
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่  8/๒๕๕๘  

วันพฤหัสบดีที ่10 กันยายน ๒๕๕๘ เวลา 09.0๐ น. ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2.  นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    
3.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4.  นายขันธ์ชัย บริบูรณ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
5.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
6.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
๗.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  
๘.  นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
9.  นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
10.  น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑1.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑2.   นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
14.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง 
๑5.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑6.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ      
๑7.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑8. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
19. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา    
20.  นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
21.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง   
22.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
23. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด 
๒4.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒5.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒6. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
27.  นางจาร ิ คงนคร บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
๒8.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
๒9.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  
30.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
31  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
32. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชน อ าเภอรัษฎา 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.   นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา   ไปราชการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  น.ส.วรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑  สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 8/2558 
(ประชุมเม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2558) 
 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่ง รองผู ้อ า นวยการ  กศน .จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ตามที่ได้รับ
มอบหมายให้ เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมประจ าเดือนหัวหน้า ส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้ งที่  8/2558 แทน
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้นโยบายในที่ประชุม ดังนี้ 

1. การเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ใน
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ณ วัดนาเมืองเพชร ต าบลนาโต๊ะหมิง อ าเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง 

2. แนะน าข้าราชการมารับต าแหน่งใหม่ จ านวน 4 ราย ได้แก่ 
1) นายชัยยุทธ สุขนิ่ง  
2) นางธิดา บุญรัตน์  
3) นางสุจินดา บุญแอร์ 
4) ชลศิกานต์ แก้วกระจ่าง 

   แจ้งข้าราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่ คือ นางศิริมาศ เพชรไทคง  
3. หัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 มีจ านวน 14 ราย 

ก าหนดจัด งานแสดงมุทิต าจิต เกษียณอายุร าชการ  ประจ าปี  2558  ใน วัน
พฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ ห้องธนารมย์  1-2 ชั้น 3 
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา 

4. การสรุปสภาพปัญหาและจุดอ่อนของการบริหารงบประมาณจังหวัดตรังทีม่ีผลกระทบท าให้
การบริหารการเบิกเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาในการบริหารงบประมาณในปี 2559 ให้มีประสิทธิภาพ 
ทั้งหมดมี 9 ประเด็น ประเด็นที่ส าคัญ เช่น 
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- งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่ ากว่าราคากลาง และมีการจัดสรรหลายครั้ง แต่ไม่มี
ผู้รับจ้าง แนวทางการแก้ไข คือ ส่งคืนงบประมาณ เปลี่ยนงบประมาณให้
หน่วยงานอื่นแทน หรือ หางบประมาณสมทบ 

- ความไม่พร้อมของพ้ืนที่ เช่น ด าเนินการในพื้นที่ของอุทยาน มีสิ่งกีดขวางท าให้ไม่
สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ หรือร ับงบประมาณมาแล้ว แต่ยังหาพ้ืนที่ก่อสร้าง
ไม่ได้ แนวทางการแก้ไข คือ ให้หน่วยงานหาแนวทางการป้องกัน 

5. ตรัง เมืองประหยัดพลังงาน ในปี 2559 ให้จังหวัดตรังเป็นเมืองประหยัดพลังงาน 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ก าหนดให้วันที่ 9 เดือน 9 ปี 2559 
จังหวัดตรังจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าไป 10 % โดยส านักงานพลังงานจังหวัดตรังจะ
ตรวจสอบหน่วยงานราชการที่ใช้ไฟฟ้าสูง เพ่ือด าเนินการอบรม ให้ความรู้ และค าแนะน าใน
การใช้พลังงาน  

6. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในเดือนกันยายน 2558 จัด
ที่ ต าบลบ้าหวี อ าเภอหาดส าราญ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 

7. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของจังหวัดตรัง ในปี 2559 คณะท างานในการเตรียม
ความพร้อมการเข้าสู่อาเซียนได้มีนโยบายให้ส่วนราชการเตรียมความพร้อม ดังต่อไปนี้ 

- ป้ายส านักงาน ส่วนราชการควรมีชื่อภาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย 
- เอกสาร คู่มือ ค าแนะน า ใบเสร็จรับเงิน ควรเป็นภาษาอังกฤษ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ 
- เว็บไซต์ของส่วนงานราชการมภีาษาอังกฤษควบคู่ภาษาไทย 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 1.2  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานในที่ประชุม  
แจ้งที่ประชุม แจ้งรายชื่อข้าราชการครูที่จะย้ายมีจ านวน 4 ราย ได้แก่  

1) นายธัญญา พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ ย้ายไปรับต าแหน่ง  
 ผู้อ านวยการ กศน.นาโยง 

2) นางเพียงใจ  หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา ย้ายไปรับต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
 อ าเภอหาดส าราญ 

3) นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ ย้ายไปรับต าแหน่ง  
 ผู้อ านวยการอ าเภอรัษฎา 

4) นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกาย้ายไปรับต าแหน่ง  
 ผู้อ านวยการอ าเภอวังวิเศษ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนเป็นต้นไป และก าหนดส่งตัว ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 ขอให้
ข้าราชการที่จะย้าย จัดการงานในความรับผิดชอบของตนให้เสร็จเรียบร้อย  

มติที่ประชุม รับทราบ      

 1.3  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ ประชุม  
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีนโยบายดังนี้ 
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1. ให้ กศน.อ าเภอ ปรับปรุงซ่อมแซม กศน.ต าบล ให้น่าอยู ่
2. ให้ กศน.ต าบล แยกตัวเป็นอิสระจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีความเป็นเอกเทศใน 

การบริหารจัดการตนเอง 
3. ให้ กศน.อ าเภอ ปรับปรุงและพัฒนาการปลูกพืชผักสวนครัวต่อไป 
4. ให้ครู กศน.ต าบลต่างๆ มีความรัก สามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

มติที่ประชุม รับทราบ   

 1.4 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
มอบหมายให้ นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง ก าหนดรายการอาหารว่าง ในการ
ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่  9/๒๕๕๘  

มติที่ประชุม รับทราบ      

 1.5 นายสุรชัย จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม 
ก าหนดจัดงานมหกรรมวิชาการ “ตรังรวมพลังปัญญา พัฒนาเด็ก ไทย ก้า วไกลสู่อา เซียน  ระหว่าง
วันที่ 18-20 กันยายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ส านักงานเขตพ้ืนที่ระถม
ศึกษาตรัง เขต 1 ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ร่วมจัดนิทรรศการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง โดยให้พ้ืนที่เต็นท์ขนาด 5*10 เมตร มอบหมายทีมงานบรรณารักษ์ทั้ง 10 อ าเภอ ร่วม
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  7/ ๒๕๕๘ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  7/ ๒๕๕๘ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 ๓.1 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนสิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   แจ้ง ที่ประชุม 
ในการบริหารงบประมาณ ให้ กศน.อ าเภอต่างๆ พ่ึงพาอาศัยกันเป็น “ศูนย์พ่ี-ศูนย์น้อง” โดยช่วยกันดูแล กศน.
อ าเภอที่อยู่ใกล้เคียง เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณ ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น กศน.อ าเภอห้วยยอดกับ 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ กศน.อ าเภอปะเหลียนกับ กศน.อ าเภอหาดส าราญ เป็นต้น  

มติที่ประชุม รับทราบ      

 3.2 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม งานเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ 28 กันยายน 2558 ควรมีกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและสามัคคี 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๓.3 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งทีป่ระชุม 
ในกิจกรรมประกวดพืชผักสวนครัว ระหว่างวันที่ 5-25 สิงหาคม 2558 มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเงิน
รางวัลจ านวน 52,000 บาท โดยแบ่งเป็น 
 - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 13,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  เงินรางวัล 12,000 บาท 
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  เงินรางวัล 8,000/5,000/3,000 บาท 
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 - รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท 
 นายสุรชัย แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ เบิกงบประมาณที่จัดสรรเป็นรางวัล เพ่ือซื้อเมล็ดพันธ์พืช 
ปุ๋ยและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปลูกพืชผักสวนครัว ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 
กันยายน 2558 
 นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิ เศษ  แจ้งที่ประชุม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช เน้นชีวิตการเป็นอยู่แบบพอดี 
วัสดุบางอย่างไม่จ าเป็นต้องซ้ือ แต่ให้ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มติที่ประชุม รับทราบ        

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ต าแหน่งครูอาสาสมัคร กศน.และครู กศน.ต าบล 
ระหว่างวันที่ 11 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การประเมินครั้งนี้เป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 11 หัวข้อใหญ่ โดยการประเมินเน้นการพัฒนา ตามนโยบายของผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง ที่ต้องการให้ กศน.ต าบล ต่างๆเป็นฐานของการท างาน ดังนั้นการประเมินดังกล่าวจะเน้นการพัฒนา
พ้ืนฐานของการท างานตามภารกิจงานของบุคลากรในระดับต าบล การประเมินในครั้งนี้ใช้ตัวชี้วัดตามภารกิจหลัก คือ งาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ และงานอ่ืนๆที่ 
กศน.อ าเภอ มอบหมาย 
 นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ ก าหนด
เส้นทางที่จะประเมิน ทางคณะกรรมการจะแบ่งหัวข้อกันประเมิน กศน.ต าบลๆ ละ 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ การประเมินพนักงาน
ราชการเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นฐานข้อมูลแก่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเท่านั้น   
มติที่ประชุม รับทราบ      
 4.2 การจัด งานวันที ่ร ะลึกส ากลแห่งการรู ้ หนังสือและงานวิช าการ  กศน . ตรัง ปี 2558 
ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน ณ ห้างบิ๊กซี ตรัง 
 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่
ให้ความร่วมมือในการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือและงานวิชาการ กศน.ตรังปี 2558 ส าหรับการสรุปผล
ความพึงพอใจในโครงการ ขณะนี้ก าลังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูล 
 นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม ภาพรวมโครงการเป็นไป
ด้วยดี ครูตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ 
 นางอุมาภรณ ์ มโนภิรมย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด แจ้งที่ประชุม ในปีถัดไป ควรออกแบบ
ซุ้มจัดกิจกรรมเป็นบล็อกๆ เช่น โครงเหล็กที่สามารถถอดเก็บได้  
 นายวิเชียร จันทร์ฝาก ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม กิจกรรมในภาพรวมเป็นไป
ด้วยดี แนะน าให้ขยายเวลาในการจัดงานเพ่ิมขึ้น  
 นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ แจ้งที่ประชุม ในกิจกรรมวันที่ 8 กันยายน 
พบว่า แต่ละ กศน. อ าเภอ มีความตั้งใจสูงและร่วมใจกันท างานอย่างขยันขันแข็ง  

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ  

 ๔.๓  โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อ.ส.) กศน.ตรัง ปี 2558 
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 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ส าหรับโครงการฝึกอบรม
เยาวชนรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจ าปีงบประมาณ 2558 ณ วัดเขาแก้ว ต าบลนาเมืองเพชร 
อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง รุ่นที่ 1 กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชาย จัดระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2558 รุ่นที่ 2 
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาหญิง จัดระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2558 ก าหนดการส าหรับรุ่นที่ 1 (ผู้ชาย) ใน
วันที่ 24 กันยายน 2558 เวลา 10.00-11.00 เป็นพิธีเปิดโครงการ และวันที่ 25 กันยายน 2558 เวลา 
10.00-11.00 น. เป็นพิธีปิดโคร งก าร  โดยนายสมศักดิ ์  ป ะริสุท โ ธ  ผู ้ว ่า ร าชก าร จังหวัดตรัง ทั้งนี้ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้เอ้ือเฟ้ือวิทยากรประกอบฐานความรู้ 3 ฐาน ได้แก่ 
 ฐานที่ 1 ทักษะในการป้องกันยาเสพติด 
 ฐานที่ 2 ทักษะในการป้องกันภัยพิบัติ 
 ฐานที่ 3 ทักษะในการปฐมพยาบาล 
 ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 14.00-17.00 น. โดยเป็นการเรียนสอนแบบบูรณาการ
ให้นักศึกษาสามารถเข้าใจง่าย ส่วนในเวลากลางคืนเป็นการปฏิบัติธรรม โดยพระมหาสุเทพ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ     

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 4.4 แผนการนิเทศ ปีงบประมาณ 2559 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต า แหน่ง ศึกษ านิ เทศก์ช าน าญ การ พิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการประชุม
ปฏิบัติการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยา ศัย  ปีงบประมาณ 
2558 ในวันที่ 31 สิงหาคม – 5 กันยายน 2558  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้รับการจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มภาคใต้  
โดยแผนการนิเทศ ปีงบประมาณ 2559 เน้นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ซึ่งจะต้องเข้าไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา การจัดแผนการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผล 
วิจัยในชั้นเรียน และการจัดท าโครงงาน  

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 4.5 การจดัท าแผนการนิเทศร่วมกันระหว่างจังหวัดกับสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ปีงบประมาณ 2559  
 นางสุรีย์ นาคนิย ม  ต า แห น่ง ศึกษ านิ เท ศ ก์ช า น าญ ก ารพิเศ ษ  แจ้ง ที่ประชุม ในปี 2559 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดประชุมนิเทศร่วมกัน ระหว่างนิเทศภายในกับนิเทศส านักงาน กศน.จังหวัด เพ่ือ
ร่วมกันจัดท าแผนอย่างเป็นทางการ  

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 4.6 การปฏิบัติงานตามบทบาทภาระงาน เพ่ือคงไว้ซึ่งเงินประจ าต าแหน่ง 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ขณะนี้  มีการร้องเรียนเรื่อง
บุคลากรไม่ท างานตามมาตรฐานต าแหน่ง จนกระทั่งเกิดการฟ้องร้อง และเรียกเงินคืน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
เหตุการณ์นี้ขึ้น ขอให้บุคลากรของ กศน.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งของตน 
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ได้รับการชื่นชมที่คณะศึกษานิเทศก์แจ้งสภาพปัญหาจากการไปนิเทศ กศน.อ าเภอต่างๆแก่ผู้บริหารอย่างซื่อตรง 
และผู้บริหารให้การสนับสนุนการานิเทศเป็นอย่างดี  ทั้งนี้ ขอเน้นย้ าให้บุคลากรทุกฝ่ายปฏิบัติงานตามบทบาท
ภาระหน้าที่ของตนอย่างเต็มที ่

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 4.7 การจัดท าสรุปผลนิเทศ ประจ าปี 2558 
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 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ใน ปี 2559 ขอให้ 
กศน.อ าเภอเร่งจัดท าสรุปผลการนิเทศของ กศน.อ าเภอ ในส่วนของการสรุปแผนการนิเทศปี 2558 ได้ด าเนินการ
ไปแล้วระดับหนึ่ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 4.8 การประกันคุณภาพภายในจัดท า SAR ปี 2558 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ในปี 2559 ในส่วนของการควบคุม
คุณภาพภายใน ขอให้ กศน.อ าเภอรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ 2558 มายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรังตามก าหนดการในปฏิทิน 
โดยดูแลแบบฟอร์มให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ ทั้งนี้ ถ้า กศน.อ าเภอ ใดส่งรายงานภายในวันที่ 20-30 กันยายน 2558 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้สมบูรณ์ เรียบร้อย ก่อนส่งไปยังส านักงาน กศน. 

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 4.9 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ 
กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Good practice) ในรอบ ๑ เดือนเป็นไฟล์ 
Powerpoint 
 กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอเมืองตรัง, นาโยง, รัษฎา, สิเกา, 
หาดส าราญ, ย่านตาขาว, กันตัง, ปะเหลียน, วังวิเศษและ กศน.อ าเภอห้วยยอด ตามล าดับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 4.10  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู ้อ านวยการส านัก งาน  กศน . จังหวัดตรัง แจ้งที่
ประชุม การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 19-20 กันยายน 2558 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะเดินทางไปรับข้อสอบที่จังหวัดระนอง ในวันที่ 15 กันยายน 2558 จะด าเนินการส่ง
ข้อสอบที่ กศน.อ าเภอ และในวันที่ 16 กันยายน ให้ กศน.อ าเภอเตรียมการจัดสอบและด าเนินการสอบตาม
ระเบียบว่าด้วยการสอบ พร้อมทั้งดูแลการใช้โทรศัพท์ อุปกรณ์เครื่องเขียนและการแต่งกายของผู้เข้าสอบให้ถูก
ระเบียบ และในวันที่ 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2558 จะด าเนินการตรวจกระดาษค าตอบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ    

  4.11 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ใน
ปีงบประมาณหน้า ให้ กศน.อ าเภอเตรียมจัดหาผู้รับเหมา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”เพ่ือ
พร้อมท าสัญญาในเดือนตุลาคม 2558   

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 5.4 นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการร่วมประชุมปฏิบัติการ
ด าเนินงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 ได้ข้อสรุปจากการประชุม คือ 
ให้ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา โดยให้ กศน.อ าเภอ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายชื่อผู้เรียนธรรมศึกษาจาก
สถานศึกษาต่างๆ ในรูปแบบแผ่นซีดีภายในวันที่ 15 กันยายน 2558 เมื่อ กศน.อ าเภอ ได้รับแผ่นซีดีจะส่งต่อไป
ยังเลขานุการเจ้าคณะอ าเภอของแต่ละอ าเภอและส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งไปยังส านักงาน  

 

 



-๘- 
 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ทั้งนี้ เน้นย้ าให้โรงเรียนเร่งกรอกข้อมูลลงในแผ่นซีดี โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มไดจ้ากเว็บไซต์แม่กองธรรมสนามหลวง   

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ให้ กศน.
อ าเภอจัดค่ายธรรมศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ในหลักสูตร 3 คืน 4  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 

  5.1 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จะ
มีการตรวจสอบห้องพัสดุในส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง หลักฐานทางการเงินมีอายุการเก็บรักษา 10 ปี เอกสารใด
ที่ท าลายได้หรือมีอายุเกิน 10 ปี ให้ท าลาย เพื่อจัดการพื้นที่ห้องพัสดุให้ว่างแก่การเก็บพัสดุ  พร้อมทั้ง ให้
ทุกสถานศึกษาเตรียมรายงานการใช้ใบเสร็จและตรวจพัสดุประจ าปี ส าหรับเงินบ ารุงการศึกษา ให้สถานศึกษาเก็บ
ไว้เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการเงิน 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 5.2 นายไพรัช หัตถิย า  ต า แหน่ง ผู ้อ า น วยการ  กศน .อ า เภ อย่านต า ขาว แจ้งที่ประชุม ใน
ภาพรวม การรับรางวัลเป็นไปอย่างราบรื่น โดยห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว
ได้รับโล่รางวัล 2 รายการ คือ โล่รางวัล หอ้งสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจ าปี 2557 
และโล่รางวัลห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ดีเด่น  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 5.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้ อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
ในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรังครั้งที่  9/๒๕๕๘  ถ้ามี
ผู้เข้าร่วมประชุมมาก ให้ประชุมที่ห้องเอนกประสงค์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในวันที่ 28 กันยายน 2558 ทั้งนี้ 
จะมีการตั้งราคาในการเข้าใช้สถานที่ไว้อย่างชัดเจน เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆสามารถเช่าใช้ได้อย่างถูกต้อง ในส่วน
ของ กศน.อ าเภอ สามารถใช้บริการสถานทีไ่ด้ฟรี  

 5.4 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในการจัดท าแผน
งบประมาณเพ่ือของบลงทุนในปี 2560 ให้ผู้บริหารเร่งขอแบบ ปร.4 และ ปร.5 ภายในวันที่ 21 กันยายน 2558 
โดยเฉพาะงบประมาณทีป่ระสงค์จะพัฒนาห้องสมุด  

เลิกประชุมเวลา  ๑2.00  น. 
 
 

    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


