัครเรียนเพ่ือให้ได้สัมฤทธิบัตร และสะสมไว้เทียบโอนกับหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีได้  



-๘- 
 

๒) การพัฒนาบุคลากร กศน. ให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 ๔.๑๒ การอบรมครูท่ีปรึกษาการเทียบระดับข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในวันเสาร์ท่ี ๑๓ กันยายน 
๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
   นางสุรีย์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําหนดจัดอบรมครู
ท่ีปรึกษาการเทียบระดับข้ันสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในวันเสาร์ท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 
จังหวัดตรัง ให้แก่ครูท่ีปรึกษา ฯ ของศูนย์เทียบระดับท้ัง ๘ ศูนย์ ได้แก่ กศน.อําเภอเมืองตรัง นาโยง กันตัง สิเกา รัษฎา 
ย่านตาขาว หาดสําราญ และอําเภอห้วยยอด 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๓ จํานวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรยีน      
(N-Net) ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๗ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ 
ท่ีมีจํานวนผู้ขาดสอบ N-Net มาก เพ่ิมจํานวนผู้เข้าสอบ 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม  
๑) กําหนดส่งหลักฐานขอเบิกเงินงบเทียบระดับท่ีเป็นค่าวัสดุ ภายในวันจันทร์ท่ี ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ 
๒) กําหนดส่งหลักฐานล้างเงินยืม ภายในวันศุกร์ท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๑๐  น. 

 
 

    (นางสาวพัชญาณี  สุทธิรักษ์)                                                      (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
        นักจัดการงานท่ัวไป              ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
       จดรายงานการประชุม              ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


