
 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๑๐/ ๒๕๕๕ (ประจําไตรมาสท่ี ๑/๒๕๕๖) 

วันศุกรท่ี์  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  เวลา ๑๓.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
 

๑. นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั ประธานการประชุม 
๒. นางอธิชา รจนะ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
๓. น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน  
๔. นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง  
๕. นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว  
๖. นายไพรัช หัตถิยา  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง  
๗. นายขันธ์ชัย บริบูรณ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๘. นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอวังวิเศษ  
๙. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด  
๑๐. นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๑. นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๑๒. นางเพียงใจ หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา  
๑๓. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
๑๔. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ    
๑๕. นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ     
๑๖. นายปรีชา ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๗. นางสุดา  ชาญป้อม ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๘. นางไพลิน  ธงธวัช  ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง  
๑๙. นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง   
๒๐. นางศรีอรุณ เรอืงฤทธิ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด  
๒๑. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๒  กศน.อําเภอห้วยยอด  
๒๒. น.ส.จุฑามาส แก้วมี  ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง  
๒๓. นายอนันต์ ศรีราม  ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ  
๒๔. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน  
๒๕. น.ส.ประโลม  เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา  
๒๖. น.ส.กวินนาถ  ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอห้วยยอด 
๒๗. นางธิดารัตน ์  เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๘. นางธิดารัตน ์  เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๙. นางจาร ิ คงนคร  บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๓๐. น.ส.พรชื่น ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๓๑. น.ส.นงเยาว ์  ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๓๒. นางวัชร ี  นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๓๓. นางอรทัย  คงสิน บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
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๓๔ นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ชํานาญการ  
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 

๓๕. นางปัทมนันท์  ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 
๓๖. นางนุชนาฏ    นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๓๗. นางรัชนี     รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๘. นายสมคิด     จิตภักด ี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓๙. นางอุษา     บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๐. นายสมบัติ     แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๑. นายเอกชัย  ธํารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๒. นายเกรียงศักดิ์    บริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๓. นายเชื่อง    เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๔. นายวัฒนา    แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๕. นายสุรพล  พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๖. นายไวดี้     อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๔๗. นายพนม     พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอกันตัง 
๔๘. นายวินัย     สุเหร็น  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๔๙. นายอุดมศักดิ์     ราชด ี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๕๐. นายเชต   ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๕๑. นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
๕๒. นางศรสวรรค์     พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๓. น.ส.นันทวรรณ   ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๔. นายสรุิยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๕. นายธนากร  เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๖. นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๗. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๘. น.ส.ภาวด ี  สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๙. น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๐. น.ส.พันธ์วด ี  หนูริง นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๑. น.ส.นุชรีย ์  บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๒. น.ส.นราทิพย ์  ขุนทองคํา นักวิชาการพัสด ุ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๓. นายจักรพันธ์  พุฒนวล พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนท่ี  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๔. น.ส.ปิยะนันท์  สินไชย เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖๕. นายสุทธิชัย   ธรรมโชโต ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๖. น.ส.ถนอมรัตน์   แคว้นโอฬาร ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๗. นางสิรมิา   ทองไสย  ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๘. นายกิติศักดิ์  ไชยจิตร ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๖๙. นายพงศ์ศักดิ์   ปานศรี ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๐. นายพิชัย   นาคสอ้ิง ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๑. นายอํานาจ   เทพพูลผล ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๒. นายสุทธิพล   จริงจิตร  ครู กศน.ตําบล กศน.อําเภอเมืองตรัง 
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๗๓. น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๔. นายสัญญาลักษ์   มุขแสง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๕. นางจุติมา   หัตถิยา  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๖. น.ส.สุนีย ์  อภัยรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๗. นายวิชาญ   ทับทิม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๔๘. นางอารีย์   ทองดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๗๙. น.ส.ศุภวรรณ   อนุพันธนันท์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๘๐. นางชนาธิป  ลิ้นหล่อ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๘๑. น.ส.สุนิสา   คงศิลป์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๘๒. นางพวงเพชร  เมืองนก ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๘๓. นายวัฒนา    ช่วยดํา ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอนาโยง 
๘๔. นางอ้อยใจ   ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอนาโยง 
๘๕. น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๖. น.ส.เยาวลักษณ์ ทับชัย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๗. นายโชติมา    เกตดํา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๘. นางธนพร    คงฉาง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๘๙. น.ส.คนึงนิจ     แก้วนํา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๙๐. น.ส.ลภัสรดา      ไกรสุทธิ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๙๑. นายสุวัฒน ์  เพชรขาว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอนาโยง 
๙๒. นายจรูญ   แก้วเล็ก ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอห้วยยอด  
๙๓. น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอห้วยยอด  
๙๔. น.ส.ปรียานุช   สีทองเท่ียว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๕. นายประพันธ์  คงรอด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๖. นายจักรพล บัวมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๗. นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๘. นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๙๙. นายอภิวัฒน ์ วัฒนะกิจ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๐. น.ส.จุรีย์   สิทธิชัย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๑. น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๒. นางนุชรีย ์  อ่อนชื่นจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๓. น.ส.นนทพิสุทธิ ์  คีรีรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๔. นางพัทธิมากร  ต้องชู ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๕. น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๖. นางนฤมล  คงนคร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๗. น.ส.จิราพร  ใหม่พรม  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๐๘. น.ส.เฉลิมรัตน ์ ชูทอง ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๙. นางปรีดา  โพธิ์วิจิตร ครูอาสาสมัคร กศน.     กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๐. นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๑. นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๒. นางรัตนา    สิงห์อินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
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๑๑๓. น.ส.จารุณี  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๔. น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๕. นางทิพา  เส้งขาว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๖. นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๗. นายประยุทธ  คงแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๘. นายอะหรูน  รองเดช ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๙. นายศักดิ์ชัย  แซ่หล ี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๑๒๐. น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๑. นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๒. น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๓. นายโสพิศ   หิรัญรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๔. นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๕. นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๖. นายสุพล   ชูอินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๗. น.ส.รุ่งนภา แสงยิ่ง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๘. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๒๙. นายก่อเส็ม  สะดี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๐. นางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๑. น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๒. นางศิริวรรณ  นันตสินธุ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๓. นายบุญภพ  ดวงสุด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๔. นางปรียาภรณ์  ชูกระชัน้ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๕. น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๖. น.ส.วภิารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอกันตัง 
๑๓๗. นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๘. นายขจรพงศ์     ศิริสม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๓๙. นางอิสรา    นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๐. น.ส.จรรยา  สุวรรณรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๑. นางกรรตวรรณ รอดเข็ม ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๒. นายชาญชัย   เก้าเอ้ียน ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๓. น.ส.อริสา    ชูแก้ว ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๔. นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๕. น.ส.วีณา   ฉิมเรือง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๖. นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๗. น.ส.ทิพย์สุวรรณ   เส็นฤทธิ ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๘. นางจิราวรรณ    แซ่จอง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๔๙. น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๕๐. นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๕๑. น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง  ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๕๒. นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อําเภอรัษฎา 
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๑๕๓. นางมุกดา  พิทักษ์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๔. นางอมรรัตน์ ทองทิพย์ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๕. นายกรรณวิชย ์ จิตรชูชื่น ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๖. นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๗. นางนิสรา  พ่ัวพวง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอรัษฎา 
๑๕๘. นายธีรชัย  ชื่นชม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอสิเกา 
๑๕๙. นายศรชัย  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอสิเกา 
๑๖๐. นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๖๑. น.ส.ศศิ  พลเดช ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๖๒. นางปรียา  นิคะ ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา 
๑๖๓. นายกําธร  รายา ครู กศน.ตําบล  กศน.อําเภอสิเกา 
๑๖๔. นางมีนา  สีชาย ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอสิเกา   
๑๖๕. นางทรรษวรรณ์  ชูศร ี ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๖. นายไพรัช  มุกดา ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๗. น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๘. น.ส.ฉวีวรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอวังวิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางมะลิวัลย์ แก้วมี ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 
๒. นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ตําบล   กศน.อําเภอเมืองตรัง 

ผูร้่วมประชุม   
๑. ว่าท่ี ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์    หนิษฐา ครผููส้อนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง 
๒. น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ ครผููส้อนคนพิการ กศน.อําเภอกันตัง 
๓. น.ส.ละมัย  อ่อนชาติ ครศููนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด 
๔. นายคนึง  ราชเดิม ครศููนย์การเรียนชุมชน กศน.อําเภอห้วยยอด 
๕. นางรัตนา ชูเพชร ครผููส้อนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง 
๖. น.ส.เกศรา นาศร ี ครผููส้อนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง 
๗. นางกัญญา สังฆ์รักษ์ ครผููส้อนคนพิการ กศน.อําเภอนาโยง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ก่อนวาระการประชุม 
๑. กิจกรรม  English For ASEAN โดย อาจารย์ละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ ฝึกพูดภาษา

อาเซียน ๓ ภาษา คือ ภาษายาวี ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ  สาธิตการทักทาย การแนะนําตัวเอง และคําถามท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน 
๒. มอบเกียรติบัตรแก่ครู กศน.ตําบล ท่ีมีนักศึกษา กศน. ในความรับผิดชอบ เข้าสอบปลายภาคเรียนท่ี           

๑/๒๕๕๕  ในระดับ ๙๐ % ข้ึนไป จํานวน ๓๒ คน  
ท่ี ช่ือ-สกุล กศน.ตําบล สังกัด คิดเป็น % 
 ครู กศน.ตําบล    
๑. นางนิสรา  พ่ัวพวง คลองปาง กศน.อําเภอรัษฎา ๑๐๐ 
๒. นางขนิษฐา  วรรณบวร ควนเมา กศน.อําเภอรัษฎา ๑๐๐ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล กศน.ตําบล สังกัด คิดเป็น % 
๓. นางมีนา  สีชาย เขาไม้แก้ว กศน.อําเภอสเิกา ๑๐๐ 
๔. นายชาญชัย  เก้าเอ้ียน ทุ่งยาว กศน.อําเภอปะเหลียน ๑๐๐ 
๕. นางอมรรัตน ์ ทองทิพย์ หนองปรือ กศน.อําเภอรัษฎา ๑๐๐ 
๖. นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน ์ บางเป้า กศน.อําเภอกันตัง ๙๗.๘๘ 
๗. นางจุฑาภรณ ์ พงษ์ประวัต ิ กะลาเส กศน.อําเภอสเิกา ๙๗.๐๕ 
๘. น.ส.อรสิา  ชูแก้ว สุโสะ กศน.อําเภอปะเหลียน ๙๖.๔๐ 
๙. น.ส.วิภารัตน ์ ยุโสะ นาเกลือ กศน.อําเภอกันตัง ๙๖.๒๒ 
๑๐. น.ส.ทิพย์สุวรรณ เส็นฤทธ์ิ ท่าพญา กศน.อําเภอปะเหลียน ๙๕.๖๘ 
๑๑. น.ส.สุกัญญา  ใจสมุทร ท่าข้าม กศน.อําเภอปะเหลียน ๙๔.๗๖ 
๑๒. นายอะหรูน  รองเดช เกาะเปียะ กศน.อําเภอย่านตาขาว ๙๒.๙๖ 
๑๓. น.ส.จารณุ ี เส็นฤทธ์ิ บ้านโพรงจระเข้ กศน.อําเภอย่านตาขาว ๙๒.๙๕ 
๑๔. นายวิชาญ  ทับทิม ทับเท่ียง กศน.อําเภอเมืองตรัง ๙๒.๓๗ 
๑๕. นายกรรณวิชย ์ จิตรชูช่ืน เขาไพร กศน.อําเภอรัษฎา ๙๒.๒๖ 
๑๖. นางอารีย ์ ทองด ี นาบินหลา กศน.อําเภอเมืองตรัง ๙๒.๑๖ 
๑๗. น.ส.ศิริกานดา  ทองเหมือน ทุ่งกระบือ กศน.อําเภอย่านตาขาว ๙๒.๐๕ 
๑๘. นางวีณา  ฉิมเรือง แหลมสอม กศน.อําเภอปะเหลียน ๙๒.๑๗ 
๑๙. นางนุชรีย ์ อ่อนช่ืนจิตร นาวง กศน.อําเภอห้วยยอด ๙๑.๙๙ 
๒๐. นางสุพรรณ ี จริงจิตร บ้านโพธ์ิ กศน.อําเภอเมืองตรัง ๙๑.๓๑ 
๒๑. นางศรีนวล  ปราบเสรจ็ บ้าหวี กศน.อําเภอหาดสําราญ ๙๐.๖๕ 
๒๒. นายโสพิศ  หิรัญรตัน ์ โคกยาง กศน.อําเภอกันตัง ๙๐.๑๒ 
๒๓. น.ส.เบญ็จพร  แข็งแรง ตะเสะ กศน.อําเภอหาดสําราญ ๙๐.๐๙ 
 ครูประจํากลุ่ม    
๑. น.ส.ศุภสิรา โชติรัตน ์  กศน.อําเภอห้วยยอด ๑๐๐ 
๒. เรือนจําจังหวัดตรัง    กศน.อําเภอเมืองตรัง ๙๔.๒๕ 
 ครูผู้สอนคนพิการ    
๑. น.ส.เกศรา  นาศร ี  กศน.อําเภอนาโยง ๑๐๐ 
๒. นางรัตนา  ชูเพชร  กศน.อําเภอนาโยง ๑๐๐ 
๓. นางกัญญา สังฆร์ักษ์  กศน.อําเภอนาโยง ๑๐๐ 
๔. น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา  กศน.อําเภอหาดสําราญ ๑๐๐ 
๕. น.ส.สดุาวัลย์  ชายภักตร ์  กศน.อําเภอปะเหลียน ๑๐๐ 
๖. น.ส.ดาวทิพย์  จํานงค ์  กศน.อําเภอปะเหลียน ๑๐๐ 
๗. นางกันต์ภัสสร  อินทร์เสน ี  กศน.อําเภอหาดสําราญ ๑๐๐ 

๓. การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
  นายประวิตร ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งอนุมัติโดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี             
๑ ตุลาคม ๒๕๕๖  เนื่องจากในปนีีก้ารจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามกําหนดระยะเวลา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จึงได้จัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงีบประมาณ ๒๕๕๖  ใน  ๒ ประเด็นดังนี ้

๑) การปฏิบัติราชการตามนโยบาย จุดเน้น และงบประมาณท่ีได้รบัจัดสรรจากสํานักงาน กศน. 
๒) มาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณ 
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คํารับรองฉบับนี้จะเป็นการลงนามระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อําเภอ และผู้บริหารสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง จํานวน ๒ ฉบับ  โดยจะยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ  ขอให้ กศน.อําเภอ ศึกษาและทําความเข้าใจในรายละเอียด รวมท้ัง
กํากับ เร่งรัด ติดตามมาตรการต่าง ๆ ตามบันทึกข้อตกลง  หาก กศน.อําเภอ ใดมีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ 
ผู้บริหารก็ได้รับแต้ม  

๔. แนะนําบุคลากรใหม่ สํานักงาน กศน.จังหวดัตรัง จํานวน ๓ ราย ดังนี ้
ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง สังกัด 
๑. นางสาวพันธ์วดี    หนรูิง นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒. นายจักรพันธ์       พุฒนวล พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓. นางสาวปิยะนันท์  สินไชย   เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง  ครั้งท่ี  ๑๐/๒๕๕๕  (ประชุม

เม่ือวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕) และสาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ       
ยาเสพติดจังหวัดตรัง (ศพส.จ.ตรัง) 

  นายประวิตร  ทับเท่ียง ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งท่ีประชุม 
  ๑)  การให้ความสําคัญกับการปฏิบัติเก่ียวกับหนังสือราชการ คือ หนังสือท่ีออกโดยอําเภอหรือจังหวัด 

ให้ใส่วลี “จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข” และขอให้ กศน.อําเภอ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK  ในการจัดทําหนังสือ
ราชการ  และการเสนอหนังสือภายในต้องแนบเรื่องเดิมด้วย  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  ๒) ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 
 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 

นายสมพงษ์  แป้นทอง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต 

เกษตรและสหกรณจ์ังหวัดตรัง 
 

น.ส.ศรหีัทยา  ชูสุวรรณ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จังหวัดเพชรบุร ี

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จังหวัดตรัง 

นายเสรี  ชัยช่ือ ธนารักษ์พ้ืนท่ีกระบี ่ ธนารักษ์พ้ืนท่ีตรัง 

นายสุภกิจ  ชิณณะเสถียร 
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง 
สํานักงานขนส่งจังหวัดสระบรุ ี

ขนส่งจังหวัดตรัง 
 

ร.อ.กิจสมพงษ์ กล้าหาญ 
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ 
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

แรงงานจังหวัดตรัง 

นายไพรัช  แสงทอง 
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครพนม เขต ๒ 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

นายสุเทพ กฤตรัชตนันท์ 
หัวหน้าส่วนส่งเสรมิและพัฒนาทรพัยากรป่า
ชายเลน 
ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๓ 

นักวิชาการป่าไม้ชํานาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ผู้อํานวยการส่วนบรหิารจัดการ 
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๓ 

นายพรรณภพ  อุ่นเสยีม 
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแหง่ประเทศไทย 
จังหวัดระนอง 

ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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  ๓) ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งท่ีใหม่ 
 

ชื่อ-สกลุ ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 

นายบุญเจือ  สมทิพย ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

นายจุมพต  ตระกูลนุช วัฒนธรรมจังหวัดตรัง วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

น.ส.สุธีรา  นุ้ยจันทร ์
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จังหวัดตรัง 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
จังหวัดพัทลุง 

นายวงศ์ศักดิ์ ประเทียบอินทร ์
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเดก็และ 
เยาวชนจังหวัดตรัง 

ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ 
เยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายสุเมธ  อัครพงษ์ 
ผู้อํานวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย 
จังหวัดตรัง 

หัวหน้างานแข่งและทะเบยีนกีฬาอาชีพ 
ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยแห่งประเทศไทย 

นายอาคม  ยุทธนา 
ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการทรพัยากรป่า
ชายเลนท่ี ๓ 

ผู้อํานวยการส่วนบริหารจัดการ 
ทรัพยากรป่าชายเลนท่ี ๓ จังหวัดกระบี ่

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  ๔)  งาน Big Cleaning Day เปน็นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  จัดงานวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕        
ณ หาดปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง  ขอความร่วมมือบุคลากรในพ้ืนท่ีอําเภอสิเการ่วมพัฒนาหาดปากเมง  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  ๕)   การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัด ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด กําหนดให้ส่วน
ราชการรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดทราบ ภายในวันท่ี ๑๐ ของทุกเดือน ตามแบบฟอร์มท่ีสํานักงานคลัง
จังหวัดกําหนด 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
  ๖)  โครงการเยี่ยมบ้านยามบ่าย ชุมชนแห่งความสุข วันอังคารท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ม.๘       
ต.นาหม่ืนศรี อ.นาโยง จ.ตรัง  มอบหมาย ผอ.กศน.อําเภอ ร่วมโครงการทุกครั้ง 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

   ๗)  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดตรัง มีจํานวน ๓ กฐิน ดังนี ้
 

วันท่ี สถานท่ี หน่วยงาน 
 ๙ พ.ย. ๒๕๕๕  วัดตันตยาภิรมย ์ สํานักงานวัฒนธรรม จ.ตรัง 
 ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๕  วัดกะพังสุรินทร ์ สํานักงานวัฒนธรรม จ.ตรัง 
 ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๕  วัดตรังคภมูิพุทธาวาส สํานักงานพระพุทธศาสนา จ.ตรัง 

มตท่ีิประชุม   รับทราบ 
  ๘)   งานเฉลิมพระชนมพรรษา จัดระหว่างวันท่ี ๕-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมีการ
ออกร้านนาวากาชาดและจําหน่ายสลากกาชาด สําหรับ กศน.จังหวัดตรัง ได้รับจํานวน ๑๐ เล่ม ราคาใบละ ๑๐๐ บาท  
โดยจะจัดสรรให้ กศน.อําเภอ ละ ๒ เล่ม ยกเว้น กศน.อําเภอนาโยง และ กศน.อําเภอย่านตาขาว อําเภอละ ๑ เล่ม  โดย
จะได้รับค่าตอบแทนจากการจําหน่ายสลากกาชาดใบละ ๕% 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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 ๙)  วาระจังหวัดตรัง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้กํากับการตํารวจภูธรจังหวัดตรัง มีมาตรการให้
ประชาชนสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % กําชับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร หากข้าราชการถูกจับเรื่องหมวกนิรภัยจะมี
ความผิดทางวินัยและจะรายงานใหผู้้ว่าราชการจังหวัดตรังทราบด้วย ขอให้ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๑๐)  จังหวัดตรังได้รับการคัดเลือก “ส้วมสาธารณะดีเด่น” จํานวน ๓ แห่ง คือ ณ วัดถํ้าพระพุทธ     
อําเภอรัษฎา, โฮมโปร สาขาตรัง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองปาง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังมีนโยบายให้ทุก
ส่วนราชการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ําท่ีรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้ หากเป็นไปได้
ให้ติดป้าย “ท่ีนี่ยินดีให้บริการ” กําชับให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอและบรรณารักษ์ห้องสมุด ให้ความสําคัญเป็นพิเศษ   
ในเรื่องความสะอาดของห้องน้ําสถานท่ีราชการ  ในส่วนของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้มอบหมายฝ่ายอํานวยการไป
จัดทําโครงการแล้ว 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๑๑)  พิธีทําบุญฉลองอายุ วัฒนะมงคล ครบ ๗ รอบ ๘๔ ปี ของพระพรหมจริยาจารย์ (สงัด ปัญญาวุธัมหาเถระ) 
เจ้าคณะใหญห่นใต ้ ในวันอังคารท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ขอเชิญชวนศิษย์ยานุศิษย์ไปร่วมทําบุญและร่วมแสดงความยินด ี
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๑๒)  กําหนดจัดการแข่งขันฟุตซอลระดับโลก ระหว่างทีมชาติอิตาลีและทีมชาติไทย ในวันท่ี ๓-๘ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ โรงยิม ๔,๐๐๐ ท่ีนั่ง สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ๒ (ทุ่งแจ้ง) จ.ตรัง ประชาสัมพันธเ์พ่ือทราบโดยท่ัวกัน 
มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 ๑๓)  ด้วยในปี ๒๕๕๖ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง จัด “โครงการชุมชน
อุ่นใจ  ได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม เอ็กซเรย์รุก ๙๐ วัน พ้ืนท่ีแพร่ระบาดท่ัวประเทศ” ในจังหวัดตรังมีพ้ืนท่ีแพร่
ระบาด จํานวน ๕ อําเภอ เดิมมี ๓ อําเภอ คือ อําเภอห้วยยอด อําเภอวังวิเศษ และอําเภอเมืองตรัง เพ่ิม ๒ อําเภอ คือ อําเภอ
กันตัง อําเภอปะเหลียน จุดมุ่งหมายหลักของโครงการมีดงันี ้

   ๑๓.๑)  ลดปัญหาการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา 
   ๑๓.๒)  นําผู้เสพผู้ติดยาในชุมชนเข้ารับการบําบัดให้มากท่ีสุด 
   ๑๓.๓)  เฝ้าระวังติดตามช่วยเหลือผู้เข้ารับการบําบัดให้มีอาชีพ ให้มีงานทํา ให้มีการศึกษา และ

ไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ํา  
   ๑๓.๔)  คนในชุมชนมีความปลอดภยัจากยาเสพติด อาชญากรรม ท่ีส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๑๓.๕)  ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดได ้  

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
๑.๒ การมอบนโยบายและจุดเน้น ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม จากการเข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจาก ท่านประเสริฐ  บุญเรือง 

เลขาธิการ กศน. เม่ือวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ มีสาระสําคัญดังนี ้
  ๑)  นโยบายและจุดเน้นสํานักงาน กศน. ประจําปี ๒๕๕๖ ได้ผ่านคณะกรรมการระดับชาติ เม่ือวันท่ี 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ พันธกิจ มีการเพ่ิมเติม “การมีความสามารถเชิง
การแข่งขันในประชาคมอาเซียน” เพ่ือให้สอดรับกับการเข้าสู่อาเซียน ขอให้บุคลากรทุกคนศึกษานโยบายและจุดเน้นในส่วนท่ี
เพ่ิมเติม โดยสามารถดาวน์โหลดไดท้างเว็บไซต์สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง      
  ๒)  โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบการศึกษา ม.๖  ภายใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ
   ๒.๑)  เดิมกําหนดเปิดตัวครั้งแรกในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  แจ้งเลื่อนไปเป็นวันท่ี       
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อิมแพ็คเมืองทองธาน ี
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  ๒.๒) กลุ่มเป้าหมาย กศน.อําเภอละ ๒ คน ท่ีจะไปร่วมงานต้องเป็นผู้ท่ีประสงค์จะเรียน ม.๖ 
ภายใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพเท่านั้น  มีเป้าหมายท่ัวประเทศ ๑๕๐,๐๐๐ คน เฉลี่ยแล้วตําบลละ ๒๒ คน กําชับให้
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ นําไปจัดทําเป็นตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของพนักงานราชการด้วย 

  ๒.๓) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดรถและติดต่อท่ีพักให้  ขอความอนุเคราะห์ผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอรัษฎา และผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด ร่วมเดินทางไปกับคณะด้วย   

  ๒.๔) มอบหมายศูนย์เทียบระดับท้ัง ๕ ศูนย์เตรียมความพร้อมด้วย มีเป้าหมายตําบลละ ๓ คน/ครั้ง 
 ๓)   ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในปี ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณเท่าเดิม จัดสรรให้ กศน.ตําบลละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ส่วนงบตามความหนาแน่นของประชากรตามเป้าหมายเท่าเดิม แบ่งตามจํานวน สส. ๔ เขต รวม ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน  และงบท่ี
จัดให้จังหวัดละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดสรรให้อําเภอแล้ว อําเภอละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท แนวทางการจัดหลักสูตรศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ให้ศึกษาจากหนงัสือ ๒ เล่มท่ีไดแ้จกให ้ กําชับให้ทุก กศน.อําเภอ ต้องจัดอย่างน้อย ๒ กลุ่ม ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร และภาษาจีน สําหรับผู้รับจ้าง ผู้ค้าขาย 

 ๔)   การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) คนไทยจ่ายค่าเล่าเรียนคนละ ๖,๐๐๐ บาท ส่วนชาวต่างประเทศคนละ ๑๒,๐๐๐ 
บาท สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กําหนดเป้าหมาย กศน.อําเภอละ ๒ คน รายงานเป้าหมายให้ทราบภายในวันท่ี        
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เนื่องจากเลขาธิการ กศน. ต้องการให้เปิดสอนอย่างช้าภายในวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 ๕)   งบประมาณการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดสรรให้ กศน.อําเภอ ตามรายหัวท่ี
ได้รับ เรียบร้อยแล้ว 

  ๕.๑)  ค่าจัดหาหนังสือ กําหนดแล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง  ได้แจ้งเป็นหนังสือสั่งการเรียบร้อยแล้ว  

  ๕.๒)  งบพัฒนาผู้เรียน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จัดสรรให้แล้ว ๑๐๐ %  โดยเฉลี่ยแล้วรายหัวละ 
๒๒๔ บาทต่อภาคเรียน   

  ๕.๓)  งบรายหัวท่ี ๒/๒๕๕๕ ค่ารายหัวเพ่ิมข้ึนจากเดิมประมาณ ๑ เท่า โดยสํานักงาน กศน.จังหวัด ได้
จัดสรรให้ตามข้อมูลนักศึกษา ใน IT ภาคเรียน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้กันไว้ ๑๐% เพ่ือใช้บริหารจัดการภาพรวมของ
จังหวัด 

 ๖)   โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ งบประมาณ ๔๕๐ ล้านท่ัวประเทศ ๕๐% ของหมู่บ้านท่ัวประเทศ 
สําหรับจังหวัดตรังมี ๗๒๓ หมู่บ้าน ๕๐% เท่ากับ ๓๖๒ หมู่บ้าน กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยได้แจ้งเป็น
หนังสือให้สํารวจรายชื่อเรียบร้อยแล้ว กําหนดแล้วเสร็จภายในวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง มอบหมายให้รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง และศึกษานิเทศก์สุ่มดูความพร้อมของแต่ละบ้าน 
เนื่องจากเป็นโครงการสําคัญ และจะไดร้ับเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

  ๗)   ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน เรื่องการป้องกันภัยพิบัติ ให้ศึกษาพ้ืนท่ีว่ามีความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติประเภทไหน  ควรจัดให้มีกิจกรรมในเรื่องของทักษะชีวิต เพ่ือสร้างความพร้อม สร้างวิถีชีวิต 

  ๘)   ประเมิน สมศ. เชิงพ้ืนท่ี จังหวัดตรังครบท้ัง 10 อําเภอ ต้องแล้วเสร็จภายในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๖ เป็นการประเมินเชิงพ้ืนท่ี ๘ อําเภอ ประเมินครบ ๕ ปี ๒ อําเภอ คือ กศน.อําเภอกันตังและ กศน.อําเภอห้วยยอด 
สํานักงาน กศน.กําหนดเชิญสถานศึกษาร่วมประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบ ๓ จํานวน ๑๔๙ แห่ง ในช่วง
ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

  ๙)   การจัดมหกรรมคาราวานศูนย์วิทย์ ศูนย์ฝึก จาก ๑๕ ศูนย์วิทย์ และ ๘ ศูนย์ฝึก ณ จังหวัดตรัง    
ทุกคนต้องมีส่วนร่วม วัน เวลา สถานท่ียังไม่ได้กําหนด เลขาธิการ กศน. ตัง้เป้าหมายผู้เข้าชมประมาณวนัละ ๕,๐๐๐ คน  

   ๑๐)   เลขาธิการ กศน. ต้องการมีห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ให้ครบ ๑๐๐ แห่ง ในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากครบรอบ 
๖๐ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีจํานวน ๙๔ แห่ง ขาดอีก ๖ แห่ง  กศน.อําเภอใด
มีความประสงค์จะสร้างใหเ้สนอมา จะมีเงินสมทบจากสํานักงาน กศน. ๒ ล้าน และ กศน.อําเภอจัดหาเอง ๕.๕ ล้าน 
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    ๑๑)   เรื่องการสมัครเรียน ป.บัณฑิต การขอใบประกอบวิชาชีพครู ตามประกาศมีหลักเกณฑ์ดังนี ้
   ๑๑.๑)  ต้องจบหลักสูตรครู ๕ ป ี 
   ๑๑.๒)  ต้องเรียน ป.บัณฑิต กับสถาบันท่ีคุรุสภารับรอง ปัจจุบันรับรองแล้ว ๓๘ แห่ง  จากการ

สํารวจสถาบันท่ีคุรุสภารับรองในภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีผู้เรียนครบตามจํานวนโควต้า ท่ีคุรุสภาอนุญาตให้เปิดสอนได ้ 
    ๑๒)   การสั่งจองไดอารี่ ตามนโยบายของเลขาธิการ กศน. กําหนดใหห้น่วยงาน/สถานศึกษา สั่งซื้อให้

บุคลากรในสังกัดทุกคน ขณะนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไดส้ั่งไปแล้วจํานวน  ๑๙๕ เล่ม 
    ๑๓)   โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สําหรับผู้บริหาร ระหว่างวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒ 

มีนาคม ๒๕๕๖  แจ้งว่าผู้บริหารท่านใดท่ียังไม่ไดเ้ข้ารับการอบรม ให้ไปเข้ารับการอบรมในรอบนี้  
    ๑๔)   นักศึกษาใหม่ทุกคนตอ้งเข้าการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระยะเวลา ๕๐ ชั่วโมง โดยใช้งบประมาณ

พัฒนาผู้เรียน 
    ๑๕)   เครื่องคอมพิวเตอร์ กศน.ตําบล ไดร้ับจํานวน ๑ ชุด มอบให ้กศน.ตําบลวังมะปรางเหนือ  กศน.

อําเภอวังวิเศษ โดยใช้ข้อมูลการได้รับในสัดส่วนเท่ากันทุกอําเภอ  
    ๑๖)   งบประมาณจัดสรรให้ กศน.ตําบลเข้าไม้แก้ว การก่อสร้าง กศน.ตําบล  วงเงินงบประมาณ 

๑,๒๐๐,๐๐ บาท   
มติท่ีประชุม   รับทราบ   

๑.๓ การแข่งขันกีฬาวันครู ประจําปี ๒๕๕๖ 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑ ซึ่งเป็น

เจ้าภาพหลัก  ได้จัดการแข่งขันกีฬาวันครู ๓ ประเภท ได้แก่ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เริ่มการแข่งขันตั้งแต่
ธันวาคม ๒๕๕๕-มกราคม ๒๕๕๖ แบ่งหน่วยกีฬาเป็น ๘ หน่วย  ได้แก่  

๑. สพป.ตรัง เขต ๑ 
๒. สพป.ตรัง เขต ๒ 
๓. สพม. เขต ๑๓ ตรัง 
๔. สถาบันการอาชีวศึกษาตรัง 
๕. สถานศึกษาเอกชนตรัง 
๖. เทศบาลตรัง 
๗. สถาบันการพลศึกษาและโรงเรียนกีฬา   
๘. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง รวมอยู่กับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔  และศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาตรัง  สนามแข่งขันของวิทยาลัยพลศึกษาเขตตรัง 
   -กําหนดส่งรายชื่อนักกีฬา  วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕   
   -สนามแข่งขันรอบแรก คือ สนามสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง   
   -แข่งขันในวันเสาร-์อาทิตย์ ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง มกราคม ๒๕๕๖ 
   -สนามรอบชิงชนะเลิศ คือ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 
   -กีฬาฟุตบอลมอบหมาย ผอ.ขันธ์ชัย  บริบูรณ์ เป็นผู้จัดการทีม และนายไวดี้ อดิศรโภคิน       
ผู้ฝึกสอน 
   -กีฬาวอลเลย์บอลมอบหมาย ผอ.นภา  จิโรภาส เป็นผู้จัดการทีม  และ ผอ.เพียงใจ  หอยสังข์ 
เป็นผู้ฝึกสอน นางสุรีย์ นาคนิยม นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต  และนายวิชาญ  ทับทิม  เป็นผู้ช่วยฝึกสอน 
   -กีฬาเปตอง ทีมชาย มอบหมาย ผอ.ไพรัช  หัตถิยา  เป็นผู้จัดการทีม และ ผอ.อุมาภรณ์     
มโนภิรมย์  เป็นผู้ช่วยฝึกสอน 
   -ชุดกีฬาและอุปกรณ์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดหาให้ท้ังหมด มอบหมาย อ.ละออง    
ภู่กลาง และ อ.กฤษฎา บิลเกษม จัดทําโครงการและหาผู้สนับสนุนชุดกีฬา 
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มติท่ีประชุม   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๕๕  วันจันทรท่ี์  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๙ / ๒๕๕๕   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจาํป ี๒๕๕๖ 
  ๓.๑.๑ เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
   -มาตรการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี ๑  ๓๐.๙๐ %  
   -มาตรการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี ๒  ๕๔.๖๐ % 
   -มาตรการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี ๓   ๘๐.๐๐ % 
   -มาตรการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี ๔ ๙๔.๕๒ % 
   -ขอให้ กศน.อําเภอ ตรวจสอบความถูกต้องการเบิกจ่ายงบประมาณ จาก e-budget และ
เจ้าหน้าท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ มอบหมายให้นําเสนอการเบิกจ่ายงบประมาณในท่ีประชุมเป็นประจําทุกเดือน 
  ๓.๑.๒ เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
   ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๕  หาก กศน.อําเภอใด เบิกจ่ายไม่ทันจะนําส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน  
มติท่ีประชุม   รับทราบ   
 ๓.๒ การบันทึกข้อมูลสํารวจความต้องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู้  ข้อมูลรายตําบลผ่าน
โปรแกรมระบบ Online            
  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ทุก กศน.อําเภอ จัดเก็บข้อมูลสํารวจความต้องการทาง  
การศึกษาและกิจกรรมการเรียนรูเ้ป็นฐานข้อมูล  และดําเนินการต่อไปไม่มีกําหนดเวลาสิ้นสุด เพ่ือให้การบันทึกข้อมูลมีความ
ต่อเนื่องเสนอให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ นําไปเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัด 
มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                           

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัต ิ
 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มอํานวยการ 
 ๔.๑ การเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบ e-GP ระยะท่ี ๒ ไปยังระบบ GFMIS Web Online   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  กศน.อําเภอ ท่ียังเข้าระบบ e-GP ไม่ได้ ให้ปรึกษางานพัสด ุ
สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กรณีท่ีจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า ๕,๐๐๐ บาทข้ึนไป หากไม่ดําเนินการในระบบ e-GP จะ
ดําเนินการเบิกจ่ายเงินไม่ได ้ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด   
มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                           
 ๔.๒ นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม 
  ๑)  การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป ประเมินปีละ ๒ ครั้ง ครั้งท่ี ๑ เดือนมีนาคม 
ครั้งท่ี ๒ เดือนสิงหาคม และพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจําปี ปีละ ๑ ครั้ง  ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มีครู กศน. ตําบล 
ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทน ๖ % จํานวน ๔ ราย เนื่องจากผลการปฏิบัติงานดีเด่น ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ  
  ๒) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการท่ัวไป มอบหมายให้พนักงานราชการจัดทํา
ตัวชี้วัดด้วยตนเอง  หากพนักงานราชการรายใดไม่ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดให้งานบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังจะไม่
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน  ยกตัวอย่างรายละเอียดตัวชี้วัดของ กศน.อําเภอปะเหลียน ท่ี ครู กศน.ตําบลจัดทําด้วย
ตนเองและมีความถูกต้องสมบูรณ์ 
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  ๓) เลขาธิการ กศน. ประกาศเป็นนโยบายจะไม่ต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปี
บริบูรณ์ 
มติท่ีประชุม   รับทราบ                                                           

 ๔.๓ ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ี ๑๖๒๖/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ มีรายละเอียดดังนี ้
  ๑)  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์  ผูอํ้านวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด  ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอเมืองตรัง 
  ๒)  นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอรัษฎา  ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอห้วยยอด   
  ๓) นางเพียงใจ  หอยสังข์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาบอน  ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ 
กศน.อําเภอรัษฎา 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา    
 ๔.๔ สรุปข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๕   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม ตัวชี้วัดท่ีต่ํากว่าเกณฑ์ใน ๕ ลําดับแรก คือ ตัวชี้วัดท่ี ๑๙ เด็กท่ีจบ
การศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ท่ีไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทํา ไม่ได้รับการฝึกอบรมอาชีพ มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์ส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้ กศน.อําเภอวิเคราะห ์โดยเน้นย้ํา ครู กศน.ตําบล อย่าคัดลอกข้อมูล จปฐ. ต้องลงมือทําเองเพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีแท้จริง 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 

 ๔.๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑-๑๓ สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ไดเ้ปลี่ยนชื่อสํานักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาท่ี ๑๐ เป็นสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๐  มีสถาน
ท่ีตั้ง ณ จ.ภูเก็ต  และมีผู้ตรวจราชการเขตตรวจราชการท่ี ๗  คนใหม่ คือ  นายกมล  ศิริบรรณ  ดูแลกลุ่มอันดามัน  ได้แก่ ตรัง 
กระบี ่พังงา ภูเก็ต ระนอง  
มติท่ีประชุม     รับทราบ                            

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                
 ๔.๖ รายงานผลการนิเทศและการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ี ๓  
  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอเร่งดําเนินการ 
  ๑) จัดทํา SAR ประจําปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ จํานวน ๑ เล่ม พร้อมแผ่น CD  บันทึก SAR รวม ๓ ปี
การศึกษาในแผ่นเดียวกัน ส่งให้ สมศ. จํานวน ๖ ชุด ส่งให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จํานวน ๑ ชุด ภายในวันท่ี       
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  รวมต้องจัดทําท้ังหมด ๗ ชุด   
  ๒) จัดทํา SAR ประจําป ี๒๕๕๕ ฉบับปรับปรุง ส่งให้ในสํานักงาน กศน.จังหวัด ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ เพ่ือจัดส่งไปยังสํานักงาน กศน. ต่อไป  
มติท่ีประชุม     รับทราบ                             

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ            
 ๔.๗ นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความ
ร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กําหนดใหค้ณะกรรมการสถานศึกษา มีวาระ ๔ ปี  
มติท่ีประชุม     รับทราบ                            
 ๔.๘ สถานศึกษาส่งข้อมูลนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ ท้ัง ๓ ระดับ ทางเว็บไซต์ 
www.niet.or.th น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม  
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  ๑) ให ้กศน.อําเภอ ส่งข้อมูลนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ ท้ัง ๓ ระดับ คือ ประถม 
ม.ต้น ม.ปลาย เพ่ือสอบ N-net ประมาณต้นเดือนมกราคม ๒๕๕๖  สอบประมาณวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖   
  ๒) คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีจะหมดวาระ มีรายละเอียดดังนี้  
   -หมดวาระ ในวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ได้แก่ กศน.อําเภอเมืองตรัง  กันตัง สิเกา วังวิเศษ และ 
กศน.อําเภอนาโยง  
   -หมดวาระ ในวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ ได้แก่ กศน.อําเภอรัษฎา  และ กศน.อําเภอห้วยยอด 
   -หมดวาระ ในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  คือ กศน.อําเภอปะเหลียน 
   -หมดวาระ ในวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  คือ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
   -หมดวาระ ในวันท่ี   ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ คือ กศน.อําเภอหาดสําราญ   
มติท่ีประชุม     รับทราบ                            
 ๔.๙ นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม สํานักงาน กศน. ประกาศเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดงาน
เปิดตัว โครงการยกระดับการศึกษาประชาชนจบ ม.๖ ใน ๘ เดือน อย่างมีคุณภาพ จากวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
เป็นวันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธาน ี 
มติท่ีประชุม     รับทราบ                            
 ๔.๑๐  นายประวิตร  ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม การจัดทําบัตรประจําตัวนักศึกษา กศน. (Auto – ATM Card – IPAC) 
ของสํานักงาน กศน. ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่เป็นบัตร ATM ทุกคน สํานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ไดมี้หนังสือแจ้ง กศน.อําเภอ เรียบร้อยแล้ว และกําชับให้ทุก กศน.อําเภอ ส่งแบบฟอร์มรายงานข้อมูลจํานวน
นักศึกษาใหม่ ส่วนจะใช้บริการของธนาคารกรุงไทยสาขาใดนั้น  ใหแ้จ้งสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันจันทร์ท่ี ๑๒ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพ่ือแจ้งสํานักงาน กศน.ต่อไป 
 ๔.๑๑  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  จากข้อมูลการจบหลักสูตรภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๔ มีผู้ลงทะเบียนใน
ภาคเรียน ๑,๗๑๘ คน สําเร็จการศึกษา ๔๘๑ คน ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๓ ลงทะเบียน ๓,๑๗๔ คน สําเร็จการศึกษา ๕๑๓ คน 
มอบหมายให้ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง  และศึกษานิเทศก์ ร่วมกันวิเคราะห์และหา
มาตรการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังด้านวิชาการ บริหารจัดการ และบุคลากร เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
มติท่ีประชุม     รับทราบ                            

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 ๔.๑๒ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ภาคภาษาอังกฤษ (English Program)  
  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม มีเป้าหมาย กศน.อําเภอละ ๒ คน กําหนดให้ส่งรายชื่อภายใน
วันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  มอบหมาย ผอ.ขันธ์ชัย บริบูรณ์ อ.ละออง  ภู่กลาง และทีมงาน ร่วมกันจัดทําแผ่นพับ
รายละเอียดหลักสูตร EP และแจ้งให ้กศน.อําเภอ ทราบ ในวันจันทร์ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม     รับทราบ      

 ทราบโดยเอกสาร 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑๓   ประกาศปรับเกณฑ์การดําเนินงานจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม   
  ๑) เพ่ือยกระดับ N-net ให้ปฏิบัติตามประกาศสํานักงาน กศน. ดังนี้ ในการทดสอบปลายภาคเรียน
วิชาภาคบังคับทุกระดับ  ผู้เรียนต้องได้คะแนนอย่างน้อยร้อยละ ๓๐ และกําหนดระยะเวลาเรียนต้องพบครูไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ จึงจะมีสิทธิ์สอบ หากไม่ถึงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อํานวยการสถานศึกษา 
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  ๒) กศน. อําเภอต้องจัดทําระเบียบและเกณฑ์ในการวัดผล ประเมินผลให้สอดคล้องกับประกาศ
สํานักงาน กศน. เพ่ือแจ้งให้นักศึกษาทราบ ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๕ 
มติท่ีประชุม     รบัทราบ      

 ๔.๑๔  นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม  สรุปจํานวนผู้ลงทะเบียนเรียนประเมินเทียบระดับการศึกษา 
ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๕ จํานวน ๙๒ คน ต่ํากว่าเป้าหมายจํานวน ๒ เท่า กําชับให้ครู กศน.ตําบล ปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจากเป็นนโยบายของเลขาธิการ กศน. 
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
 ๔.๑๕   นายประวิตร ทับเท่ียง แจ้งท่ีประชุม เน้นย้ําให้ กศน.อําเภอ และครู กศน.ตําบลยึดถือปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  ปี ๒๕๕๔ 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๑๖  รายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนตุลาคม ๒๕๕๕     
มติท่ีประชุม     รับทราบ      

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 ๔.๑๗  อ.กฤษฏา  บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน แจ้งท่ีประชุม การสํารวจผู้เสพสารเสพ
ติดในสถานศึกษา ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จะมีแบบสํารวจ
ระดับอําเภอในแต่ละภาคเรียน โดยหลังจากเปิดภาคเรียนแล้วภายใน ๑ เดือน จะต้องมีการสํารวจผู้เสพสารเสพติดใน
สถานศึกษา ตามแบบรายงาน ๒ แบบ  
  ๑)  แบบรายงานผู้เสพสารเสพติด กศน.อําเภอ  
  ๒)  แบบรายงานการดําเนินกิจกรรม จํานวน ๑ ชุด   
  ดังนั้น กศน.อําเภอ ต้องส่งแบบรายงานให้สํานักงาน กศน.จังหวัด จํานวน ๒ ชุด ในแต่ละเดือน 
กําหนดส่งภายในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  เสนอแนะให ้กศน.ตําบลจัดทํารายงานในระดับตําบลด้วย ส่วนรายละเอียด
ข้ันตอนจะแจ้งทาง e-office ภายหลัง 
   ในภาคเรียนท่ี ๒ นี้ใช้แบบกระดาษก่อนรายงาน ๒ แผ่น ในส่วนของโปรแกรม Anti Drug ยังใช้
ไม่ได้ใชเ้นื่องจากโปรแกรมมีปัญหา จึงเสนอให้ใช้เอกสารแทนไปพลางก่อน   
  ในส่วนของข้อมูลแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ  
  ๑)  กลุ่มผู้ไม่เก่ียวข้องเสพสารเสพติด  
  ๒)  ผู้เก่ียวข้องเสพสารเสพติด เช่น ผู้ดื่มสุรา บุหรี่   
  ๓)  กลุ่มสงสัยว่าใช้ยา ซึ่งส่วนใหญ่เราไม่มีกลุ่มนี้   

  ท้ังนี ้เม่ือท่านสํารวจข้อมูลท้ัง ๓ กลุ่มแล้ว ข้อมูลจะต้องตรงกับจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในแต่ละ
ภาคเรียน 
  นางละออง ภู่กลาง แจ้งท่ีประชุม การสํารวจผู้เสพสารเสพติดในสถานศึกษา ตรงกับตัวบ่งชี้ สุขภาพ
กายสุขภาพจิตนักศึกษา และคุณธรรม จริยธรรม หาก กศน.ตําบล มีเอกสารหลักฐานชัดเจนในเรื่องนี้ และมีความ
สอดคล้องกัน จะทําให้มีความน่าเชื่อถือยิ่งข้ึน   
มติท่ีประชุม     รับทราบ      

 ๔.๑๘ เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของงานกิจกรรมพิเศษและประชาสัมพันธ์ ประจําเดือนตุลาคม 
๒๕๕๕  
มติท่ีประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ  
 ๖.๑ มอบหมาย นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองตรัง (เป็น ผอ.ตัวแทนเขต ๑)      
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอกันตัง (เป็น ผอ.ผู้แทนเขต ๒) และนางละออง ภู่กลาง ร่วมกันคิดรูปแบบงาน
เลี้ยงเนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ ๒๕๕๖ 
 ๖.๒ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง โดยงานประชาสัมพันธจ์ะดําเนินการจัดทําทําเนียบบุคลากรท้ังจังหวัด  
 ๖.๓ ขอให้บุคลากรทุกคนเสียสละเพ่ือองค์กร ทุ่มเท บริการประชาชนให้คุ้มค่ากับเงินภาษีท่ีได้รับเป็น
เงินเดือน  หากจําเป็นก็ต้องลงทุนให้ราชการบ้าง 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๓๐  น. 
 
 
 

     (น.ส.พันธ์วดี  หนูริง)                                                                 (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
     นักจัดการงานท่ัวไป                 ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม                 ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 


