รายงานการประชุมประจําเดือน ครั้ง ที่ ๔/๒๕๕๖
สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
..........................................................
รายชื่อผู้มาประชุม
สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
๑.นายเธียร
เธียรถาวร
๒.นายอุดร
สิทธิพาที
๓.นางอมรรัตน์
บําเรอ
๔.นายสมนึก
สุขโอ
๕.นายสมาแอ
มะกูวิง
๖.นางกิตยิ า
สงอักษร
๗.นางโซฟีญา
เบณมะ
๘.นางสาวสุรนีย์
นาคสง่า
๙.นางสาวนิศา
เหมือนวุ่น
๑๐.นางโรสใอณีย์ หะยีเยะ
๑๑.นายปิยวัช
ผลสืบ
๑๒.นายอาธิป
บูสา
๑๓.นายนิอับดุลรอมัน ยีกาเดร์
๑๔.นายสมโภช
เพ่งพิโรจ
๑๕.นางภัทรภร
ณัฐศิษฎางกูร
๑๖.นางอนิสรา
พรหมมณี
๑๗.นางสาวอรทัย ใหม่คามิ
๑๘.นางสาวกนกวรรณ สังข์ทอง
๑๙.นางสาวนูริดา เจ๊ะเต๊ะ
๒๐.นางสาวศิริวรรณ ปิ่นชูทอง
กศน.อําเภอเมืองยะลา
๒๑.นายสมโชค
ใหม่ชุม
๒๒.นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี
๒๓.นางจงรักษ์
เฉียงตะวัน
๒๔.นางอภินันท์
เอมกมล

ผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
(ประธาน)
รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
หน.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมิลผลการจัดการศึกษา
หน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
งานยานพาหนะ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
งานบริหารบุคลากร
งานบริหารบุคลากร
งานศูนย์ให้คําปรึกษาแนะนํา
งานบริหารการเงิน
งานงบประมาณและระดมทรัพยากร
งานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน
งานส่งเสริมเทียบโอน/เทียบระดับการศึกษา
งานส่งเสริมนิทรรศการและเผยแพร่ฯ
ครู ศรช. กศน.อําเภอเบตง
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
งานธุรการ
งานประชาสัมพันธ์

(ผู้บันทึกรายงาน)

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยะลา
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอเมืองยะลา
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอเมืองยะลา
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอเมืองยะลา
/๒๕.นาง...

-2๒๕.นางสาวรอฮานี
๒๖.นางสาวจิตรา
๒๗.นางอรษา
กศน.อําเภอรามัน
๒๘.นายทัศน์พล
๒๙.นางภัทราภร
๓๐.นางสาวใบด๊ะ
๓๑.นางสากีน๊ะ
๓๒.นายอภินันท์
๓๓.นายอัคบาร์
กศน.อําเภอธารโต
๓๔.นางธนณภัทร
๓๕.นางสาวพัชรี
๓๖.นางพัชรี
๓๗.นางปาณิศา
๓๘.นายมูฮาํ หมัด
๓๙.นางน้อยยานา
กศน.อําเภอกรงปินัง
๔๐.นายแวอูเซ็ง
๔๑.นางสาวนูเรฮา
๔๒.นางสาวบุษริน
๔๓.นางสุปราณีย์
๔๔.นายอับดนเล๊าะ
กศน.อําเภอยะหา
๔๕.นางสุนิสา
๔๖.นางสาวไซเราะ
๔๗.นายจักริน
๔๘.นางสาวซัลมา
๔๙.นางสาวอัยมี
กศน.อําเภอบันนังสตา
๕๐.นางริสา
๕๑.นางสาวสารีดา

กะมาลอ
มากูส
สุขโอ

ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอเมืองยะลา
ครูอาสาฯ อําเภอเมืองยะลา
ครู ศรช. กศน.อําเภอเมืองยะลา

กาญจโนภาส
ศรีพลอย
เหมือนกู้
บิงดอเลาะ
ตงนุใย
หะระตี

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรามัน
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอรามัน
ครูผู้ช่วย กศน.อําเภอรามัน
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอรามัน
ครู ศรช. กศน.อําเภอรามัน
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอรามัน

ศรีระนํา
ไชยโรจน์
มะลิสุวรรณ
จํานงค์ฤทธิ์
เจ๊ะมะ
บองอเจ๊ะโซะ

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอธารโต
ครูผู้ช่วย กศน.อําเภอธารโต
ครูผู้ช่วย กศน.อําเภอธารโต
ครู ศรช. กศน.อําเภอธารโต
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอธารโต
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอธารโต

อาเก๊ะ
บือซา
วิภาตะพันธ์
เลาะซูรี
สีบู

รก. ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกรงปินัง
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอกรงปินัง
ครู ศรช. กศน.อําเภอกรงปินัง
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอกรงปินัง
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอกรงปินัง

สุวรรณโน
จะปะกิยา
ชูพัฒนพงศ์
อัคราเดชานนท์
และเซ็ง

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอยะหา
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอยะหา
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอยะหา
ครู ศรช. กศน.อําเภอยะหา
ครูอาสาฯ ปอเนาะ กศน.อําเภอยะหา

วัฒนะนุกูล
กาซอ

แทน ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอบันนังสตา
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอบันนังสตา
/๕๒.นาง...

-3๕๒.นางไลล่า
๕๓.นางสาวสีตตี ีเมาะ
กศน.อําเภอเบตง
๕๔.นางวาสนา
๕๕.นางอาอัยเสาะ
๕๖.นางสาวณัฐทินี
๕๗.นายอภินพ
๕๘.นางสาวนิซูไนด๊ะ
๕๙.นายอัตตพร
กศน.อําเภอกาบัง
๖๐.นางภิญโญ
๖๑.นายบุญยง
๖๒.นางสาวสุธาทิพย์
๖๓.นางวิมล
๖๔.นางกัลยานี

เจ๊ะดอมะ
ดือเระ

ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอบันนังสตา
ครู ศรช. กศน. อําเภอเมืองยะลา

อนุสรณ์ประเสริฐ
ดาจูดา
ศรประสิทธ์
นิลพันธ์
มะกูวิง
คงรัตน์

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเบตง
ครู คศ.๑ กศน.อําเภอเบตง
ครูผู้ช่วย กศน.อําเภอเบตง
ครู ศรช. กศน.อําเภอเบตง
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอเบตง
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอเบตง

ภาชโน
ภาชโน
ชูธง
ปราบเสร็จ
มะสูยู

ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกาบัง
ครู คศ.๒ กศน.อําเภอกาบัง
ครู ศรช. กศน.อําเภอกาบัง
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอกาบัง
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอกาบัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๖๕.น.ส.วิลัยลักษณ์ โทมุรี
๖๖.นายอาทิตยา สุวรรณชาตรี
๖๗.นางสุธา
สุวรรณชาตรี
๖๘.นางสาวณัฐยา สุวรรณชาตรี
๖๙.นางหัทยา
เพชรทอง
๗๐.นางสาววราภรณ์ อินดํา
๗๑.นางสาวปาลิตา ลิมป์ไตรรัตน์
๗๒.นางสาววรรัตน์ นิตยสุข
๗๓.นางสาวธัญลักษณ์ บาซอ
๗๔.นางสาวฮาสือนะ ดอเล๊าะหะมะ
๗๕.นางสาวฮายาตี วาแมดีซา
๗๖.นายพรพิพัฒน์ บัวตุ่ม
๗๗.นางวารูณี
จาเลาะ
๗๘.นางชนมพร
นิเดหะ

นักศึกษา กศน.อําเภอธารโต
นักศึกษา กศน.อําเภอธารโต
นักศึกษา กศน.อําเภอธารโต
นักศึกษา กศน.อําเภอธารโต
นักศึกษา กศน.อําเภอธารโต
นักศึกษา กศน.อําเภอธารโต
นักศึกษา กศน.อําเภอเมืองยะลา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอรามัน
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอรามัน
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอบันนังสตา
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอกรงปินัง
ครูอาสา ปอเนาะฯ กศน.อําเภอกรงปินัง
/๗๙.นาย...

-4๗๙.นายมานพ
๘๐.นางตอยีบ๊ะ
๘๑.นางสาวฟารีดะ
๘๒.นายมะราวี
๘๓.นายมะดาโอะ
๘๔.นางสาวจิตรา
๘๕.นางสาวศิรินกรณ์
๘๖.นายฟีโรส
๘๗.นายประเสริฐ
๘๙.นายธีรพัฒน์
๙๐.นายคล่อง
๙๑.นายดอรอนิง
๙๒.นายสะมะแอ
๙๓.นางรัชนี
๙๔.นางสาวรอฮีย๊ะ
๙๕.นางสาวฮัสลีนา
๙๖.นางสาวศิริวรรณ
๙๗.นางสาวฮาลีนี
๙๘.นายกามารูซามัน
๙๙.นายดาวิดส์
๑๐๐.นายมุกตาร์
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม
๑.นายอนุช
๒.นายสะอารี
๒.นางสาวสุปราณี
๓.นางสุดารัตน์
๔.นางสาวสุภาภรณ์
๕.นางสาวอามีเน๊าะ
๖.นางสาวอัธยา

เจริญสุข
หิเล
ยีเด็ง
ยาวารี
สาเลง
ทองคันชั่ง
บุญเทียม
บินเมรุนี
บําเรอ
วิภาตะพันธุ์
ปิ่นชูทอง
เฮง
เจ๊ะพงศ์
มะดีเย๊าะ
ดอเลาะ
เร็งมา
พูนพล
เจ๊ะหะ
เบณมะ
ลาเต๊ะ
ประดู่

พนักงานขับรถยนต์
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอเมืองยะลา
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอบันนังสตา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ครูอาสาฯ กศน.อําเภอรามัน
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานบริการ
พนักงานบริการ
พนักงานขับรถยนต์
ครูอาสา ปอเนาะฯ
ครูอาสา ปอเนาะฯ
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”
บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุด “เฉลิมราชกุมารี”
ครู ศรช. กศน.อําเภอเมืองยะลา
ครู ศรช. กศน.อําเภอเมืองยะลา
ครู ศรช. กศน.อําเภอเมืองยะลา

จันทร์นุ่ม
ยะโก๊ะ
ประจิตร
รัตนโชติกานนท์
ไชยชนะ
ปูเต๊ะ
อินทร์แก้ว

หน.กลุ่มอํานวยการ
งานอาคารสถานที่
หน.กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
หน.กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
งานบริหารบัญชี
งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรฯ

ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ลา
ติดราชการ
/ระเบียบ...

-5เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑
๑.๑ การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี สถาบัน กศน. ภาคใต้ จะจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่
๒๔-๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ขอให้ดําเนินการคัดเลือกครูที่มี
คุณลักษณะที่เป็นผู้นําในการเข้ารับการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นําสตรี จํานวน ๕ คน
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมาย กศน.อ.เมืองยะลา รามัน บันนังสตา เบตง ยะหา คัดเลือกครูร่วมอบรม
อําเภอละ ๑ คน
๑.๒. ประชุมผู้บริหาร
กศน. สํานักงาน กศน. แจ้งเปลี่ยนกําหนดการประชุมผู้บริหาร กศน.
เรื่อง การขับเคลื่อนการดําเนินงาน กศน. ไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันที่
๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ มากะธานี รีสอร์ท ตําบลเกาะหมาก อําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด และมอบหมาย
ให้ แต่ละจังหวัดเสนอผลงานเรื่องที่ดีที่สุดของหน่วยงาน จํานวน ๑ เรื่อง ความยาวไม่เกิน ๓ นาที พร้อมส่ง
รูปแบบ Digital File ไปยังกลุ่มงานแผน ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมาย งานประชาสัมพันธ์ดําเนินการ
๑.๓. ขอความร่วมมือประหยัดพลังงาน สํานักงาน กศน. ขอความร่วมมือ สํานักงาน กศน. จังหวัด/
กศน.อําเภอทุกแห่ง กําชับข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ํามัน เพื่อฝ่าวิกฤต
ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นสุดเดือนเมษายน ๒๕๕๖ อย่างเคร่งครัดดังนี้
๑. งดเว้นการใส่สูทมาทํางาน หรือเข้าร่วมประชุมต่างๆ ยกเว้นการประชุมระดับสากล
๒. กําหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาคบ่าย
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ในอุณหภูมิ ๒๕-๒๖ องศาเซลเซียส สําหรับวันหยุดราชการห้ามใช้เครื่องปรับอากาศ
หากมีความจําเป็นให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสม
๓. การใช้ไฟฟ้าภายในอาคารและภายนอกอาคารให้ใช้เฉพาะเท่าที่จําเป็น
๔. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ เช่นไมโครเวฟ หม้อหุงข้าว กาต้มน้ํา ให้หน่วยงานจัดไว้ในจุดที่
สามารถใช้ร่วมกันได้ตามความเหมาะสม
๕. ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กํากับ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้
พลังงานและคณะทํางานลดใช้พลังงานของสถานศึกษา
๖. แจ้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน (ไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิง) อย่าง
เคร่งครัด
๗. พร้อมรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า เป็นประจําทุกเดือน
/ทั้งนี้...
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๒๕๕๖ ให้มีการใช้พลังงานลดลง ๑๐% เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ และหาก
พบว่าหน่วยงานใดใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน ๑๕% จากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะถูกตัดงบประมาณประจําปี ในปีถัดไป
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ
๑.๔ โครงการสํ า รวจเด็ ก และเยาวชนด้ อ ยโอกาสนอกระบบในพื้ น ที่ ส ามจั งหวั ด ชายแดนภาคใต้
(ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) คณะทํางานโครงการฯ ได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลและจัดประชุมถอดบทเรียน
ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา โดยมีรองผู้อํานวยการ สํานักงาน
กศน. จังหวัดยะลา (นายอุดร สิทธิพาที) เป็นประธานพิธีเปิด จังหวัดยะลา ดําเนินการสํารวจข้อมูล กรงปินัง
และ กศน. อําเภอบันนังสตา ได้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายบางส่วน ขอให้ท้ัง ๒ อําเภอใช้ข้อมูลที่ได้มาให้เกิดประโยชน์
เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มติที่ประชุม มอบหมาย กศน. อ.กรงปินัง และ กศน.อ.บันนังสตา ดําเนินการพร้อมรายงานผล
การปฏิบัติงาน ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
๑.๕ โครงการอบรมและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด (ภาคใต้ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก)
ประธานแจ้งกําหนดการเข้ารับการอบรม โดยแบ่งการอบรมเป็น ๒ รุ่น เพื่อเข้ารับการอบรม ณ
จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
๑. วั น ที่ ๑๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๖ สํ า หรั บ ผู้ ที่ เ คยผ่ านการอบรมการประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ได้แก่ ๑. นายอุดร สิทธิพาที รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
๒. นายสมโชค ใหม่ชุม ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองยะลา
๒. วันที่ ๑๘-๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ สําหรับผู้ที่ไม่เคยผ่านการอบรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด ได้แก่ ๑. นางสุนิสา สุวรรณโน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอยะหา
๒. นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบันนังสตา
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมายผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรม
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๒
ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายงานและแก้ไขดังนี้
หน้าที่ ๒
ข้อ ๑.๑ แก้ไขคําผิด เป็น ได้ร่วมประชุม
หน้าที่ ๖
ข้อ ๓.๓ กั้นหน้าไม่ตรง และ แก้ไขคําผิด รองผูอ้ ํานวยการ
หน้าที่ ๗
ข้อ ๓.๕ แก้ไขคําผิด ตะกร้า
หน้าที่ ๙
ข้อ ๔.๑ แก้ไขเครื่องหมาย ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”
/หน้าที่...
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ข้อ ๔.๒.๒ แก้ไขนามสกุล “ลาเตะ” เป็น “เบณมะ”
หน้าที่ ๑๖
ข้อ ๔.๕.๒ เพิ่มข้อความ วันส่งเสริมการอ่าน
หน้าที่ ๑๗
ข้อ ๔.๗ นางสาวอัธยา อินทร์แก้ว
มติที่ประชุม แก้ไขและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๓
๓.๑. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ มีผู้สมัครเข้า
รับการคัดเลือกครบทุกประเภท และในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ จะดําเนินการคัดเลือกให้เหลือ ๘ คน และ
ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจัดส่งไปยัง สํานักงาน กศน. ต่อไป
มติที่ประชุม มอบหมาย ผอ.กศน.อําเภอทุกแห่งดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖
๓.๒. การนําเสนอ Best Practice ผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงาน
สํานักงาน กศน. โดยมี กศน. อําเภอกาบัง และ กศน. อําเภอเมืองยะลา เสนอผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือก ผลงาน เพื่อนําเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามรายละเอียดดังนี้
๑. กศน.อําเภอกาบัง นําเสนอรูปแบบ power point สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟาแตฮ
๒. กศน.อําเภอเมืองยะลา นําเสนอรูปแบบ MPG ของโรงเรียนพระดาบส
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมาย
๑. คัดเลือกผลงานของ กศน. อําเภอกาบัง ปอเนาะอัลฟาแตฮ (ป่าพร้าว) นําเสนอ
สถาบันศึกษาปอเนาะอัลฟาแตฮ
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้วย รองผู้อํานวยการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดยะลา และ กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
ดําเนินการจัดทําในรูปแบบ VTR
๓. กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
จัดเตรียมข้อมูลนําเสนอ
๔.กําหนดส่งภายในวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ กําหนดวัตถุประสงค์ลดปัญหา
ยาเสพติด ความมั่นคงและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาปอเนาะ ตั้งแต่
ปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน เช่น โครงการปอเนาะหัวใจสีขาว
๕. มอบหมาย งานประชาสัมพันธ์ ดําเนินการจัดทํา VTR นําเสนอผลงาน
(ไม่เกิน ๓ นาที)
๖. มอบหมาย กศน.อ.กาบัง ประสานปอเนาะฯ เพื่อ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
ดําเนินการจัดเก็บภาพเคลื่อนไหว และภาพนิ่ง เพื่อใช้ในการจัดทํา VTR
/๓.๓.โครงการ...
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ประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมไดอิชิ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา แจ้งกําหนดการและ
เกณฑ์การแข่งขัน สุดยอด กศน. ขอให้ สํานักงาน กศน. จังหวัด ดําเนินการดังนี้
๑. คัดเลือกผู้เข้ารับการแข่งขัน สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา เหลือเพียง ๑ ทีม (จากผู้ร่วมแข่งขัน ๒
ทีม)
๒. แจ้งกําหนดการแข่งขัน ดังนี้
- วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รอบ ออดิชั่น(รอบแรก) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
คัดเลือกจาก ๑๔ จังหวัด เหลือ ๖ จังหวัด จัดเตรียมนักศึกษาเพื่อเป็นกองเชียร์ จํานวน ๑๐๐ คน เข้าร่วม
กิจกรรม การเดินทางโดยรถตู้ อําเภอละ ๑ คัน คันละ ๑๒ คน และ สํานักงาน กศน. จังหวัด ๑ คัน จัดเตรียม
ป้ายไฟ อําเภอละ ๑ ป้าย ป้ายผ้า อําเภอละ ๕ ป้าย และให้ติดตามการถ่ายทอดสด ช่อง ๑๑ ดังนี้
ภาคเหนือ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
ภาคกลาง วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ภาคตะวันออก วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ภ า ค ใ ต้ วั น ที่ ๑ ๑ มิ ถุ น า ย น ๒ ๕ ๕ ๖ ร อ บคั ด เ ลื อ ก จ า ก ๖ จั ง ห วั ด เ ห ลื อ ๓ จั ง ห วั ด
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.หาดใหญ่)
ระหว่ า งวั น ที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รอบชิ ง ชนะเลิ ศ ณ เมื อ งทองธานี กรุ ง เทพมหานคร
ถ่ายทอดสดผ่านทาง ETV และช่อง ๑๑
มติที่ประชุม มอบหมาย อ.นิศา เหมือนวุ่น ดําเนินการ
ณ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา
๓.๔ การจัดมหกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ตามรายละเอียดดังนี้
๑. สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา ได้จัดสรรงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน แห่งละ ๕๐,๐๐๐
บาท เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มเติม หลักสูตรละ ๔๐ คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตําบลทุกแห่ง
๒. มหกรรมอาชีพ ในเดือ นมิถุ นายน ๒๕๕๖ จัด หาผู้ส มัครเรียนอาชีพ อาชีพละ ๒๔ คน
(สามารถเฉลี่ย ๒๔ คนต่อตําบลได้) ลงทะเบียนผู้เรียน/สาธิต/ฝึกอาชีพ “ช็อป ชิม ฟรี”ตลอดงาน ขอให้ กศน.
อําเภอทุกแห่ง จัดเตรียมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว
๓. จั ด เตรี ย มสถานที่ บ ริ เ วณรอบห้ อ งสมุ ด ประชาชน “เฉลิ ม ราชกุ ม ารี ” อํ า เภอเมื อ งยะลา
จังหวัดยะลา
๔. ประสานสํ า นั ก งานจั ง หวั ด ยะลา เพื่ อ เชิ ญ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ยะลาเป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด
“มหกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน”
/๕.ประสาน...
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ตําบล โดยอํานาจ พระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต พร้อมจัดทําวุฒิบัตรเพื่อมอบให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
นําไปใช้ในการศึกษาหรือเทียบโอน
๖. สรุปผลการดําเนินการจัดโครงการ พร้อมภาพถ่าย ส่งสํานักงาน กศน.จังหวัดยะลา ทราบ
ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ และมอบหมาย ผู้เกี่ยวข้องปฏิบตั ิ
๓.๕ โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพครู พนั ก งานราชการและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กศน. ในการ
ขับเคลื่อนและจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา กศน.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ
๒๕๕๖ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา (เรื่องสืบเนื่อง) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งเปลี่ยน
กําหนดการฝึกอบรมในวันดังกล่าว (ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา) โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ๖ คน จัดการอบรม ร่วมกับ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอทุกแห่ง (วิทยากรพี่เลี้ยง) จัดอบรม ๓ รุ่น รุ่นละ
๒ วัน ๑ คืน กําหนดตัวชี้วัดการจัดอบรม ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมาย งานบุคลากร สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา ดําเนินการ
สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา มีการเบิกจ่าย “ตรงตามไตรมาส”
๓.๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่กําหนด ทั้งนี้งานการเงินและบัญชี เสนอแนะการจัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน
ตามระเบียบการเบิกจ่าย เช่น เอกสารการเบิกจ่าย (P.O) ไม่ตรงกับชื่อร้าน ใบปะหน้าการเบิกจ่าย ไม่ตรงกับ
เอกสารแนบ
มติที่ประชุม รับทราบ/มอบหมาย ผอ.กศน.อําเภอทุกแห่ง ดําเนินการตรวจสอบก่อนดําเนินการเบิก-จ่าย
๓.๗ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา มีเป้าหมายการจัดตั้งบ้านหนังสือ
อัจฉริยะ โดยขอให้ดําเนินการตามนโยบายดังต่อไปนี้
๑. สํานักงาน กศน. ขอให้ดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดเตรียมสถานที่ จัดหาเก้าอี้พลาสติกสี
แดง ๔-๖ ตัว โต๊ะพับขนาด ๗๐x๑๘๐ หน้าขาว ขาโครเมี่ยม จํานวน ๑ ตัว
๒. จัดทําคําสั่งอาสาฯ สมัครส่งเสริมการอ่าน รวมถึงการมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจในการดําเนินการ ให้จัดเตรียมวารสารรายปักษ์ รายสัปดาห์ ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้มาใช้
บริการ และสามารถนําหนังสือจาก ห้องสมุดอําเภอมาใช้หมุนเวียนกับบ้านหนังสืออัจฉริยะ
๓. ขอให้ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าหนังสือให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน ๒๕๕๖
/๔.ขอให้...

-10๔. ขอให้ดําเนินการซักซ้อมความเข้าใจ อาสาสมัครฯ กศน. ในการดําเนินการโครงการบ้าน
หนังสืออัจฉริยะ
๕. ขอให้ ดํ า เนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ พื่ อ บริ ก าร ณ บ้ า นหนั ง สื อ อั จ ฉริ ย ะ ให้ ต รงตาม
วัตถุประสงค์ที่ สํานักงาน กศน. กําหนด
มติที่ประชุม รับทราบและดําเนินการ
๓.๘ โครงการ จบ ม.๖ ใน ๘ เดือน สํานักงาน กศน. จัดพิมพ์คู่มือ เพื่อสํานักงาน กศน. จังหวัด
ยะลา ซักซ้อมความเข้าใจการดําเนินงานเทียบระดับการศึกษา ร่วมกับ กศน.อําเภอทุกแห่ง และรายงานผลการ
รับสมัคร ตามนโยบาย สํานักงาน กศน. จังหวัดยะลา (ครู ๑ คน ต่อ ผู้เรียน ๔-๕ คน หากอําเภอใดมีจํานวนครู
น้อยกว่าเกณฑ์ จะต้องจัดหานักศึกษามากกว่า ๕ คน) โดยได้สรุปผลการดําเนินการ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน
๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้
จํานวนผู้สมัคร ๘๔ คน
๑. กศน.อ.เมืองยะลา กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๒ คน
๒. กศน.อ.รามัน
กลุ่มเป้าหมาย ๒๘๘ คน
จํานวนผู้สมัคร ๑๕๒ คน
๓. กศน.อ.ธารโต
กลุ่มเป้าหมาย ๗๒ คน
จํานวนผู้สมัคร ๑๖ คน
๔. กศน.อ.บันนังสตา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๘ คน
จํานวนผู้สมัคร ๗๑ คน
๕. กศน.อ.เบตง
กลุ่มเป้าหมาย ๙๐ คน
จํานวนผู้สมัคร ๔๐ คน
๖. กศน.อ.กาบัง
กลุ่มเป้าหมาย ๓๖ คน
จํานวนผู้สมัคร ๒๖ คน
๗. กศน.อ.ยะหา
กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๖ คน
จํานวนผู้สมัคร ๔๐ คน
๘. กศน.อ.กรงปินัง
กลุ่มเป้าหมาย ๗๒ คน
จํานวนผู้สมัคร ๒๓ คน
รวม กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๔๔ คน
จํานวนผู้สมัคร ๔๕๒ คน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
กศน.อําเภอทัง้ ๘ แห่ง รายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา (มีนาคม-เมษายน ๒๕๕๖) ดังนี้
๑. กศน.อ.เมืองยะลา (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 52.15
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 65.05
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 59.96
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 94.80
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 81.41
มติที่ประชุม รับทราบ
/๒.กศน....

-11๒. กศน.อ.เบตง (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.59
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 62.51
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 56.29
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 96.32
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 80.07
มติที่ประชุม รับทราบ
๓. กศน.อําเภอกาบัง (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 32.26
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 80.19
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 31.40
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 75.00
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 58.63
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.กศน.อําเภอกรงปินัง (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 37.81
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 79.41
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 55.15
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 70.74
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 63.24
มติที่ประชุม รับทราบ
๕. กศน.อําเภอรามัน (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 37.72
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 64.79
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 41.85
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 64.23
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 55.47
มติที่ประชุม รับทราบ
/๖. กศน....

-12๖. กศน.อําเภอยะหา (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 64.07
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 68.65
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 80.64
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 86.58
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 81.55
มติที่ประชุม รับทราบ
๗. กศน.อ.บันนังสตา (เอกสารประกอบ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 48.47
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 63.03
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 51.66
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 83.69
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 71.09
มติที่ประชุม รับทราบ
๘. กศน.อําเภอธารโต (เอกสารประกอบ)
- ผลผลิตที่ ๔ คิดเป็นร้อยละ 49.62
- ผลผลิตที่ ๕ คิดเป็นร้อยละ 79.96
- โครงการ จชต. คิดเป็นร้อยละ 60.28
- งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 97.63
รวมใช้ไป คิดเป็นร้อยละ 76.26
มติที่ประชุม รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ ๕
๕.๑. การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ กศน.อําเภอที่มียอดการเบิกจ่ายเท่ากับ ๐% ขอให้เร่งรัด
ดําเนินการเบิกจ่ายและทุกกิจกรรมขอให้ดําเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖
๕.๒. กศน.อําเภอเมืองยะลา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ โดย
กําหนดกิจกรรม เช่น รถโมบาย การสาธิตอาชีพ การรับสมัคร ม.๖ ๘ เดือน
๕.๓ การประกั น คุ ณ ภาพสถานศึ ก ษา
ประสาน ศึ ก ษานิ เทศก์ (นางนวลพรรณ ศาสตร์ เ วช)
เพื่อเตรียมการเข้ารับประเมินช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖
/๕.๔ เสนอ...

