
รายงานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่  9/๒๕๕๘  

วันอังคารที ่29 กันยายน ๒๕๕๘ เวลา 08.3๐ 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 
๑3.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๔ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายสมคิด จิตภักดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายสมบัต ิ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22.  นางศรสวรรค ์ พุ่มโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
23.  น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
24.  นางพิมภักดิ์  วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
25.  น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
26.  นายสุริยา  จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
27.  น.ส.ปิยะนันท์ สินไชย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
28.  นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
29.  น.ส.พัชญาณ ี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
30.  น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
31.  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
32.  นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
33.  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
34.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
35.  นายจักรพันธ์  พุฒนวล  พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
36.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง 
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37.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
38.  นางจาริ คงนคร คร ูคศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง  
39.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ      
40.  น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
41. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
42. นายอนันต์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา    
43.  นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
44.  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง   
45.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
46. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
  หอ้งสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด 
47.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
48.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
49. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
     บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
50.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
51.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  
52.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
53  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ 
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
54.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชน อ าเภอรัษฎา 
55. นายไวดี้    อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
56. นายอุดมศักดิ์    ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อ าเภอนาโยง 
57. นายวินัย    สุเหร็น พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓   กศน.อ าเภอปะเหลียน  
58. นายสุทธิชัย  ธรรมโชโต ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
59. นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖๐. นางสิริมา  ทองไสย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖1. น.ส.ถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอเมืองตรัง   
๖2. นายพงศ์ศักดิ์  ปานศรี ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖3. นายพิชัย  นาคสอิ้ง ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖4. นายสุทธิพล  จริงจิตร ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖5. นายสัญญาลักษ์  มุขแสง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖6. นางจุติมา  หัตถิยา ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖7. นายวิชาญ  ทับทิม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖8. นางอารีย์  ทองดี ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๖9. นางสุนีย์ บุญญา ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
70. น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
71. นางชนาธิป ลิ้นหล่อ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
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๗2. น.ส.สุนิสา   คงศิลป์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗3. นางพวงเพชร  เมืองนก ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗4. นางสุพรรณี จริงจิตร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗5. นายอ านาจ  เทพพูลผล ครู กศน.ต าบล กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗6. น.ส.สุพัตรา  หนูแก้ว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๗7. นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๘. นายวัฒนา    ช่วยด า ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอนาโยง 
๗๙. น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๘๐. น.ส.เยาวลักษณ์ ทับชัย ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๘1. นางธนพร    คงฉาง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๘2. นางคนึงนิจ     หนูนุ่ม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๘3. นายสุวัฒน์ เพชรขาว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอนาโยง 
๘4. นายจรูญ  แก้วเล็ก ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๘5. น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๘6. น.ส.ปรียานุช   สีทองเที่ยว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๘7. นายประพันธ์  คงรอด ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
88. นายอภิวัฒน์  วัฒนะกิจ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
89. นายสนธยา   ไชยฤกษ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
90. น.ส.นนทพิสุทธิ์  คีรีรัตน์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๙1. น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๙2. น.ส.จิราพร ใหม่พรม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๙3. นายจักรพล บัวมาศ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๙4. น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
95. น.ส.จุรีย์  สิทธิชัย ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
96.  นางนฤมล  คงนคร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
97.  น.ส.เฉลิมรัตน์ ชูทอง ครูอาสาสมัคร กศน.  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
98.  นางปรีดา  โพธิ์วิจิตร ครูอาสาสมัคร กศน.   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
99. นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
๑๐0.   นางรัตนา    สิงห์อินทร์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐1.   น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐2.  นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐3.   นายประยุทธ คงแก้ว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑๐4.   นายอะหรูน  รองเดช ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑05.   น.ส.จารุณี  เส็นฤทธิ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑06.   นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑07.   นายศักดิ์ชัย  แซ่หลี ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑08.   น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑09.   นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
๑10.  น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอกันตัง 
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111.  นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑2.   นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๑3.   นายสุพล  ชูอินทร์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑14.   นายก่อเส็ม  สะดี ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑15.   น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑16.  นางศิริวรรณ  นันตสินธุ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑17.   นายบุญภพ  ดวงสุด ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑18.   น.ส.อัจฉรา ชายใหม่ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑19.   นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒0.   น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒1.   น.ส.วิภารัตน์  ยุโสะ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒2.   นางประภาศรี เปาวัลย์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒3.   นางดาราวรรณ สาครินทร์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑๒4.   นายฒวัติ  สุนทรเต็ม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอกันตัง 
๑25.   นางอิสรา    นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑26.   นายขจรพงศ์     ศิริสม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑27.   นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑28.   นายชาญชัย   เก้าเอ้ียน ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน  
๑29.  น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน  
๑๓0.   นางกรรตวรรณ รอดเข็ม ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓1.   น.ส.อริสา    ชูแก้ว ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓2.   น.ส.ทิพย์สุวรรณ  เส็นฤทธิ์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑๓3.   นางวีณา  ฉิมเรือง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑34.   นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑35.   นางจิราวรรณ    แซ่จอง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑36.  นายศรชัย เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑37.  นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑38.  น.ส.ละมัย อ่อนชาติ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
139.  นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัคร กศน.    กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔0.  นางอมรรัตน์ ทองทิพย์ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔1.  นายกรรณวิชย ์ จิตรชูชื่น ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑๔2.  นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑43.   นางนิสรา พ่ัวพวง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑44.   นายธีรชัย ชื่นชม ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอสิเกา 
๑45.   นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา   
๑46.  น.ส.ศศิ พลเดช ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา 
๑47.   นายก าธร รายา ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสิเกา 
148.   นางมีนา สีชาย ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอสิเกา   
๑49.  นางทรรษวรรณ์ ชูศรี ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
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๑50.  นายไพรัช มุกดา ครูอาสาสมัคร กศน. กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑51.  น.ส.ฉววีรรณ เอียดชูทอง ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑52.   น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑53.   น.ส.ศรัญญา วรรธนะวิเศษ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑54.   นายประสิทธิ์    พูดเพราะ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑55.   นายมาโนช   หลงเศษ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑56.   น.ส.นงลักษณ์   กิจศิลป ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
๑57.   นายคนึง ราชเดิม ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๑58.   น.ส.จินดา บุญรัตน์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอห้วยยอด  
๑59.   ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์  วิจารณ์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอห้วยยอด 
๑60.   น.ส.ขวัญชนก ช่วยชะนะ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอสิเกา    
๑61.   นายชานนทร์ พนมรัตน์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอกันตัง  
๑62.  น.ส.เสาวนีย์ นันตสินธุ์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอกันตัง 
๑63.   นางนุศรา แสงวรรณ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑64.  นางกฤตมน นิลลออ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑65.   น.ส.จร ี ใจตรง ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑66.   นายธีรพงษ์ สุวรรณรัตน์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑67.   นายวิทยา พรหมจันทร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
๑68.   น.ส.วริยา สุดรักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ    
๑69.   นายเชาวลา วันแรก ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
๑70.   นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑71.   น.ส.ทิพวรรณ ขวัญมา ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑72.   น.ส.วิษรินทร์ หมื่นท่อง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑73.  นายเกียรติกัมพล  ชูจันทร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
๑74.   นางรัตนา ชูเพชร ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง   
๑75.   นางกัญญา สังฆ์รักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง   
๑76.   น.ส.เกศรา นาศรี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง   
๑77.  นายไพโรจน์ อ้นชุม ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอนาโยง   
๑78.   น.ส.ดาวทิพย ์ จ านงค์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
๑79.  น.ส.สุดาวลัย ์ ชายภักตร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
๑80.   น.ส.ถิรนันท ์ เรียนสุด ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
๑81.   นางมลิสา พัฒน์ทอง ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑82.  นางสาวศิริญญา สีสุข ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
183.  น.ส.กนกวล ี ฉายเกียรติคุณ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอกันตัง 
184.  นายไชยเชษฐ บัวจันทร์ ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อ าเภอกันตัง 
๑85.    น.ส.อัญชลี หนูนุ่ม เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
๑86.   นางอนงค์ จอมทอง เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๑87.   นางจีราวรรณ ชูอินทร์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
๑88.  น.ส.ณัฐชนก นิลวงศ ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน กศน.อ าเภอห้วยยอด 
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๑89.   น.ส.พชรมน อินทฤทธิ์ พนักงานบริการห้องสมุด กศน.อ าเภอนาโยง 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑.   นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  ไปราชการ 
๒. นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ    ไปราชการ 
๓. นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน.ต าบล      ลากิจ  
๔.  นายโชติมา    เกตด าครู  กศน.ต าบล      ลาป่วย 
๕.  น.ส.พัชสนันท์     ชูสง  ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๖.  นางพัทธิมากร ต้องชู  ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๗. นางนุชรีย์   อ่อนชื่นจิตร ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๘. นางมุกดา  พิทักษ์  ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๙.  นางสุนัทฐา  ไชยจิตร  ครูผู้สอนคนพิการ   ลาป่วย 
๑๐.  น.ส.จรรยา  สุวรรณรัตน์ ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๑๑.  นายเชต  ชัยเพชร  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓    ลาพักผ่อน 
๑๒.   นายพนม    พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓    ติดราชการ 
๑๓.   ว่าที่ ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์   หนิษฐา ครูผู้สอนคนพิการ   ติดราชการ 
๑๔.   นายบดินทร์ เครือวิทย์ พนักงานบริการห้องสมุด    ติดราชการ 
๑๕.   นางทิพา   เส้งขาว  ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๑๖.   นางปรียา  นิคะ  ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๑๗.   น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง  ครู กศน.ต าบล      ติดราชการ 
๑๘.   นายอภิศักดิ์ เส็นยีหีม  ครูผู้สอนคนพิการ   ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  08.3๐  น. 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ 1 เดือน 
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือนเป็น
ไฟล์ Powerpoint 
 กศน. อ าเภอ รายงานผลการด า เนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอเมืองตรัง, สิเกา, นาโยง, กันตัง
, ปะเหลียน, หาดส าราญ, ห้วยยอด, วังวิเศษ, รัษฎาและ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ตามล าดับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด ตรัง แจ้งที่ประชุม 
กศน.อ าเภอ สามารถเข้าใช้ห้องประชุมเอนกประสงค์ฟรี ส าหรับหน่วยงานอ่ืนๆต้องช าระค่าเช่าใช้สถานที่ ทั้งนี้ 
จะแจ้งราคาให้ทราบในภายหลัง  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

1.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ต าแหน่ง
ครูผู้สอนคนพิการ เปลี่ยนจากสัญญาจ้างเป็นจ้างเหมารายปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ขอให้ครูผู้สอนคนพิการ
และครู กศน.ต าบล ท างานอย่างเต็มความสามารถ 

มติที่ประชุม รับทราบ         
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ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  8/ ๒๕๕๘ วันที่ 10 กันยายน ๒๕๕๘ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  8/ ๒๕๕๘ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 ๓.1 การรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม กลุ่มงานยุทธศาสตร์ได้จัดท า
แบบฟอร์มส าหรับการรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 พร้อมเผยแพร่ให้ กศน.อ าเภอ 
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือด าเนินการกรอกข้อมูลในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ทั้งนี้ 
ขอให้กลุ่มแผนงานของกศน.อ าเภอ ต่างๆ ส่งรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2558 มายังส านักงาน กศน. 
จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๓.2 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งทีป่ระชุม 
ในส่วนของงบประมาณค่าจัดการเรียนการสอนและค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยังคงเหลือเป็นรายอ าเภอ ให้กศน.
อ าเภอ ท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2558   

มติที่ประชุม รับทราบ        

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
 กลุ่มอ านวยการ 
 4.1 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม 
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1. นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ ย้ายไปเป็น ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอนาโยง ก าหนดส่งตัววันที่ 1 ตุลาคม 2558 
  2. นางเพียงใจ หอยสังข์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา ย้ายไปเป็น ผู้อ านวยการ กศน.
อ าเภอหาดส าราญ ก าหนดส่งตัวภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 
  3. นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ ย้ายไปเป็น ผู้อ านวยการ กศน.
อ าเภอรัษฏา ก าหนดส่งตัวในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 
  4. นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา ย้ายไปเป็น ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ  ก าหนดส่งตัววันที่ 2 ตุลาคม 2558 
 4.2 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งทีป่ระชุม 
เอกสารราชการที่ได้รับจากส านักงาน กศน. จะแจ้งให้ กศน. อ าเภอทราบทุกฉบับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2558 
เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ     

 ๔.๓ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู ้อ า น วยการส านัก งาน  กศน .จังห วัดตรัง  แจ้งที่
ประชุม  ส าหรับการเลื่อนค่าตอบแทน/เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าและเลื่อน
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในกรณีที่มีผู้ใดปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ให้ด าเนินการไปตาม
ระเบียบที่วางไว้ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ     
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 ๔.4 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม 
ยกเลิกการด าเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป  

 มติที่ประชุม  รับทราบ     

 4.5 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม 
ส าหรับนโยบายในปีถัดไป จะมุ่งเน้นการพัฒนา กศน.ต าบลอย่างต่อเนื่อง มีจุดบริการสื่อและจุดนัดพบนักศึกษา มี
การปลูกผักสวนครัว มีการซ่อมแซมปรับปรุงให้เกิดความน่าอยู่ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ทั้งนี้ ให้ กศน.ต าบล 
แยกตัวเป็นอิสระจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก   

 มติที่ประชุม  รับทราบ     

เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 

    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


