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รายงานการประชุมผู้บรหิารและข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 7/๒๕๕๙ 

วันจันทรท์ี่ 1 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏบิตักิาร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  

๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
3. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4. นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
5. นายธัญญา  พงศ์ภราดร ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
6. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
7. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ     
8. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธ์ุ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ   
9.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฏา  
๑0. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
๑1. นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางสุรีย ์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
๑4. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธ์ุ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
๑5. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
16. น.ส.จุฑามาส แก้วม ี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง  
๑7. นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ     
18. นายอนันต ์ ศรีราม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอสิเกา  
๑9. น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอหาดส าราญ   
20. น.ส.ทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
21. นางอรทัย    คงสิน ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
๒2. นายชรินทร์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
23. นางจาริ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง  
๒4. นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
25. น.ส.นงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒6. น.ส.พรช่ืน        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
27. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค ์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอด 
28. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
29. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
30. น.ส.วาสนา บุญเจรญิ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อ าเภอย่านตาขาว 
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31. นางอุบลรตัน์ผ- ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี อ าเภอย่านตาขาว 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ  
2. น.ส.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  ไปราชการ 
3. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    ลาป่วย  

ผู้เขา้ร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายสมคิด จิตภักดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายวัฒนา แก้วม ี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายเอกชัย ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายสมบัต ิ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายเกรียงศักด์ิ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑1. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นายนพรัตน ์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นางวรรณิศา รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. น.ส.นุชรยี์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑5. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน ์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. นางพิมภักด์ิ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. นายสุริยา จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19. น.ส.กานต์ชนก แก้วม ี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  
 ๑. แนะน ำบุคลำกรใหม่ น.ส. กนกอร กองมี พนักงำนรำชกำร ต ำแหน่งครู กศน.ต ำบลน  ำผุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๒. สถำนศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน 
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  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุม 
ขอให้ กศน.อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นไฟล์ 
PowerPoint 
  กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนนิงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอหาดส าราญ, กันตัง, สิเกา, วังวิเศษ , ห้วยยอด, 
นาโยง, รัษฎา, ปะเหลียน, เมืองตรังและย่านตาขาว ตามล าดับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องประธานแจง้ทีป่ระชุมทราบ  
 ๑.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอเชิญคณะผู้บริหาร 
กศน. อ าเภอ ประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการด าเนินงานเสริมสร้างภาคี เครือข่ายความร่วมมือ  เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาตลอดชีวิต” ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ ห้องจามจุรี 2 
โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อ าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยจะออกเดินทางในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับส านักงาน  กศน. จังหวัดตรังสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติ “ประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติครบ 70 ปี 9  มิถุนายน  2559 และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม  2559 ใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หมู่ที่ 5 ต าบลไม้ฝาด อ าเภอสิเกา จั งหวัดตรัง โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนทั้งสิ้น 700 คน เข้าร่วมการปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ในชุมชน ในส่วนของ กศน.ต าบล ให้
มีการส ารวจความต้องการพันธุ์กล้าไม้ของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และติดต่อขอรับพันธุ์ กล้าไม้จาก
หน่วยงานเพาะช ากล้าไม้ของกรมป่าไม้ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ส าหรับโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ พบว่าพื้นที่บางส่วนถูกบุกรุกจากชาวบ้าน จึงอาจจะท าให้เกิดปัญหาในการปลูกป่า โดยใน
พื้นที่ป่าของ กศน.อ าเภอเมืองตรังยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับผู้บุกรุก ซึ่งถ้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่เกิดขึ้นได้ก่อนวันที่ 30 สิงหาคม 2559 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะด าเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการ
สร้างป่า สร้างรายได้ให้แก่ กศน.อ าเภอสิเกาแทน ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อ าเภอสิเกาเริ่มต้นประสานงานเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
ที่ต้องการปลูก โดยส่งรายงานมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 

   นายนุกูลกิจ เดชด านิล ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม เนื่องจาก 
งบประมาณโครงการปลูกป่า สร้างรายได้มีจ านวนสูง จึงขอให้จัดการอบรมกลุ่มเป้าหมายของ กศน.อ าเภอ ทั้ง 3 
แห่งพร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด  

 1.4 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เพื่อให้ความร่วมมือ
ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ ของ กศน.ต าบล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักงาน กศน. 
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ไดจ้ัดสรรงบประมาณให้แก่ ศส.ปชต. แห่งละ 9,000 บาท รวมทั้งสิ้น 783,000 บาท โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
การเบิกจ่าย ดังนี้ 

 1. ค่าเบี้ยเลี้ยง อัตราวันละ 240 บาท กรณีไม่ครบวัน ต้องปฏิบัติงานมากกว่า 6 ชั่วโมง จึงจะคิด
ในอัตราครึ่งหนึ่ง คือ 120 บาท 

 2. ค่าพาหนะ ในกรณีพนักงานราชการ ลูกจ้างหรือข้าราชการ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ก่อน ในกรณีเป็นบุคคลภายนอก ให้แจ้งความประสงค์ขอใช้พาหนะส่วนตัวจากศูนย์ กศน. อ าเภอ อัตราการคิด
ค านวณระยะทาง ในกรณีที่เป็นรถยนต์ ให้คิดกิโลเมตร ละ 4 บาท ในกรณีเป็นรถจักรยานยนต์ ให้คิดกิโลเมตร ละ 
2 บาท  

 ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ ศส.ปชต. ให้ส านักงาน กศน. จังหวัด เป็นผู้สนับสนุนจัด
งบประมาณและติดตาม ประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการ ศส.ปชต. พร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้
ส านักงาน กศน. ทราบภายใน 15 วัน หลังการลงประชามติเสร็จสิ้น โดยส่งแผ่นซีดีจัดเก็บข้อมูลและภาพถ่าย ไป
ยังกลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. ทั้งนี้ ขอให้ ทุก กศน.อ าเภอ เบิกจ่ายงบประมาณอย่างเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.5 คณะบรรณารกัษ์รายงานการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุพรรณบุร ี
  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ส าหรับการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน ในการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมในวันแรก 
เป็นการฟังบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการอ่านหนังสือในงานสัมมนาและประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์
ห้องสมุด ครั้งที่ 40 พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร หลังจากการประชุมได้มีการ
ประชุมถอดบทเรียน เพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอ่านต่อไป ก าหนดการวันต่อมาเป็นการศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อน าความรู้มา
พัฒนาห้องสมุดของส านักงาน กศน.จังหวัดตรังให้ดีขึ้น  โดยจุด เด่นของห้องสมุดประชาชนอ าเภอดอนเจดีย์ 
คือ มีความสวยงาม สงบ เหมาะกับการอ่านหนังสือ ต่อมาคณะบรรณารักษ์ได้เดินทางต่อ ไปศึกษาดูงานที่ห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอสามชุก ซึ่งถูกย้ายมาจากศูนย์กลางชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรีมายังชานเมือง เพื่อส่งเสริมนโยบาย
การท่องเที่ยว โดยพบว่า บรรณารักษ์ประจ าห้องสมุดประชาชนอ าเภอสามชุกมีความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรม
เป็นอย่างมากและทุ่มเทให้กับการท างานอย่างหนัก รวมทั้งผู้บริหารให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
ส าหรับจุดด้อย พบว่า การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดยังขาดความร่วมมือกับ กศน.อ าเภอ อื่น สรุปสิ่งที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการศึกษา ในภาพรวม พบว่า บรรณารักษ์ได้รับความรู้ ประสบการณ์ แรงบันดาลใจส าหรับ
การพัฒนาห้องสมุดของตน พร้อมทั้งสร้างความสามัคคี เกื้อกูลอาศัยซึ่งกันและกันตลอดการเดินทาง  

  บรรณารักษ์ห้องสมุด รายงานการไปศึกษาาดูงานโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
ห้องสมุดประชาชน ในการขับเคลื่อนงานการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2559 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
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 1.6 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2559 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.7 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในภาพรวม
ของการตรวจราชการออกมาดเียี่ยม ในการน าเสนอสามารถมองเห็นภาพการท างานของ กศน.ต าบล ได้เป็นอย่างดี
และใช้เวลาในการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในการตรวจราชการส าหรับ ปี 2560 จะเปลี่ยนแปลงสถานที่
การตรวจราชการให้มีความหลากหลาย  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.8 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ตามที่ส านักงาน กศน. ได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขอให้ กศน.อ าเภอวังวิเศษอบรมเรื่องการดูแล
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามหลักเกณฑท์ี่ส านักงาน กศน. จัดมาให้แทน กศน.อ าเภอกันตัง 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.9 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอจัดสรรรถมอเตอร์ไซต์
พ่วงข้าง เพื่อใช้ส าหรับบรรทุกหนังสือ แก ่กศน.อ าเภอๆ ละ 1 คัน  

  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม มีผู้ บริจาค
งบประมาณ จ านวน 70,000 บาท เพื่อใช้ซื้อรถมอเตอร์ไซต์พ่วงชนิดมีหลังคา โดยได้ออกแบบเป็นรถบรรทุก
หนังสือในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ กศน.อ าเภอกันตัง ทั้งนี้ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้รับงบประมาณ
เพิ่ม เพื่อใช้ในการการซื้อรถมอเตอร์ ไซต์พ่วงอีก เป็นจ านวนทั้งสิ้น 10 คัน พร้อมทั้ง ซื้อหนังสือและวารสาร 
สื่อส่งเสริมการอ่าน จ านวน 10 ชุด ส าหรับใชเ้ป็นสื่อหมุนเวียนระหว่างห้องสมุดต่างๆ  

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.10. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กิจกรรมการอบรม
ครู ข. ประจ าศูนย์ดิจิทัลชุมชนจังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฏาคม 2559 ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้  มีก าหนดจัดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ โดยส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดตรัง ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นรายการต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ        

ระเบียบวาระที่  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รบัรองรายงานการประชุม  

ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  6/ ๒๕๕๙ 
กลุ่มยทุธศาสตร์และการพฒันา                                                    
 ๓.๑  การเบิกจ่ายงบประมาณในแตล่ะกิจกรรม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
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  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ใน
ภาพรวมการเบิกจ่าย กศน.อ าเภอห้วยยอดและ กศน.อ าเภอปะเหลียนยังเหลือเงินงบประมาณจ านวนมาก ขอให้
เร่งการเบิกจ่าย  

มติที่ประชุม รับทราบ        

 3.2 การติดตามเด็กออกกลางคันของ ครู กศน.ต าบล 
  นางวรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ส าหรับการติดตามเด็ก
ออกกลางคัน ขอครู กศน.ต าบล ติดตามเด็กออกกลางคันจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยเมื่อมีเด็กออกกลางคัน ทาง
โรงเรียนจะลงระบบไว้ในฐานข้อมูลเว็บไซต์  เมื่อทราบจ านวนนักเรียนที่แน่นอนจึงสามารถใชเ้ป็นกลุ่มเป้าหมายได้ 
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การรับ
สมัครนักเรียนจากชั้น ม. 3 ไปยังชั้น ม.4 ของกลุ่มการศึกษาแบบสามัญ พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยเป็นส าคัญ ท าให้
เกิดปัญหานักเรียนออกกลางคัน ขอให้ กศน.อ าเภอ ส ารวจนักเรียนที่อายุต่ ากว่า 15 ปี  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัต ิ
กลุ่มส่งเสริมการศกึษาตามอธัยาศัย 
 ๔.๑ โครงการประชุมบรรณรักษ์สัญจร  
  นายนพรัตน ์โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม เนื่องจาก กศน.อ าเภอ
วังวิเศษมีภารกิจในเดือนสิงหาคม ท าให้เลื่อนการจัดโครงการประชุมบรรณรักษ์สัญจรไปในเดือนถัดไป ส าหรับ
โครงการปั่นรักนักอ่าน มีก าหนดจัดกิจกรรม ณ กศน.อ าเภอรัษฎา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559  
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 ๔.2 การจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ  
  น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ในส่วนของ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
ก าหนดจัดกรรมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ บริเวณลาน
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 จังหวัดตรัง และขอให้ กศน.อ าเภอ ดูแลการลงทะเบียนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนตามที่ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ   

กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
 ๔.3 การประเมินการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด (ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 
2559) 
  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ตามที่  ส านักงาน กศน. มีนโยบายให้
ประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยบ้านหนังสือชุมชนที่มีผลงานยอดเยี่ยม เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โดยงานการศึกษาตามอัธยาศัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ระดับจังหวัด 
โดยมี นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเป็นประธาน และคณะศึกษานิเทศ
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เป็นกรรมการ เกณฑ์การประเมินมี 5 ด้าน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ การบริหารจัดการ สื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้กิจกรรม การให้บริการ และผลการด าเนินงาน บ้านหนังสือชุมชนที่เข้ารับประเมินมีทั้งหมด 7 แห่ง 
ทั้ง 7 แห่งพบความโดดเด่นแตกต่างกัน โดยผลการประเมิน พบว่าบ้านหนังสือชุมชน ร้าน “บ้านปันตัย” ของ กศน.อ าเภอสิเกา
ได้รับรางวัลบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบระดับประเทศ   

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๔.4 รายงานโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนแก่นักศึกษา กศน. เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙  
  นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ส าหรับโครงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน
แก่นักศึกษา กศน. เป็นโครงการที่ท าให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต สามารถวางแผนชีวิตเพื่อไปสู่การ
ประสบความส าเร็จในการงาน เป็นที่ยอมรับในสังคม โดยวิทยากร คือ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม 
ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล” จากการอบรมพบว่านักศึกษามองเห็นคุณค่าในตนเองและเกิด
ความต้องการพัฒนาความสามารถของตนให้ดีขึ้น 

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.5 การนิเทศติดตามผลนโยบายเร่งด่วน ปี ๒๕๕๙ (กศน.อ าเภอวังวิเศษ/กศน.อ าเภอปะเหลียน) 
  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ตามที่ส านักงาน กศน. ได้มอบหมายให้
ศึกษานิเทศก์ปฏิบัติงานนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามนโยบาย
เร่งด่วน ปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งประเด็นการนิเทศที่นอกเหนือจากภารกิจหลักของการนิเทศติดตามผล มีดังนี้  

1. โปรแกรมการเรียน 
2. การเทียบโอนผลการเรียน 
3. การด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
4. การยกระดับคุณภาพการศึกษาพนักงานรักษาความปลอดภัย 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน การจัด กศน. ส าหรับนักเรียนที่ออกกลางคัน  

  ขณะนี้คณะศึกษานิเทศก์ได้ด าเนินการนิเทศแล้ว 3 อ าเภอ ได้แก่ กศน.อ าเภอสิเกา วังวิเศษและ.
ปะเหลียน  พบว่า แต่ละอ าเภอได้รับทราบนโยบายนี้ และด าเนินการอย่างเต็มที่  โดยทั้งสามอ าเภอมีจุดเด่น
แตกต่างกัน ตามสภาพพื้นที่   

มติที่ประชุม รับทราบ    

 ๔.6 การนิเทศสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา (วันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙) 
   นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) จากปี 2557-2558 พบว่าในสามวิชาหลัก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษได้คะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะ มาตรฐาน 2.1 และ 2.2 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการวิเคราะห์ผลให้ทราบในทุกวิชา
อีกครั้งในภายหลัง 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  
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 4.7 นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส าหรับการด าเนินงานจัดการเรียน
การสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้เพิ่มเติมการสมัครสอบธรรมศึกษาแบบออนไลน์ 
โดย กศน.อ าเภอ สามารถสมัครสอบผ่านระบบบริหารสมัครสอบและผ่านระบบโรงเรียน ทั้งนี้ ขอให้ กศน.อ าเภอ 
รวบรวมบัญชีนักศึกษาที่ต้องการสมัครสอบธรรมศึกษาก่อนเป็นอันดับแรก  

มติทีป่ระชุม รับทราบ  

กลุ่มส่งเสริมการศกึษานอกระบบ 

 4.8  การจัดท าต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม การประชุมจัดท าผังการออกข้อสอบได้
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงน ามาสู่การจัดท าต้นฉบับข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดย
ขณะนี้ได้สั่งข้อสอบไปที่สถาบัน กศน.ภาคใต้เรียบร้อยแล้ว  

มติทีป่ระชุม รับทราบ  

 4.9 การจัดท าโปรแกรมการเรียนรู้ รายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙) 

   นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ตามที่ให้ กศน.อ าเภอ รายงานการ
จัดท าโปรแกรมการเรียนรู้ รายวิชาเลือกเสรี มายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรังนั้น ในภาพรวม พบว่า มีการจัดท า
รายวิชาเลือกเสรีทั้งหมด 11 รายวิชา ทั้งนี้ จะด าเนินการในสามระดับชั้นพร้อมกัน และประชุมเกี่ยวกับการจัดท า
รายวิชาเลือกเสรีอีกครั้งในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 โดยใช้แนวทางตามหนังสือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
จ านวน 6 เล่ม และขอให้ทางสถานศึกษาน าเอกสารที่ใช้ในรายวิชาเลือกเสรีของตนมาด้วย รวมทั้งเนื้อหาสาระอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เช่น วิชาการปลูกแตงโม ให้น าหนังสือเกี่ยวกับการดูแลต้นแตงโม การก าจัดวัชพืช การดูแลดิน การใส่
ปุ๋ย เป็นต้น 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  

 4.1o  การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือก ภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

   นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม คาดการณ์ว่าจะด าเนินการคัดเลือก
และบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชาเลือก ภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ภายในวันที่ 17-18 สิงหาคม 
2559 โดยจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง กศน.อ าเภอ อีกครั้งในภายหลัง  

มติทีป่ระชุม รับทราบ  

 4.11  ก าหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่   
๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

    นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ได้แต่งตั้งกรรมการการทดสอบ
ระดับชาติ N-Net เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้งไปยัง กศน.อ าเภอ ในลักษณะหนังสือ ทั้งนี้ จะด าเนินการแต่ง
การคณะกรรมการรับข้อสอบและตรวจสอบกระดาษค าตอบเหมือนที่ผ่านมา โดยในแต่ละกศน.อ าเภอ มีผู้เข้าสอบ
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ทั้งหมด 59 คน คาดว่าจะใช้ห้องสอบประมาณ 2 ห้อง ส่วนคณะกรรมการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติ
ความรู้ ความคิด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จะด าเนินการแต่งต้ังกรรมการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 

 มติทีป่ระชุม รับทราบ  

 4.12  รายงานการไปราชการ: การประชุมการทดสอบระดับชาติ (N-NET) วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

   น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศ แจ้งที่ประชุม ในภาพรวมการด าเนินการสอบเหมือน
ครั้งทีผ่่านมา ทั้งนี้ ขอช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการทดสอบ N-Net ปีการศึกษา 2559 ดังนี ้

   1. การบริหารการจัดสอบ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรังท าหน้าทีเ่ป็นประธานศูนย์สอบ และ
แต่งต้ังตัวแทนศูนย์สอบ จ านวน 2 คนต่อศูนย์สอบ เพื่อท าหน้าที่ รับ-ส่งข้อสอบและก ากับการจัดสอบที่สนามสอบ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ถูกต้องตามขั้นตอนที่สทศ. ก าหนด ทั้งนี้ คณะท างานระดับศูนย์สอบและ
คณะกรรมการระดับสนามสอบต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายและขั้นตอนที่สทศ. ก าหนดไว้ในคู่มือการจัดสอบ N-Net 
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด าเนินการในทุกสนามสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และ
เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ โดยมีก าหนดการสอบ N-Net ปีการศึกษา 2559 ดังนี ้

       - ครั้งที่ 1/2559 จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559  

       - ครั้งที่ 2/2559 จัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560  

   2. แบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ส าหรับการสอบ N-Net ระดับประถามศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแบบทดสอบทั้งสิ้น 2 ฉบับ ซองแบบทดสอบจะถูกปิดด้วย 
“เทปกาวพิเศษแบบท าลายตนเอง” เพื่อมิให้ถูกเปิดจนถึงห้องสอบ 

   3. การด าเนินการจัดสอบที่สนามสอบ การเปิดกล่องแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบใน
แต่ละวิชา หัวหน้าสนามสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้เปิดกล่องแบบทดสอบและกระดาษค าตอบ ก่อนเวลา
ตามตารางสอบไม่เกิน 1 ชั่วโมงในวันสอบเท่านั้น โดยมีตัวแทนศูนย์สอบเป็นสักขีพยานและลงนามก ากับการเปิดกล่อง
ในแบบฟอร์ม N-Net 10 หลังจากปิดซองแบบทดสอบและกล่องกระดาษค าตอบ กรรมการต้องรวบรวม
แบบทดสอบให้ครบตามที่ระบุไว้ที่หน้าซอง ก่อนบรรจุลงกล่อง (แบบทดสอบทุกฉบับถือเป็นเอกสารลับของทาง
ราชการและเป็นสมบัติของ สทศ. ห้ามน าไปใช้หรือเผยแพร่) แล้วส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ 
หัวหน้าสนามสอบต้องรวบรวมกล่องบรรจุแบบทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ส่งมอบให้ตัวแทนศูนย์สอบ
เพื่อน าส่งศูนย์สอบทันที 

   4. การจัดการของศูนย์สอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ ศูนย์สอบจะต้องนับกล่องบรรจุซอง
กระดาษค าตอบกลับให้ครบถ้วนตามจ านวนของแต่ละสนามสอบ และกล่องบรรจุซองกระดาษค าตอบที่ไม่ได้ใช้ให้
ส่งคืนสทศ. ให้ครบถ้วน ในส่วนของแบบทดสอบให้เก็บไว้ที่ศูนย์สอบ และให้ด าเนินการท าลายภายใน 30 วัน หลัง
ประกาศผลสอบ โดย สทศ. จะประกาศคะแนนสอบผ่านเว็บไซต์ของ สทศ. ตามก าหนดการในปฏิทินการปฏิบัติงานฯ ให้
ศูนย์สอบและโรงเรียนใช้ username และ password เพื่อเข้าระบบส่วนนักเรียน ดูผลคะแนนเป็นรายบุคคล โดย
ใช้รหัสบัตรประจ าตัวประชาชน ทั้งนี้ ศูนย์สอบต้องจัดส่งรายงานผลการด าเนินการจัดสอบ (N-Net 6) และ
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รายงานสรุปค่าใช้จ่ายการด าเนินการจัดสอบ (N-Net 9 )  ให้สทศ .  ภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ 
ผ่านช่องทางไปรษณีย์เท่านั้น 

   5. การจัดสอบให้ผู้ที่เคยมีสิทธิ์สอบแล้ว เมื่อสถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ และ สทศ.  
ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาเป็นผู้มีสิทธิ์สอบ N-Net ตามก าหนดเวลาที่ สทศ.ก าหนด หากผู้ที่มีสิทธิ์เข้าสอบไม่เข้า
สอบ จะถือว่าสละสิทธิ์การสอบและขาดสอบ และไม่อนุญาตให้สถานศึกษาส่งรายชื่อนักศึกษาซ้ ากับการทดสอบใน
ระดับชั้นเดียวกันกับการทดสอบที่ผ่านมา  และทั้ ง ไม่อนุญาตให้มีผู ้ เ ข้าสอบกรณี พิเศษ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจาก สทศ. เท่านั้น 

   6. การจัดสอบให้กับผู้ เข้าสอบที่เคยมีสิทธิ์สอบแล้วขาดสอบในฑัณฑสถาน ให้ศูนย์สอบ
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักศึกษาในฑัณฑสถานดังกล่าว ตามรูปแบบที่ สทศ. ก าหนด ส่งให้ สทศ. โดย
ด าเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนก าหนดการปิดระบบการส่งข้อมูลผู้เข้าสอบของสถานศึกษา หากด าเนินการไม่ทันตาม
ก าหนด ให้ด าเนินการส่งข้อมูลผู้เข้าสอบในการสอบ N-Net ครั้งถัดไป โดย สทศ. จะด าเนินการพิจารณาและจัดท า
หนังสือเพื่อให้นักศึกษาที่มีรายชื่อทั้งหมดเข้าสอบ และแจ้งให้ศูนย์สอบและสนามสอบทราบ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 4.13  รายงานการพัฒนาบุคลากรหลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น" ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จ.สงขลา 

    นายธนากร เยาว์ด า  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จากการเข้า ร่วมอบรม
วันที่ 26-28 กรกฎาคม 2559 ได้ทราบถึงที่มาที่ไปในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เช่น วิธีการส ารวจปัญหาของ
ชุมชน การศึกษาข้อมูลจากสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น หลังจากการอบรมมี
การบ้านที่ต้องส่งไปยังสถาบัน กศน.ภาคใต ้เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตจริง โดยต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 4.14  รายงานสรุปการขยายผลด าเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตร 
 ทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

   นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน. เน้นย้ าในเรื่องของ 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีค าว่า “ของ” เป็นค าเชื่อมระหว่างค าว่า “ปรัชญา” และ “เศรษฐกิจพอเพียง” เสมอ  

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

กลุ่มอ านวยการ 

 4.15 ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี จังหวัดนครพนม 

    นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดนครพนม โดยส่งเหรียญ
วัตถุมงคลพระพุทธมงคลมิ่งสุวรรณ ซึ่งได้รับพระราชทานให้น าพระนามาภิไธยย่อ สธ. ประดับบนเหรียญ ส าหรับ
ใช้ในการเช่าบูชามา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในราคาองค์ละ 99 บาท ซึ่งทางส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
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ได้จัดสรรให้ กศน.อ าเภอ ตามสัดส่วนไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย กศน.อ าเภอเมืองตรัง จ านวน 10 เหรียญ 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว จ านวน 10 เหรียญ กศน.อ าเภอกันตัง จ านวน 10 เหรียญ กศน.อ าเภอห้วยยอด จ านวน 10 
เหรียญ กศน.อ าเภอนาโยง จ านวน 10 เหรียญ  กศน.อ าเภอสิเกา จ านวน 7 เหรียญ กศน.อ าเภอวังวิเศษ จ านวน 7 
เหรียญ กศน.อ าเภอหาดส าราญ จ านวน 7 เหรียญ และ กศน.อ าเภอรัษฎา จ านวน 7 เหรียญ                                   

มติทีป่ระชุม รับทราบ 

 4.16 การอบรมนักศึกษาพกิาร 

   น.ส.วรรณิศา รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม ขอเลื่อนก าหนดจัด
โครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนแก่ครูผู้สอนคนพิการไปในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2559 เนื่องจากศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษจังหวัดตรังก าหนดจัดอบรมในช่วงเวลาเดียวกัน โดยจัด
อบรมระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2559 

   นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ต้อง
จัดการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนให้เสร็จเรียบร้อยก่อนสิ้นงบประมาณนี ้ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

 5.1 นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด แจ้งที่ประชุม ส าหรับ
ก าหนดการการทอดกฐินพระราชทานที่จังหวัดมุกดาหาร มีแผนการเดินทางทั้งหมดสามแผนด้วยกัน รองรับ
กลุ่มเป้าหมาย 45 คน โดยปัจจัยที่ท าให้ก าหนดการเดินทางเปลี่ยนแปลงได้ ประกอบด้วย เส้นทาง ระยะเวลา 
ความสะดวกทางการเดินทาง สถานที่ ราคา ผู้รับเหมา ทั้งนี้ ถ้ามีก าหนดการที่ชัดเจน จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 

  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้แจ้ง
รายช่ือผู้เข้าร่วมการกิจกรรมทอดกฐินพระราชทานมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  

มติที่ประชุม รับทราบ  

เลิกประชุมเวลา  15.0๐  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        
 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


