
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๑๑/ ๒๕๕๗   

วันอังคารท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมบุญลาภ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร 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 มโนภิรมย ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอห้วยยอด 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอย่านตาขาว 
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นางนภา จิโรภาส ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอนาโยง 
๑๐.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสิเกา  
๑๑.   น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอปะเหลียน   
๑๒.   นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อําเภอห้วยยอด 
๑๔.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อําเภอนาโยง 
๑๕.  นายอนันต ์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอหาดสําราญ    
๑๖.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อําเภอสิเกา  
๑๗.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อําเภอปะเหลียน 
๑๘.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ 
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอห้วยยอด 
๑๙.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๐.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน 
๒๑. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง 
๒๒.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒๓.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชํานาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอสิเกา  
๒๔.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๒๕.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชํานาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอยา่นตาขาว 
๒๖.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ   ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๒.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 
๓.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ ์ ครู คศ.๓  กศน.อําเภอเมืองตรัง    ติดราชการ  
๕.  นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อําเภอย่านตาขาว  ลาพักผ่อน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  น.ส.นราทิพย ์ ขุนทองคํา นักวิชาการพัสดุ  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒.  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๓.  น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕. นายธนากร เยาว์ดํา นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙.  น.ส.พันธ์วด ี หนูริง นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐.  นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๑.  นางวรรณิศา รักราว ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒.  นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัครการศึกษา กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๓. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๗ 

(ประชุมเม่ือวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานกังาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑)   การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม            
พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
   -  ๐๖.๐๙ น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลท่ี ๕ ขอเชิญบุคลากร กศน.อําเภอเมืองตรังและสํานักงาน กศน.จังหวัดตรังร่วมพิธ ี
   -  ๐๙.๐๙ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี
จังหวัดตรัง ข้าราชการแต่งเครื่องแบบเต็มยศ 
   - ๑๗.๐๙ น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี ๕ 
   - ๒๐.๐๐ น. พิธีเปิดงานเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สนามกีฬาทุ่งแจ้ง จ.ตรัง 
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  ๒) การประกวดร้องเพลงค่านิยม ๑๒ ประการ ประเภทการประกวดแบ่งตามช่วงอาย ุ
  ๓) การประชุมโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข. โดยสมัครใจกลับไปใช้สิทธิในบําเหน็จ
บํานาญ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ พ.ศ. ๒๔๙๔ ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๒ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม หนังสือร้องเรียน
ครู กศน.ตําบล ถูกผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด กลั่นแกล้งจนผูกคอตาย ในส่วนของจังหวัดตรังหากใคร
จะร้องเรียนให้มาร้องเรียนกับผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

๑.๓ ปรับงบประมาณรายจ่าย ปี ๒๕๕๗ ในส่วนของเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการเรียนการสอนและ
เงินพัฒนาผู้เรียน  
มติท่ีประชุม มีมติปรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการเรียนการสอน และเงินพัฒนาผู้เรียน ปี ๒๕๕๗ 
ดังนี ้

๑. ทุก กศน.อําเภอ ยกเวน้ กศน.อําเภอปะเหลียน มีมตปิรับยอดเงินอุดหนุนรายหวัการจัดการเรียน 
การสอนส่วนท่ีเหลือใหเ้ป็นศูนย ์ โดยมอบให ้กศน.อําเภอรัษฎา กําหนดใช้ให้หมดภายในวันท่ี 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๒. กศน.อําเภอปะเหลียน  นาโยง  หาดสําราญ และอําเภอรัษฎา มีมตปิรับยอดเงินเงินพัฒนา
ผู้เรียนส่วนท่ีเหลือให้เป็นศูนย ์ โดยมอบให้ กศน.อําเภอห้วยยอด กําหนดใช้ให้หมดภายในวันท่ี 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 ๑.๔ เงนิบํารุงการศึกษา ถ้าไม่จําเป็นอย่าใช้ให้คงไว้ทําเป็นเงินยืม ให้ใช้เงินงบประมาณ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๙/ ๒๕๕๗ วันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนือ่งจากการประชุม  ครั้งท่ี ๙/ ๒๕๕๗   
 กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละการพัฒนา 
                 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจําเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
  นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันท่ี 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

๑) งบอุดหนุนท่ีไดแ้จ้งการจัดสรรให้ กศน.อําเภอ ไปแล้ว ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

๒) งบอุดหนุนมีการเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ ๔.๒๔ ตามเป้าหมายท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด      
ในไตรมาส ๑ ต้องเบิกจ่าย ๓๕ % 

๓) เร่งรัดการเบิกจ่ายผลผลิตท่ี ๔ ซึ่งได้รับการจัดสรรเพียง ๖ เดือน ส่วนใหญ่ยังไม่มีการเบิกจ่าย 
๔) เร่งรัดการเบิกจ่ายผลผลิตท่ี ๕ กศน.อําเภอ มีการทยอยเบิกจ่ายไปแล้วบางส่วน โดยในเดือน

ตุลาคม ได้มีการเบิกจ่ายผลผลิตท่ี ๕ ในภาพรวมร้อยละ ๑๖.๕๙ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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 ๓.๒ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส ซึ่งจะพิจารณาจากการเบิกจ่าย
งบประมาณหากในไตรมาส ๑ และ ๒ ไม่มีการดําเนินงานก็จะไม่มีคะแนน 

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ จะดําเนินการดังนี ้
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานจํานวน ๕ คน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้อํานวยการ 

กศน.อําเภอ เขต ๑ และเขต ๒ เขตละ ๑ คน ศึกษานิเทศก์ จํานวน ๓ คน 
๒) ใช้เกณฑ์การประเมินเกณฑ์เดียวกัน 
๓) คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งมีหน้าท่ีประเมินครูอาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตําบล และ กศน.

ตําบล ตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
๔) ผลการประเมินพนักงานราชการให้จัดลําดับแยกรายอําเภอ รายละเอียดการประเมินจะแจ้งให้

ทราบอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม  มีมติเห็นชอบ ดังนี ้

๑. นายไพรัช  หัตถิยา  เป็นตัวแทนผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ เขต ๑ 
๒. นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  เป็นตัวแทนผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ เขต ๒ 

 ๓.๓ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม งบประมาณจะ
ได้รับการจัดสรรอีกครั้งในช่วงเดือนเมษายน ดังนั้นในไตรมาส ๑ และ ๒ ขอให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
เน้นย้ํา กศน.อําเภอ การใชเ้งินพัฒนาผู้เรียนและเงินอุดหนุนรายหัวการจัดการเรียนการสอนให้ใช้สําหรับนักศึกษา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๔  การจัดทําการวางแผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของ กศน.ตําบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม การจัดทําการ
วางแผนระดับจุลภาคในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล ตามนโยบายของ
เลขาธิการ กศน. นั้น สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังได้แจ้งรายละเอียดเครื่องมือให้ กศน.อําเภอ เรียบร้อยแล้ว ขอให้
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๑ 
  นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม เนื่องจากสํานักงาน กศน. ได้จัดสรร
งบประมาณให้หน่วยงาน/สถานศึกษา จํานวน ๖ เดือน จึงขอหารือท่ีประชุมในเรื่องแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ปงีบประมาณ ๒๕๕๘ ว่าจะจัดทําแผนปฏิบัติการอย่างไรเพ่ือให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

๑) เสนอให้จัดทําแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ท้ังปีงบประมาณ แล้วค่อยปรับแผน
ภายหลัง 

๒) การรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาส ๑ กําหนดร้อยละ ๓๕ และไตรมาส ๒ กําหนดร้อยละ ๒๒ 
มติท่ีประชุม รบัทราบ 
 
 
 



-๕- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

 ทราบโดยช้ีแจง 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๑ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม การสอบเทียบ
ระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระหว่างวันท่ี ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สํานักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม รับทราบ     
 ๔.๒ รายงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  นายสุริยา  จันทรัฐ  นักวิชาการศึกษา แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

๑) รายงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๒) เม่ือ กศน.อําเภอ บันทึกข้อมูลในโปรแกรม ITw จะต้องดําเนินการทําข้อมูลสถิติด้วย 
๓) แจ้งแนวทางการแต่งตั้งครูประจํากลุ่ม ดังนี ้

๓.๑) ต้องมีคุณสมบัติจบการศึกษาระดับปริญญาตร ี
๓.๒) มอบหมายให้ครูประจํากลุ่มรับผิดชอบนักศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง หรือหลายระดับ

รวมกันเพียง ๑ กลุม่ กลุ่มละไม่เกิน ๔๐ คน  
๓.๓) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายค่าตอบแทนเป็นรายหัว ๆ ละไม่เกิน ๘๐ บาท ต่อคน

ต่อเดือน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๓ การจัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม  สํานักงาน กศน.
กําหนดใหจ้ัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
  นางละออง  ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม กศน.อําเภอ ท่ีได้ดําเนินการจัดค่ายเยาวชนรุ่น
ใหม่ ใฝ่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ได้แก่ กศน.อําเภอปะเหลียน ย่านตาขาว ห้วยยอด วังวิเศษ นาโยง เมืองตรัง 
และอําเภอกันตัง 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑) สํานักงาน กศน. กําหนดให้ดําเนินการจัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จจํานวน ๔ อําเภอ ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จจํานวน    
๔ อําเภอ  และในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ให้ กศน.อําเภอท่ีเหลือดําเนินการให้แล้วเสร็จ  
  ๒) ขอความร่วมมือ กศน.อําเภอ ช่วยส่งแผนการจัดกิจกรรมให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรังด้วย 
  ๓) การรายงานผลการจัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาต ิ(คสช.) ทราบ โดยการรายงานผ่านทางจังหวัดตรังเป็นรายสัปดาห ์รูปแบบการรายงานให้ส่งเป็นรูปเล่มพร้อม
ไฟล์ Word โดยใหมี้การวัดผลประเมินผลในเอกสารรายงานผลด้วย รายละเอียดได้แจ้งให้ กศน.อําเภอ ทราบเรียบร้อยแล้ว 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 
 



-๖- 
 

 ๔.๔ การแข่งขันกีฬาวันครู ครั้งท่ี ๔ ประจําปี ๒๕๕๘ 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

๑) การแข่งขัน ประกอบด้วย ๘ ทีม ได้แก่ 
 ๑.๑) สพป. ตรัง เขต ๑ 
 ๑.๒) สพป. ตรัง เขต ๒ 
 ๑.๓) สพม. เขต ๑๓ (เฉพาะตรัง) 
 ๑.๔) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง  สถาบันอุดมศึกษา  

และศูนย์การศึกษาพิเศษ 
๑.๕) สถาบันอาชีวศึกษา 
๑.๖) การศึกษาเอกชน 
๑.๗) การศึกษาเทศบาลนครตรัง 
๑.๘) สถาบันพลศึกษา และโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

   ๒) การแข่งขันประกอบกีฬา ๕ ประเภท ได้แก่ 
   ๒.๑) ฟุตบอลชาย 
   ๒.๒) ฟุตซอลชาย วอลเลย์บอลหญิง 
   ๒.๓) เปตองชาย – หญิง   
   ๒.๔) เปตองผู้บริหาร 
   ๒.๔) กีฬาพ้ืนบ้าน 
  ๓) การแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
  ๔) แจ้งรายชื่อผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม เจ้าหน้าท่ีทีม และนักกีฬาแต่ละประเภทกีฬา 
  ๕) ขอเชิญชวน กศน.อําเภอ เสนอรายชื่อนักกีฬา 
  ๖) สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ให้การสนับสนุนชุดกีฬา 
  ๗) มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคน ลงนามในเกียรติบัตรโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ                                                  
 ๔.๕ การเตรียมความพร้อมการประเมินข้ัน ๕ ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีผ่านการอบรมข้ัน A.T.C. แลว้ 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม การเตรียมความพร้อมการประเมินข้ัน ๕ 
ของผู้บังคับบัญชาลูกเสือท่ีผ่านการอบรมข้ัน A.T.C. แลว้ ให้ผูผ้่านอบรมจํานวน ๖๐ คน ดําเนินการดังนี้ 
  ๑) ให้ทําแฟ้มประวัติ ประกอบด้วย  
   ๑.๑) ใบจัดตั้งกองลูกเสือวิสามัญของ กศน.อําเภอ  
   ๑.๒) ใบขออนุญาตเป็นรองผู้กํากับลูกเสือ  
   ๑.๓) ใบชําระค่าธรรมเนียม  
   ๑.๔) แผนปฏิบัติการสอนรายวิชาลูกเสือ การร่วมกิจกรรมงานวันลูกเสือแห่งชาติ 
  ๒) ทบทวนการประเมินในภาคปฏิบัติ เช่น พิธีเปิดกอง พิธีปิดกอง พิธีสวนสนาม 
  ๓) กําหนดการท่ีแน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ขอให้ กศน.อําเภอ 
ตรวจสอบครู กศน. ผู้ท่ียังไม่เคยเข้ารับการอบรมลูกเสือให้เข้ารบการอบรมในรุ่นต่อไปอย่าให้มีตกค้าง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ     
 



-๗- 
 

 ๔.๖ การสํารวจและรายงานการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

๑) ขอให้ กศน.อําเภอสํารวจและรายงานการเสพสารเสพติดในสถานศึกษา ประจําภาคเรียนท่ี ๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภายในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามแบบรายงานท่ีกําหนดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ท้ังนี ้
ข้อมูลผู้เสพสารเสพติดและไม่เสพสารเสพติดรวมกัน จะต้องเท่ากับจํานวนนักศึกษาท้ังหมด  

๒) ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง จะมอบรางวัลให้แก่สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
จํานวน ๑ รางวัล คือ ชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจําปี โดยให้แต่ละ กศน.อําเภอ คัดเลือกชมรม TO BE 
NUMBER ONE กศน.ตําบล มา กศน.อําเภอละ ๑ แห่ง 

๓) จังหวัดตรัง ได้มอบรางวัลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาดีเด่น ประจําปี 
๒๕๕๗ ให้สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติท่ีประชุม  รับทราบ    
 ๔.๗ การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 
  - การจัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗/ มกราคม ๒๕๕๘/ 
เมษายน ๒๕๕๘) 
  - โครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ภายในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  นายกฤษฎา  บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้
  ๑) รูปแบบการรายงานผลการจัดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ ของ กศน.อําเภอ ให้ส่ง
เป็นรูปเล่มพร้อมไฟล์ Word  
  ๒) การรายงานผลโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข” ขอให้ กศน.อําเภอ และ กศน.ตําบล ท่ีได้
ดําเนินการไปแล้ว ขอให้ส่งภาพกิจกรรมก่อนและหลังดําเนินโครงการ ภายในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
๖.๑ นางละออง   ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

๑) ในการรับชม ETV รายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  แนวข้อสอบปลายภาคจะ
อยู่ในรายการ ETV ท่ีได้รับชม และครูจะต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าและมีการเกริ่นนําก่อนเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง เพ่ือให้
นักศึกษามีความตื่นตัว ท้ังนี้ ขอให้ครูรายงานผลทุกครั้งท่ีมีการรับชม ETV ในแต่ละสัปดาห ์

๒) การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดของ กศน.อําเภอวังวิเศษ รัษฎา และอําเภอหาดสําราญ 
กําหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๖.๒ นายสุรชยั  จันทร์สถาพร  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม ดังนี ้

  ๑) ขอให้บรรณารักษ์ช่วยงานผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ ในด้านการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้วย 



-๘- 
 

  ๒) ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ จะเชิญประชุมบุคลากรท่ีอาศัยในบ้านพักราชการ โดยจะแต่งตั้ง
นายไพรัช  หัตถิยา นายสมคิด  จิตภักดี และ นายวินัย  สุเหร็น เป็นคณะกรรมการร่างกฎเกณฑ์และกติกาในการ
พักอาศัยในบ้านพักราชการ 
  ๓) พนักงานราชการ ตําแหน่งนักจัดการงานท่ัวไป ของสํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ท่ีลาออกจะ
ตัดตําแหน่งไปให้ กศน.อําเภอ และเปลี่ยนตําแหน่งเป็นนักวิชาการศึกษา 
  ๔) การตกแต่ง กศน.ตําบล หากครู กศน. ไม่ปลูกดอกไม้ขอให้ปลูกพืชผักสวนครัวแทน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐  น. 

 
 

    (นางสาวพัชญาณี  สุทธิรักษ์)                                                          (นางละออง  ภู่กลาง) 
        นักจัดการงานท่ัวไป                       ศึกษานิเทศก์ 
      จดรายงานการประชุม       ตรวจรายงานการประชุม 


