
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่  7/๒๕๕๘  

วันจันทร์ที ่3 สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.0๐ น. ณ กศน.อ าเภอสิเกา 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.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑2.  นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3.   นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
15.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง 
๑6.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑7.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ      
๑8.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑9. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
20. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา    
21.  นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
22.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง   
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.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด ติดราชการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  น.ส.พิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางพิมภักดิ์  วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  09.0๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  

๑. กศน.อ าเภอสิเกา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม 
 นายคมกฤช อภิชัยสรพันธ์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม กศน.สิเกา  เป็น
อ าเภอขนาดเล็ก มีความได้เปรียบในการท าธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา สถานประกอบการในอ าเภอสิเกามีทั้งหมด 32 
แห่ง ซึ่งในแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนจากโรงงานทั้ง 32 แห่ง ประมาณ 1,900 ล้านบาท ในขณะที่อ าเภอเมืองมี
สถานประกอบการประมาณ 442 แห่ง แต่มีเงินหมุนเวียนประมาณ 4,000 ล้านบาทเท่านั้น เมื่อคิดในอัตราเฉลี่ย
พบว่าประชากรของอ าเภอสิเกามีรายได้ต่อหัวสูงกว่าอ าเภออ่ืน ในปัจจุบันอ าเภอสิ เกาก าลังสร้างท่าเทียบเรือ 
เพื่อคมนาคมจากอ าเภอไปยังเกาะลันตาใหญ่ โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ในส่วนของ
การศึกษา ทาง อบต.เขาไม้แก้วได้ ให้การสนับสนุน กศน.อ าเภอสิเกาเป็นอย่างดี และในส่วนภาคีเครือข่าย มี
หลายหน่วยงานที่ท างานร่วมกันกับ กศน.อ าเภอสิเกา เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  บ่อหิน
ฟาร์มสเตย์ เป็นต้น  
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ประธานในที่ประชุม ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
การประชุมสัญจรในครั้งต่อไป ขอให้จัดขึ้นในสถานศึกษา  

มติที่ประชุม รับทราบ      

 ๒. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน 
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ให้ กศน.อ าเภอรายงาน
การด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือนเป็นไฟล์ Powerpoint 
  กศน. อ า เภ อ ทั ้ ง  1 0  อ า เภ อ ร าย ง าน ผ ล ก า ร ด า เน ิน ง าน ที ่ เ ป ็น แ น วป ฏิบ ัต ิที ่ด ี ( Good 
practice)  โดยเริ่มจาก กศน.อ า เภอย่านตาขาว ,  หาดส าราญ, กันตัง ,  สิ เกา ,  รัษฎา,  นาโยง, วังวิเศษ, 
ปะเหลียน, ห้วยยอดและ กศน.อ าเภอเมืองตรัง ตามล าดับ 
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 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในภาพรวม 
การน าเสนอการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในเดือนนี้  มีข้อบกพร่องน้อยลง กศน.อ าเภอใดที่ท าได้ดีแล้ว 
ให้รักษาความดีไว้ อ าเภอใดยังท าได้ไม่ดี ขอให้ปรับปรุงการน าเสนอให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/2558 (ประชุม

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558) 
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้ เป็น ผู ้ เ ข้า ร่ว มป ระชุมป ระจ า เดือนหัวห น้า ส่ว น ร าชกา รจังห วัด ต รัง  ค รั ้ งที ่  7 /2 5 5 8  แท น
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้นโยบายในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 

1. ข้าราชการย้ายมาเพ่ือรับต าแหน่งใหม่ จ านวน 4 ราย 
2. กิจกรรมปั่นเพ่ือแม่ (Bike for mom) เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีก าหนด

ระยะทางปั่นจักรยานจ านวน 26 กิโลเมตร และมีการซ้อมปั่นจักรยานอย่างเป็นทางการพร้อมทั้ง
ใส่เสื้อสีฟ้าในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง ถึง สวนพฤกษศาสตร์สากลภาคใต้ (ทุ่งค่าย) ทั้งนี้จะปั่นจริงใน
วันที่ 16 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.  

3. การจัดพิธี “งานเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ใน
โอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558” ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  

4. โครงการหมู่บ้านรักษาศีล  5  ชาวประชา เป็นสุข  ในขณะนี้อ า เภอ ที่มีหมู ่บ้าน
รักษาศีล 5 ได้แก่ อ าเภอห้วยยอด นาโยง เมืองตรัง สิเกาและรัษฎา ทั้งนี้หมู่บ้านใดที่สนใจ
เข้าร่วมเป็นหมู่บ้านศีล 5 สามารถติดต่อได้ที่ก านัน เทศบาล อบต.  สถานศึกษา 
วัดใกล้บ้าน หรือท่ีศูนย์ประสานงานส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 

5. การมอบรางวัลประกวด อพป.ระดับภาค ได้แก่ หมู่บ้านใสบ่อลึก หมู่ 7 ต าบลนาหมื่นศรี 
อ า เภอนาโยง จังหวัดตรัง โดยจะจัดให้ มีการมอบรางวัลอย่าง เป็นทางการใน
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 

6. ขอให้สถานศึกษามีการรณรงค์อบรมเยาวชนเกี่ยวกับการจราจร เพื่อ ลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น 

7. ส านักงานคลังจังหวัดขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 
8. การแก้ปัญหายาเสพติด แจ้งพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ อ าเภอเมืองตรัง ห้วยยอดและวังวิเศษ ให้มี

การดูแลตรวจตราเป็นพิเศษ 
9. โครงการ “หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”จังหวัดตรัง ประจ าปี

งบประมาณ 2558 ในเดือนสิงหาคม จัดวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนกมลศรี 
หมู่ที่  1 ต าบลกะลาเส อ าเภอสิเกา 

10. ขอเชิญร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด กต วันที่ 12-13 กันยายน 2558 
ณ ห้องนคราบอลรูม 2 โรงแรมเรือ 
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มติที่ประชุม รับทราบ      

 1.2  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ ประชุม 
ในการย้ายปกติ มี 2 ครั้งต่อ 1 ปี การย้ายครั้ งที่  1 เขียนค าร้องขอย้ายตั้ งแต่วันที่  1 -15 กุมภาพันธ์ของ
ทุกปี ต้องส่งถึงกลุ่มการเจ้าหน้าที่ส านักงาน กศน. ภายในวันที่ 1 มีนาคม และการย้ายครั้งที่ 2 เขียนค าร้องขอย้ายตั้งแต่
วันที่ 1-15 สิงหาคมของทุกปี ส่งถึงกลุ่มการเจ้าหน้าที่ส านักงาน กศน. ภายในวันที่ 1 กันยายน นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น 
เป็นการย้ายที่ไม่ปกติ เช่น  การย้ายไปช่วยราชการ การย้ายติดตาม เป็นต้น  การย้ายไปปฏิบัติ ราชการ
ควรเป็นการช่วยราชการโดยไม่มีข้อผูกพันและค านึงถึงความสามารถการท างาน ของสถานศึกษาต้นสังกัด 
ทั้งนี้ การย้ายไปปฏิบัติราชการไม่ใช่การย้ายอย่างต่อเนื่อง บุคลากรที่ย้ายต้องเขียนเอกสารย้ายทุกปี รวมทั้ง
ได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและการพิจารณาให้ย้ายได้จากส านักงาน กศน. เป็นปีๆไปด้วย ทั้งนี้ ผู้ใดที่มี
ความประสงค์จะขอย้าย ให้ส่งหนังสือมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 1-15 สิงหาคม 2558  
 นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การย้ายพนักงานราชการ 
ต าแหน่งครู กศน.ต าบล สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง ที่ว่างลง 3 อัตรานั้น มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

1. อายุราชการ มีอายุราชการยาวนาน 
2. ผลงาน มีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือ 
3. รางวัล มีรางวัลเชิดชูเกียรติ 
4. พ้ืนที่ อยู่ในพื้นท่ีอ าเภอนั้นๆ 

 คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ได้ผู้ที่ผ่านการประเมิน คือ  
1. นายจักรพล บัวมาศ โดยย้ายจาก กศน.ต าบลเขาขาว อ าเภอห้วยยอด มายัง กศน.ต าบลล าภูรา 

อ าเภอห้วยยอด 
2. น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ โดยย้ายจาก กศน.ต าบลเกาะลิบง ไปยัง กศน.ต าบลวังวน อ าเภอกันตัง 

 การย้ายพนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล สังกัดส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง ที่ว่างลงในครั้งต่อไป 
ประกอบด้วย กศน.ต าบลเขาขาว ต าบลเกาะลิบงและต าบลน้ าผุด  ซึ่ งส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะจัดท า
หนังสือแจ้งไปยัง กศน.อ าเภอต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถระบุอ าเภอที่ต้องการย้ายได้ทั้งสามอันดับ และส่งมายัง
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันศุกร์ที่  7 สิงหาคม 2558 กรรมการจะพิจารณากลั่นกรองใน
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านัก งาน  กศน .จังห วัดต รัง  แจ้งที ่ ประชุม 
หลังจากการพิจารณาก ลั ่น ก รอ ง ก า ร ย้า ย ใน เดือ น สิงห าค ม เส ร็จ สิ ้น ล ง  ถ้า มีต า แ ห น่ง ว ่า ง เกิด ขึ ้น 
ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง จะเปิดสอบคัดเลือกต าแหน่งครู กศน.ต าบล ทั้งนี้ ขอให้ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ 
ดูแลความเรียบร้อยในการย้ายด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 1.3 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญทีแ่จ้งไปยังส านักงาน กศน. เพ่ือเข้ารับการอบรมพัฒนา แบ่งเป็นสองสาย ดังนี้ 
  1. สายครูผู้สอน ได้แก่ นางสาวจุฑามาส แก้วมี ต าแหน่งคร ู 
  2. สายผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ได้แก ่นายวิเชียร จันทร์ฝาก ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  
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 ผู้ที่เข้ารับการอบรมพัฒนาจะเดินทางไปรับการพัฒนาอบรม ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ เป็นเวลา 4 วัน 
หลังจากอบรมเสร็จสิ้น ใบประกาศนียบัตรจะมีอายุ 3 ปี  

มติที่ประชุม รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๖/ ๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๖/ ๒๕๕๘ 
 ๓.๑ การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา 
 นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการรวบรวมข้อมูลจาก กศน.อ าเภอ 
พบว่า ในส่วนของ กศน.อ าเภอมีนักศึกษาจ านวนไม่มาก แต่ในส่วนของสถานศึกษาในส านักงานเขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
พบว่า อ าเภอรัษฎามีจ านวนนักเรียนเข้าสมัครเป็นจ านวนมาก โดยจะสรุปและน าส่งข้อมูลไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ต่อไป 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู ้อ านวยการส านัก งาน  กศน .จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม 
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในส่วนของสถานศึกษาในสังกัดของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
จะปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสอบกันอีกครั้งในภายหลัง  

มติที่ประชุม รับทราบ      

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 ๓.2 การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนกรกฎาคม  ๒๕๕๘ 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   แจ้ง ที่ประชุม 
หลังวันที่ 10 สิงหาคม 2558 จึงจะทราบงบประมาณคงเหลือของ กศน.อ าเภอต่างๆ ขอให้ กศน.อ าเภอ 
ดูแลการเบิกจ่ายของตนให้ทันภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง สมบูรณ์ และ
สุจริต 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 3.3  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้ อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
ส าหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อ าเภอ ใด พบการจัดซ้ าซ้อนกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในหมู่บ้าน
ให้มีการปรับย้าย 

มติที่ประชุม รับทราบ      

๓.4 การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จัดเตรียมแผนส าหรับปีนี้ไปแล้วใน
ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ ช่วงเวลาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีอยู่ในช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน จากสภาพปัญหา พบว่า 
สถานศึกษาส่งแผนไม่ทันตามก าหนดเวลา ท าให้กศน.อ าเภอ เบิกจ่ายได้น้อยลงในช่วงไตรมาสแรก จนไม่
เป็นไปตามเป้าการเบิกจ่ายที่คาดการณ์ไว้ โดยห่างจากเป้าหมายประมาณ 10 -12 % ของทุกผลผลิต 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจึงจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนจุลภาค 
ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
 
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2559  
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2. บุคลากรสามารถจัดท าแผนสอดรับกับยุทธศาสตร์ของส านักงาน กศน. ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และแผนที่เก่ียวข้องกับนโยบายของกระทรวง  

 ในส่วนของวิทยากรอบรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ได้รับการสนันสนุนจาก นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ 
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุลากรด้านแผนงานของส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 แล้ว ณ รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา จังหวัดนครนายก จนสามารถน าความรู้มาขยายผลและถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนและครู กศน.ต าบลได้  
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เนื่องจาก
ยังไม่มีก าหนดเวลาการตรวจราชการที่ชัดเจน ถ้ามีการตรวจราชการเกิดขึ้นในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ขอให้ 
กศน.อ าเภอแบ่งทีมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คณะผู้เข้าอบรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
และคณะท างานรอรับการตรวจราชการ  เ พื่ออ านวยความสะดวกการตรวจราชการ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม  โครงการอบรม
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนจุลภาค มาจากการนิเทศติดตาม กศน.อ าเภอ
ต่างๆ แล้วพบปัญหาการขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าแผน จึงน ามาสู่การเขียนโครงการปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการครู ครูอาสาสมัคร ครู กศน.ต าบล ครู ศรช. และ
ครูผู้สอนคนพิการ เพ่ือให้ทุกคนสามารถร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณร่วมกันได้  การอบรมมี
ระยะเวลา 2 วัน  ในวันที่13 สิงหาคมเป็นการอบรมการพัฒนาการเรียนการสอน กศน. มุ่ งสู่ ค ุณ ภ า พ 
สาระส าคัญของการอบรม เกี ่ย วกับการจัดท า โครงงานและ  ในวันที ่  14  สิงห าคม  เป็นการอบรม
เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ และแผนจุลภาค  

มติที่ประชุม  รับทราบ      

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 กลุ่มอ านวยการ 
 ๔.๑ เปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางจาริ  คงนคร ด ารงต าแหน่ง
ครู กศน.อ าเภอกันตัง 
 นางจาริ  คงนคร ต าแหน่งบรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิ เศษ  
แจ้งที่ประชุม ก าหนดปฏิบัติราชการในต าแหน่งครู กศน.อ าเภอกันตัง ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 
โดยจะจัดการงานในความรับผิดชอบของตนให้เสร็จเรียบร้อย และจัดการมอบหมายงานให้นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ   
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม ไม่ว่าบุคลากร
จะด ารงต าแหน่งบรรณารักษ์หรือครู เมื่อมีการย้ายหรือเปลี่ยนต าแหน่ง ก็ต้องมีปรับและเปลี่ยนแปลงตนเองให้พร้อม
กับต าแหน่งใหม่  

มติที่ประชุม รับทราบ      

 ๔.๒ จัดส่งเอกสารการประเมินคัดเลือกบุคลากร/ หน่วยงาน/ สถานศึกษา/ เครือข่าย ที่จัดและหรือ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๘ ถึงส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายใน
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ ประชุม กศน. 
อ าเภอใดสนใจ ขอให้ส่งเอกสารมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการส าหรับการประเมิน
คัดเลือกต่อไป  



-๗- 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ      

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2558 
ระหว่างวันที่ ๑๗ – 18 สิงหาคม ๒๕๕๘   
 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล  ต าแหน่งศึกษานิ เทศก์ ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม  ภายหลัง
การอบรมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร กศน. จังหวัดตรัง ด้านวัดผลการเรียนรู้และการบรรณาธิการข้อสอบ ได้
มอบหมายภารกิจเพ่ิมเติมแก่ผู้เข้าอบรม 2 อย่าง ได้แก่ 

1) จัดท าบันทึกรายงานการอบรม เสนอต่อผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ และส าเนาเอกสารส่งมายัง
ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  

2) จัดท าผังข้อสอบรายวิชาเลือก  
 ในส่วนของการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 
1/2558 ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ จัด ณ ภูต้นน้ ารีสอร์ท อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล จะจัดท า
หนังสือแจ้งไปยัง กศน.อ าเภอ ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ      

 ๔.4 น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม วันที่ 16 สิงหาคม 2558 
ก าหนดจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  (N-NET )  ภาคเรียนที่  1 
ปีการศึกษา 2558 ตรงกับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (Bike for mom ปั่นเพ่ือแม่) 
โดยในการสอบประกอบด้วย 5 รายวิชา และมีข้อแตกต่างกับการสอบทุกครั้ง เช่น 
  - เมื่อสถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบและสทศ.ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์แล้ว 
สทศ.ขอให้นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ เข้าสอบตามเวลาที่ก าหนด หากผู้มีสิทธิ์สอบไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าไม่มีสิทธิ์สอบ
หรือขาดสอบ  
  - ไม่อนุญาตให้สถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาซ้ ากับการสอบในระดับชั้น เดียวกันกับการสอบ
ครั้ งที่ผ่านมา  
  - ห้ามน าเครื่องมืออุปกรณ์การสื่อสารเข้าห้องสอบและให้นั่งสอบจนหมดเวลา  
  - นาฬิกาที่สามารถเข้าห้องสอบได้ต้อง เป็นนาฬิกาที่ใช้ส าหรับการดู เวลาเท่านั้น   
  - ให้มีกรรมการจากศูนย์สอบลงไปที่ศูนย์สอบแห่งละ 1 คน  

มติที่ประชุม  รับทราบ      

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 ๔.5 ผลการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ ๕ รอบ ระดับจังหวัด 
 น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม การประกวดวาดภาพ
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 
๕ รอบ ระดับจังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม มีคณะกรรมการผู้ตัดสิน ดังนี้  
 1. นายวิษณุ ธีระกนก นายกสโมสร ไลออนส์ จังหวัดตรัง  
 2. นางกฤตวยา ธ ารงวิศว ครูโรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์  
 3. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ผู้ผ่านการประกวดวาดภาพระบายสี จ านวน 2 ท่าน ดังนี้ 
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1. น.ส.ธนัชภัคตร์ สั่งการ  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อ าเภอรัษฎา 
2. น.ส.จิราภาณ์ น้ าแก้ว  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อ าเภอรัษฎา 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 4.6 งานเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 
วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 
 น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม งานเฉลิมพระ เกียรติ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558
แบ่งเป็น 3 ช่วงคือ 

1. พิธีท าบุญตักบาตร  ณ  วัดกะพัง สุรินทร์  พระอารามหลวง  เวล า  06 .00  น .  โดยมี   
นายสมศักดิ์ ป ะริสุท โธ  เหมทานนท์  ผู้ว่า ราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี   มี
ผู้อ านวยการ  กศน. จังหวัดตรัง รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง และข้าราชการ
ร่วมกันท าบุญตักบาตร 

2. ช่วงถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง 
เวลา 09.00 น. มีผู้อ านวยการ กศน. จังหวัดตรัง รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
และพนักงานราชการเข้าร่วมพิธี 

3. ช่วงถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพร ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 
รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง เวลา 18.00 น. มีผู้อ านวยการ กศน. จังหวัดตรัง รองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง และพนักงานราชการเข้าร่วมพิธี 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.7 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม จากการอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการนิ เทศภายในสถานศึกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา วิทยากร
ชื่นชมผู้เข้าอบรมว่า มีความรับผิดชอบ มีวินัย  และเอา ใจใส่การอบรมเป็นอย่างยิ่ง ผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การอบรม คือ ผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนิเทศ กศน.ต าบลได้อย่างถูกต้อง และเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุม
คุณภาพภาย ในของ  กศน .อ า เภอ  ได้  ท า ให้ เกิดความร่วมมือกันนิ เทศภายใน /ภายนอกระหว่า ง
ส านักงาน  กศน.จังหวัดตรังและ กศน.อ า เภอ ได้  ส าหรับการประ เมินคุณภาพภายนอก  สมศ. จะเข้า
ประเมินคุณภาพตามเดิม 

มติที่ประชุม รับทราบ      

 ๔.8  โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม การพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้  มี กศน.อ าเภอ ที่ เข้าร่วม คือ กศน.อ า เภอปะเหลียน นาโยงและ กันตัง ทั้งนี้ 
เกณฑ์ของการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนั้น เอ้ือต่อระบบโรงเรียนมาก ท าให้ส านักงาน กศน. 
จังหวัด เกิดความเสียเปรียบ จึงอาจขอปรับตัวบ่งชี้หรือมาตรฐานการประเมินศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจ
พอเพียงให้แยกจากระบบโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินต่อไป ทั้งนี้ ถ้ามีความคืบหน้าใดๆ จะมา
รายงานให้ที่ประชุมต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ      
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 4.9  นายไพรัช หัตถิยา ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว แจ้งที่ประชุม เกณฑ์การ
ประเมินพนักงานราชการระหว่าง กศน.อ าเภอ และส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จะแยกออกจากกัน โดย
การประเมิน ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ต าบลในเดือนกันยายนนี้ จะเป็นหน้าที่ของกรรมการ 5 คน ได้แก่ 
 1. นายวิเชียร จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอกันตัง 
 2. ผอ.ไพรัช หัตถิยา  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
 3. นางสุรีย์ นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
  4. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 5. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
 ขณะนี้ ได้มีการออกแบบแบบประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีก าหนดการไปประเมินชัดเจนใน
ระยะยาว แต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน เพื่อให้  กศน.ต าบลเตรียมความพร้อมรับการประเมิน โดย
การประเมนิจะเป็นในเชิงประจักษ์ เพ่ือให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเก็บรายละเอียดของแตล่ะ กศน.อ าเภอเป็นฐานข้อมูล  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

 4.10 นายไพรัช  หัตถิยา  ต าแหน่งผู้อ านวยการ  กศน .อ า เภอย่านตาข าว  แจ้งที่ป ระชุม 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง รองผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง ข้าราชการ 
และผู้ที่เข้าร่วมรับการประเมินห้องสมุดในวันที่ 24 มิถุนายนทุกคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรที่มี
น้ าใจ สามัคคีและร่วมมือร่วมใจในการท างาน เป็นประโยชน์ต่อการประเมินอย่างสูง  

มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.11 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่ง ศึกษานิ เทศก์ช านาญการพิเศษ แจ้งที่ประชุม ก าหนด
รางวัลการประกวดพืชผักสวนครัวไว้จ านวน 50,000 บาท ทั้งนี้ ให้ กศน. อ าเภอ จัดการประกวดคัดเลือก กศน.
ต าบล ที่โดดเด่นที่สุด  อ าเภอละ 1 ต าบล เพ่ือส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด เบื้องต้น ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้
ประสานกับคณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียบร้อยแล้ว  
 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ค า สั ่ ง แต่งตั ้ ง คณะกรรมการ
ประเมินการประกวดพืชผักสวนครัวจะเส ร ็จ สิ ้น ใ น เ ร ็ ว ๆ นี ้  ใ น ส ่ว น ข อ ง ป ฏ ิท ิน ก า ร ป ร ะ เม ิน ข อ ง
คณะกรรมการจะก าหนดชัดเจนในวันที่ 4 สิงหาคมนี้  
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม รางวัลที่ได้
จากการประกวดพืชผักสวนครัว จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการปลูกพืชผักสวนครัวในกศนต าบลนั้น  

มติที่ประชุม  รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  ๑2.00  น. 
 
 

    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


