
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 10/๒๕๖๐   

วันพุธที่ 6 ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
2. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง    

3. นายวิเชียร จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
4. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
5. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
6. นางเพียงใจ   หอยสังข์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
7. นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
8. นายนุกูลกิจ เดชด านิล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
9. นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
10. นางสาวมณธยา แสงสิทธิ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
11. นางสาวรอฮานี            อาแวกาจิ  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
12. นางสุรีย์ นาคนิยม             ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14. น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
15.  นางสาริณี   วรรณบวร  ครู คศ.๓      
16.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี  ครู คศ.๒     
17.  นายอนันต์ ศรีราม  ครู คศ.๒  
18.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์            ครู คศ.๒       
19.  น.ส.ประโลม เสียมไหม  ครู คศ.๑   
20.  นางอรทัย    คงสนิ  ครู คศ.๑   
21.  นายชรินทร์ สีสุข  ครู คศ.๑    
22.  นางจาริ คงนคร  ครู คศ.๑   
23.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑   
24.  น.ส.รุ่งนภา               แสงยิ่ง                ครู คศ.๑ 
25.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
26.  นางวัชร ี นายโท               บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
27.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง  
28.  น.ส.พรชื่น      ณ พัทลุง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
29.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอด  
30.  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว               บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  
31.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    

     ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
32. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน  บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
33. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์  บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
ผู้ไม่มาประชุม 

         น.ส.จุฑามาส     แก้วมี  ครู คศ.๒                                  ลาพักผ่อน 
 



 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายสมคิด   จิตภักดี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๖. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘. น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙. น.ส.กัญชริญา พรหมแก้ว นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๐. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๑. นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๒. นางวรรณิศา  รกัราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๓. น.ส.นุชรีย์   บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๖. นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๗. นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๘. น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1๙. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๐. นางอรนุช ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๒๑. น.ส.อุษา   วันแรก นักจัดการงานทั่วไป กศน.อ าเภอปะเหลียน 

เริ่มประชุมเวลา  09.oo น. 

ก่อนวาระการประชุม  
 1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบเกียรติบัตรให้กับกศน.อ าเภอ 
              - มอบเกียรติบัตรผลการจบหลักสูตรของสถานศึกษา  ภาคเรียนที่ ๕๘/๒ ถึง ๖๐/๑  ให้กับอันดับที่ ๑  กศน.
อ าเภอปะเหลียน  ระดับท่ี ๒ มีกศน.อ าเภอห้วยยอดและกศน.อ าเภอเมืองตรัง  อันดับที่ ๓ กศน.อ าเภอรัษฎา  และอันดับ
ที่ ๔ กศน.อ าเภอกันตัง   
              - มอบเกียรติบัตร   การน าเสนอผลงานของบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     ให้กับกศน.
อ าเภอเมืองตรัง  กศน.อ าเภอหาดส าราญ  กศน.อ าเภอปะเหลียน  กศน.อ าเภอนาโยง  กศน.อ าเภอวังวิเศษ  กศน.อ าเภอ
ย่านตาขาว กศน.อ าเภอห้วยยอด กศน.อ าเภอสิเกา   กศน.อ าเภอรัษฎา   กศน.อ าเภอกันตัง  ตามล าดับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 2. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน                
               นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ขอให้สถานศึกษา
รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดย
เริ่มจาก กศน.อ าเภอเมืองตรัง  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  กศน.อ าเภอวังวิเศษ  กศน.อ าเภอกันตัง  กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
กศน.อ าเภอสิเกา กศน.อ าเภอรัษฎา กศน.อ าเภอสิเกา  กศน.อ าเภอ ปะเหลียน กศน.อ าเภอนาโยง  กศน.อ าเภอห้วยยอด   
มติที่ประชุม  รับทราบ  



ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
    ๑.๑ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุมแนะน าการ
น าเสนอผลการปฏิบัติงานโดยคลิปวีดีโอยูทูป  และแจ้งที่ประชุมเรื่องบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง สอบรรจุเป็น
ข้าราชการได้คือ นางวรรณิศา  รักราวี ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สอบได้ครูผู้ช่วย และนางสาวกัญชริญา  
พรหมแก้ว  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สอบได้นักวิชาการศึกษา และสนับสนุนให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการ 

   ๑.๒ สาระส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๐/2560 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน   2560   
                   นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่ งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จั งหวัดตรั ง แจ้งที่ประชุม                        
                 ๑. เรื่องตลาดประชารัฐยิ้มได้  ตลาดประชารัฐท้องถิ่นธุรกิจสุขใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดตรัง ตลาด
ประชารัฐโมเดิร์นเพรส  ตลาดประชารัฐวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐวัฒนธรรม รวม ๗ ตลาด 
                 ๒. ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังยังไม่รายงานการใช้น้ ามันและการใช้ไฟฟ้า ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
รายงานด้วย 
                  ๓. การจ าหน่ายกระเช้าผลิตภัณฑ์โอท๊อป  เน้นกระเช้าที่เป็นพืชผักสวนครัวที่มีอยู่ เน้นย้ าการปลูกผัก การ
ท าเกษตรผสมผสาน การก าจัดขยะและก าชับให้ท าความสะอาด  กระตุ้นให้หน่วยงาน ครู นักเรียนให้มีความตระหนักถึง
วิธีการก าจัดขยะ                                                                                                                 
                  ๔. วันที่  ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  หน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ณ  โรงเรียนบ้าน
ควนสระแก้ว หมู่ที่ ๖ ต าบลนาโต๊ะหมิง  มอบ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
                  ๕. การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๔  ซึ่งได้ปิดการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว  และมีการแข่งขันกีฬา
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ได้มาขอใช้ที่พักของส านักงาน กศน. วันที่ ๑ – ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
                  ๖.ปฏิทินเดือน ธันวาคม  ๒๕๖๐                                                                                                     
วันที่  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐ น. มีพิธีเปิดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ คัดเลือกเขต ๙    
วันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐  พิธีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านการคอรปัชั่นสากล  ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชิน ี
วันที่  ๑๒-๑๓  ธันวาคม ๒๕๖๐  กศน.อ าเภอวังวิเศษแจ้งขออนุญาตใช้ห้องประชุมส านักงาน กศน. 
                  ๗.ระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวง ได้จัดสรรงบประมาณมาให้สถานศึกษาประมาณ ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ ให้
ส ารวจว่าได้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของกระทรวงหรือไม ่                                                                                                                                    
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                              
                ๑.๓ ขออนุมัติยืมเงิน /การเบิกค่าเช่าบ้าน 
                     นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุมการขออนุมัติ
ยืมเงิน ให้ส่งเรื่องถึงจังหวัด ๕ วันท าการ และต้องรอให้โครงการอนุมัติก่อน เรื่องการเบิกค่าเช่าบ้าน มีอ าเภอหาดส าราญ
และอ าเภอย่านตาขาว ไดด้ าเนินการของบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้าน  เมื่องบประมาณมาด าเนิน 
การเบิกจ่ายให้เรียบร้อย มีคณะกรรมการประกอบด้วย นางสุรีย์ นาคนิยม, นางประโลม เสียมไหม, นายอนันต์ ศรีราม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                ๑.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพื้นความมั่นคง          
                      นายวิเชียร จันทร์ฝาก  ต าแหน่งผู้อ านวยการกศน.อ าเภอกันตัง   แจ้งที่ประชุมเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในพ้ืนความมั่นคงและการรักษาความ
มั่นคงสถาบันหลักของชาติ  เมื่อวันที่  ๒๒ –  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง กอรมน. และ
ส านักงาน กศน. ซึ่งภาคใต้จะอบรมประมาณเดือนกุมภาพันธ์ให้จังหวัดละ ๓ คน  ซึ่งปราชญ์ความม่ันคงได้อบรมไปแล้ว  
เช่น คุณสมนึก ทองปรุง,คุณจ าเนียน  กาญจนพรหม, คุณบุญเจือ  แก้วราม และคุณมารวย  นุ้ยขาว จัดสรรงบประมาณ
มาให้จังหวัดละ ๕๐ คน เพ่ือจะด าเนินงานขยายผลโครงการและติดตามผลการด าเนินงาน  
                      นางละลอง  ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุมในส่วนของการขยายผลของปี ๒๕๖๑ และ
ได้เสนอศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของ กศน.อ าเภอนาโยง, กศน.อ าเภอย่านตาขาว ไป และโครงการการเสริมสร้างความรัก
สามัคคีจ านวนกลุ่มเป้าหมายจ านวน ๓๐ คน    



                     นางฉัตราภรณ์  เฮงฉ้วน  ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  แจ้งที่ประชุม  ความรู้สึกภูมิใจ
ที่ได้รับรางวัลศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  และ ทีมงานของกศน.อ าเภอย่านตาขาวมีก าลังใจที่จะ
ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑                                                                                              
                     นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม  ได้น าเสนอสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ทั่วประเทศประมาณ ๓๐๐ แห่ง   โดยจะคัดเลือกกิจกรรมเด่นๆ จ านวน  ๑  เรื่อง และขยาย
เป็นฐานการเรียนรู้  หลักคิดการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้   และได้น าเสนอเป็นทีมแรกและไม่ได้กดดัน 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                     
                ๑.๕  การจัดท าโครงงาน 
                       นายสุรชัย จันทร์สถาพร  ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม   เรื่องจัด
อบรม ครู กศน.ต าบล  วันที่  ๑๘ – ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐  และเรื่องการท าโครงงาน  งบพัฒนาผู้เรียน  และงบรายหัว 
จัดท าเรื่องโครงงาน ระดับประถมศึกษา ระดับม.ต้น ระดับ ม.ปลาย  จ านวน ๓ คน  เพ่ือประกวดในสถานศึกษา และไป 
ศึกษาดูงานศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดตรัง   
มติที่ประชุม รับทราบ 
                ๑.๖ การบริจาคโลหิต  
                       นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม กศน.ที่ด าเนินการ
บริจาคโลหิตแล้ว มีกศน.เมืองตรัง  กศน.อ าเภอห้วยยอด  และกศน.อ าเภอนาโยง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                ๑.๗ การประชุมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย                                                                                                                
                      นายธนากร  เยาว์ด า  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม  เรื่องวิทยากรแกนน าประวัติศาสตร์
ชาติไทย  และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย  โดยมีคุณครู กศน.ต าบล อ าเภอเมืองตรัง  กศน.ย่านตาขาว  กศน.สิเกา 
และกศน.วังวิเศษ  อ าเภอละ ๑ คน  ได้คู่มือส าหรับวิทยากร จ านวน ๑ ชุด มอบให้  กศน.อ าเภอละ ๑ ชุด    โดยให้น า
ความรู้ไปถ่ายทอดให้นักศึกษา กศน.ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                 ๑.๘  รายงานการปฏิบัติงานลูกเสือ   
                      นายสรุชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุมให้ กศน.
อ าเภอรายงานผลการปฏิบัติงานลูกเสือมาจังหวัด และจังหวัดรวบรวมรายงานส่งกรม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 9/ ๒๕๖๐ วันที่ 29 กันยายน  ๒๕๖๐ 
 รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 9/ ๒๕๖๐ วันที่ 29 กันยายน  ๒๕๖๐ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 9/ ๒๕๖๐ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
    3.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
                     นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  นักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม  ได้จัดสรรค่าจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ค่าตอบแทนครู ศรช.  จ านวน 7 รายค่าเบี้ย
ไปราชการ/วัสดุส านักงาน/นอกเวลา  ค่าส่งเสริมการรู้หนังสือ วัสดุส านักงาน หสม. ค่าสาธารณูปโภค หสม. ค่าจ้างเหมา
บริการ  ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ต าบล ดังนี้ 
 

 
 



สถานศึกษา จัดการเรียน 
การสอน 

พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

ทักษะชีวิต เศรษฐกิจ 
พอเพียง 

พัฒนาสังคม
ชุมชน 

ส านักงาน กศน.จ.ตรัง 964,997 - - 69,600 152,250 
กศน.เมืองตรัง 949,265 287,940 43,125 36,000 83,400 
กศน.รัษฎา 308,600 91,473 14,375 12,000 23,550 
กศน.หาดส าราญ 129,387 101,286 8,625 7,200 11,550 
กศน.นาโยง 320,989 102,326 17,250 14,400 29,550 
กศน.วังวิเศษ 160,289 104,356 14,375 12,000 23,550 
กศน.สิเกา 301,697 87,565 14,375 12,000 23,550 
กศน.ปะเหลียน 607,630 175,865 28,750 24,000 53,400 
กศน.ย่านตาขาว 627,936 181,016 23,000 19,200 41,400 
กศน.กันตัง 870,493 278,515 40,250 33,600 77,400 
กศน.ห้วยยอด 910,317 312,958 46,000 38,400 89,400 

รวม 6,151,600 1,723,300 250,125 278,400 609,000 

 
สถานศึกษา ส่งเสริมการรู้

หนังสือ 
วัสดุส านักงาน 

หสม. 
สาธารณูปโภค  

หสม. 
ค่าจ้างเหมา  

บริการ 
หนังสือพิมพ์   
กศน.ต าบล 

ส านักงาน กศน.จ.ตรัง - - - 70,080 - 
กศน.เมืองตรัง 4,675 6,000 5,500 90,000 18,450 
กศน.รัษฎา 5,500 3,500 2,850 - 6,150 
กศน.หาดส าราญ - 3,500 2,850 90,000 3,690 
กศน.นาโยง 11,000 3,500 2,850 54,000 7,380 
กศน.วังวิเศษ 11,000 3,500 2,850 54,000 6,150 
กศน.สิเกา 11,550 3,500 2,850 - 6,150 
กศน.ปะเหลียน 17,050 3,500 2,850 - 12,300 
กศน.ย่านตาขาว 14,300 6,000 5,500 90,000 9,840 
กศน.กันตัง 11,550 3,500 2,850 - 17,220 
กศน.ห้วยยอด 8,800 6,000 5,500 90,000 19,680 

รวม 95,425 42,000 36,450 538,080 107,010 

- ค่าตอบแทนครู ศรช. 7 ราย ปี 2561  630,000 บาท 
- ค่าเบี้ยไปราชการ/วัสดุส านักงาน/นอกเวลา  อ าเภอละ  9,000  บาท ค่าตอบแทนล่วงเวลาบรรณารักษ์ อ าเภอละ 
๖,๐๐๐ บาท   ค่าเบี้ยเลี้ยงไปราชการ อ าเภอละ  ๒,๕๐๐ บาท  ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ต าบล อ าเภอละ ๓,๖๔๐ บาท  
และ ค่าวารสาร อ าเภอละ ๖,๐๐๐ บาท และค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุดละ ๓,๖๔๐ 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ฯ อ าเภอห้วยยอดและ  
  อ าเภอย่านตาขาวละ ๓,๕๐๐ บาท  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  ละ ๓,๐๐๐ บาท 



- ค่าหนังสือ สื่อห้องสมุด    ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  ๒๐,๐๐๐ บาท  และห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ฯ           
  ห้วยยอดและย่านตาขาว ๒๕,๐๐๐  บาท  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  ละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าสื่อ หนังสือ กศน.ต าบล ๗ แห่ง  ๑๕,๐๐๐ บาท  - ค่าจัดกิจกรรม กศน.ต าบล ๕,๐๐๐ บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค ๖,๐๐๐ บาท  (กศน.อ าเภอกันตัง  กศน.ย่านตาขาว  กศน.ปะเหลียน  กศน.สิเกา  กศน.นาโยง  
  กศน.รัษฎา  กศน.หาดส าราญ )  
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ อ าเภอละ ๙๓,๐๐๐  บาท จะด าเนินการได้หลังจากได้รับคู่มือ  
- กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
           กศน.อ าเภอเมืองตรัง   441,600  บาท           กศน.อ าเภอย่านตาขาว   245,000  บาท 
           กศน.อ าเภอวังวิเศษ   172,700  บาท           กศน.อ าเภอกันตัง   414,800  บาท 
           กศน.อ าเภอหาดส าราญ  119,100  บาท           กศน.อ าเภอสิเกา   172,700  บาท 
           กศน.อ าเภอรัษฎา   172,700  บาท           กศน.อ าเภอ ปะเหลียน  307,600  บาท          
           กศน.อ าเภอนาโยง   199,500  บาท           กศน.อ าเภอห้วยยอด  468,400  บาท 
ส าหรับ ค่าหนังสือเรียน และผู้สูงอายุ ก าลังจัดสรรให้ในล าดับต่อไป 
           นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุมการเบิกจ่ายรายเดือน  
ให้ถูกต้องตามระเบียบ  และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาส ๔ ก าหนดส่ง ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  วันที่ ๖ - ๘ กันยายน 
๒๕๖๑  และจะจัดงานวันกศน. ทุกคนต้องเอางานมาน าเสนอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา   
 4.1  การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน กศน.กผ.03 ระดับอ าเภอและระดับบุคคล  
                      นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ได้ด าเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 
๒๕๕๙ และปัจจุบันได้จัดสรรงบประมาณและกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว และได้ปรับ กผ.03 ให้ตรงกัน และในส่วน
ของผู้ไม่รู้หนังสือปีที่แล้วขอไป ๓๙๗ คนได้ งบ ๓๔๗ คน และสถานศึกษาต้องน าใบจัดสรรของอ าเภอมากรอกลง
ในกศน.กผ.03 ระดับอ าเภอและระดับบุคคล ให้ตรงกัน  และต้องกรอกข้อมูลตามก าหนดเวลา  จ านวนนักศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  จ านวน  ๓๔๐ คน  ระดับ ม.ต้น ๒,๘๘๙  คน  ระดับม.ปลาย ๓,๙๑๒ คน รวมแล้ว  ๗,๑๔๑ คน ยังไม่ได้
ตัดนักศึกษาที่ซ้ าซ้อน  นักศึกษาคนพิการจ านวน ๓๐๙ คน  ทักษะชีวิตกลุ่มเป้าหมายจ านวน  ๔,๓๕๐ คน  พัฒนาสังคม
ชุมชนเป้าหมาย ๓,๐๔๕ คน  และเศรษฐกิจพอเพียง ๑,๓๙๒ คน ได้แจ้งแนวทางเรียบร้อยแล้ว  จัดสร้างแหล่งเรียนรู้ใน
ระดับต าบล ๘๗ แห่ง   ในส่วนของ กผ.03 ระดับบุคคล ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับ DMIS  
                4.2  การอบรมการบันทึกข้อมูล DMIS61                                                                            
                       นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม จะมีการอบรมแผนจังหวัด แผน
อ าเภอ จะเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของอ าเภอมาด าเนินการ  กรอกข้อมูลใน DMIS  ให้ถูกต้อง  ให้ระบุปัญหาไว้ด้วย
และการรายงานปัญหาไม่เกินวันที่ ๑๐  ของเดือนถัดไป  การอบรมยังไม่ได้แจ้งก าหนดการที่แน่นอน 
                 4.3  การส ารวจและยืนยันความพร้อมการจัดท าโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  กระทรวงศึกษาธิการ    
ประจ าปีงบประมาณ 2561   
                         น.ส.นุชรยี์  บวชชุม  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม  ส านักงาน กศน.จะโอนจัดสรร
เงินงบประมาณท้ังหมดตามกรอบวงเงินที่ส านักงบประมาณก าหนดให้ในไตรมาสแรกตามรหัสงบประมาณให้ กศน. 
อ าเภอทุกแห่ง ส ารวจความพร้อมและยืนยันความพร้อมในการจัดท าโครงการมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เป็นลาย



ลักษณ์อักษร  ซึ่งให้จัดตามสภาพความพร้อมของกลุ่มเป้าหมายโดยจัดได้ท้ังหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง , ๗๐ 
ชั่วโมง  และให้ทุกอ าเภอแจ้งยืนยันมายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรังด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.4  การสร้างการรับรู้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ 
                       น.ส.นุชรีย ์ บวชชุม  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม เน็ตประชารัฐคือเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไฟเบอร์ออฟติก ครอบคลุม  ๒๔,๗๐๐ หมู่บ้าน  ส าหรับจังหวัดตรังมีท้ังหมด   ๒๕๔  หมู่บ้าน  
ซ่ึงแต่ละอ าเภอประกอบด้วย   
                       ๑.อ าเภอกันตัง          ๑๘ หมู่บ้าน       ๒.อ าเภอนาโยง          ๑๙ หมู่บ้าน  
                       ๓.อ าเภอปะเหลียน     ๒๙ หมู่บ้าน       ๔.อ าเภอเมืองตรัง       ๓๒ หมู่บ้าน   
                       ๕.อ าเภอย่านตาขาว    ๑๙ หมู่บ้าน       ๖.อ าเภอรัษฎา          ๒๖ หมู่บ้าน  
                       ๗.อ าเภอวังวิเศษ        ๒๘ หมู่บ้าน       ๘.อ าเภอสิเกา            ๑๔ หมู่บ้าน  
                       ๙.อ าเภอห้วยยอด      ๖๓ หมู่บ้าน        ๑๐.อ าเภอหาดส าราญ    ๖ หมู่บ้าน                     
ขั้นตอนต่อไปคือเลือกพ้ืนที่การท างานคนละ ๒๕ หมู่บ้าน ท างานร่วมกับทีโอที  จัดวางแผนการอบรม ก าหนดวัน ขณะนี้
อยู่ระหว่างรอรายชื่อวิทยากรและรายชื่อหมู่บ้านในความรับผิดชอบ  แจ้งส านักงานสถิติจังหวัดและส านักงาน กศน. เพ่ือ
แจ้งให้จังหวัดสนับสนุนประสานและติดตาม และกระทรวงดีอีก็จะส่งข้อมูลให้กระทรวงมหาดไทยเพ่ือคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมตามแผนและเนินการจัดท ารายงาน  ผลการอบรมจากนั้นส านักงานสถิติมีประเมินการนิเทศก์
ติดตามระยะเวลาการด าเนินงาน อยู่ประมาณระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๔ 
คน  ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน  อาสาสมัคร จปฐ. และเยาวชนหรือนักศึกษา กศน.  
มติที่ประชุม รับทราบ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
                 ๔.5  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม   รายงานผลการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนว
นิเทศติดตามผลการด าเนินงานเพื่อรองรับยุทธศาสตร์และ จุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน. ปีงบประมาณ 256๑ 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 256๐ กรอบและประเด็นการนิเทศตามนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
  

กรอบการนิเทศ ประเด็นการนิเทศ 
๑. การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๑.หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑                

๒.การส่งเสริมการรู้หนังสือไทย 
๓.การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๒. การศึกษาต่อเนื่อง ๔.การศึกษาต่อเนื่อง 
   -ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
   -การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
    -การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต : ผู้สูงอายุ 
    -การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    -โครงการ/กิจกรรมตามนโยบายเร่งด่วน 

๓. การศึกษาตามอัธยาศัย ๕.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน : ห้องสมุดประชาชน 
๖.กศน.ต าบล ๔G 

๔. เรื่องอ่ืนๆ ๗.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๘.การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา 
๙.พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 



                     นางละออง  ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม สถานศึกษาส่งเสริมในด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดในสถานศึกษา เพ่ือสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม ในส่วนของตัวชี้วัดจะส่งเกณฑ์ให้สถานศึกษาและ
ก าหนดให้เป็นแนวทางเดียวกัน  และจะด าเนินการนิเทศต่อไป   
                 ๔.6รายงานผลการเข้าร่วมสังเกตการณ์การเข้าร่วมงานคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียง
ที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ปี 2560 ระดับประเทศ และร่วมงาน “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560”       
                       นางสุรีย์  นาคนิยม    ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม  วันที่ 29-30 พ.ย.2560   ปฏิทินการ
ด าเนินการและผู้รับผิดชอบ การคัดกรองและคัดเลือกผลงาน  
                 กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรายละเอียดการด าเนินงาน  
                 เมษายน – พฤษภาคม   คัดกรองเบื้องต้นโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
                 มิถุนายน      คัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ ๑ จากเอกสารและ VDO  
                 มิถุนายน  - สิงหาคม   คัดกรองระดับภูมิภาครอบที่ ๒ จากการลงพ้ืนที่จริง   
                 พฤศจิกายน    คัดเลือกระดับประเทศ   
                 ธันวาคม    ประกาศรายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
                       นางสุดา  หาญวัฒนกุล   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม  ยกตัวอย่างเรื่องการจัดรองเท้า  และ
นักศึกษาท่ีตอบค าถามที่นอกเนื่องจากที่เตรียมไว้  จะไม่สามารถตอบค าถามได้ และการตั้งชื่อโครงงานให้ครอบคลุมและ
ชัดเจน  และทางกศน.จังหวัดตรังจะคอยเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
                  ๔.7 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                         นายสุริยา จันทรัฐ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม จ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง จ านวน   ๑,๑๗๘  คน  กศน.อ าเภอกันตัง   จ านวน  ๑,๑๖๘ คน                                                   
กศน.อ าเภอย่านตาขาว  จ านวน      ๗๕๕ คน  กศน.อ าเภอปะเหลียน  จ านวน     ๗๑๕  คน                                              
กศน.อ าเภอสิเกา   จ านวน    ๓๖๓  คน  กศน.อ าเภอห้วยยอด   จ านวน  ๑,๒๗๔ คน                                               
กศน.อ าเภอวังวิเศษ  จ านวน    ๔๓๕  คน  กศน.อ าเภอนาโยง   จ านวน    ๔๕๓  คน                                                                                            
กศน.อ าเภอรัษฎา   จ านวน    ๓๘๘  คน  กศน.อ าเภอหาดส าราญ  จ านวน    ๔๓๒  คน 
รวมทั้งหมด จ านวน ๗,๑๖๑  คน หลังแก้นักศึกษาซ้ าซ้อนแล้วล่าสุด วันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้โอกาสเปลี่ยนแปลง                 
แต่ไม่ใช่การเพ่ิมจ านวน 
                        นักศึกษาเทียบระดับ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง จ านวน   ๒๑  คน  กศน.อ าเภอกันตัง   จ านวน    ๖ คน                                                   
กศน.อ าเภอย่านตาขาว  จ านวน   ๑๒      คน  กศน.อ าเภอสิเกา   จ านวน    ๕      คน                                                            
กศน.อ าเภอห้วยยอด   จ านวน  ๑๕      คน  กศน.อ าเภอนาโยง   จ านวน  ๑๒      คน                                                                                            
กศน.อ าเภอรัษฎา   จ านวน    ๒      คน  กศน.อ าเภอหาดส าราญ  จ านวน    ๕      คน 
รวมทั้งหมดจ านวน    ๗๘  คน  และจะมีการสัมมนาร่วมกันและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากสอบเสร็จ   
                         ผู้ผ่านการเทียบระดับในครั้งที่แล้ว 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง จ านวน   ๑๑  คน  กศน.อ าเภอกันตัง   จ านวน    ๔ คน                                                   
กศน.อ าเภอย่านตาขาว  จ านวน     ๓      คน  กศน.อ าเภอสิเกา   จ านวน    ๘      คน                                                            
กศน.อ าเภอห้วยยอด   จ านวน  ๑๓      คน  กศน.อ าเภอนาโยง   จ านวน    ๑      คน                                                                                            
กศน.อ าเภอรัษฎา   จ านวน    ๑      คน  กศน.อ าเภอหาดส าราญ  จ านวน     ๑      คน 
การลงทะเบียนในระบบไอที  การรายงานจ านวนนักศึกษารักษาสภาพ  ให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
และต้องไม่เกินจ านวน  ๖  ภาคเรียน                   
มติที่ประชุม  รับทราบ                



                ๔.8  แนวทางการเทียบโอนกิจกรรม กพช.   
                       นายสุริยา  จันทรัฐ  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ด าเนินการแจกแนวทางการเทียบโอน
ให้กับสถานศึกษา กศน.อ าเภอเรียบร้อยแล้ว   
                       นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน แจ้งที่ประชุม  เรื่องการเพ่ิมจ านวน
สถานศึกษาเพ่ือเทียบระดับการศึกษา  คือ กศน.อ าเภอปะเหลียน   ว่ามีความพร้อมที่จะเป็นสถานศึกษาเทียบระดับเพ่ือ
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
       สุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  เรื่องการสร้าง
ตลาดประชารัฐตรงไหนได้บ้าง  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียนเสนอแนะที่กศน.จังหวัด
ตรังสนามด้านหน้า 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  สุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  เรื่องน้ าท่วม
แนะน าให้ขนของขึ้นท่ีสูงก่อน  และวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพ้ืนที่มาเยี่ยมที่จังหวัดตรัง ส าหรับ 
กศน.จังหวัดตรังจะด าเนินการซ่อมสร้าง  โดยให้ กศน.อ าเภอรายงานผลเรื่องน้ าท่วมเป็นหลักฐาน และแจ้งความเสียหาย
มายังกศน.จังหวัดตรัง 
 6.2 สุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เรื่องหนังสือเรียน  
ว่าจะจัดชื้อ  หรือจัดจ้าง  นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียนเสนอแนะว่าได้ก าหนดราคา
กลางเรียบร้อยแล้ว ประมาณ ๗๐ วิชา  
                6.๓ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เรื่องครูสอน
คนพิการต้องมีใบประกอบวิชาชีพ  ปัจจุบันมีครูสอนคนพิการ จ านวน  ๒๑  คน  และถ้ามีด าเนินการปรับเป็นพนักงาน
ราชการต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูรวมทั้งครู กศน.ต าบลด้วย     
 6.๔ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ห้องสมุดประชาชน
อ าเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน พฤศจิกายน 2560 ตามล าดับ 
                ๖.๕  การท าผลงานวิชาการของบรรณารักษ์  นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน์  ให้ด าเนินการเลย 
               ๖.๖  เรื่องวุฒิการศึกษาปลอม   
                        นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน แจ้งที่ประชุม  รายงานที่ประชุมว่า
ต้องใช้เป็นปั๊มนูน  ถึงจะปลอมไม่ได้  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
  (นางจีราวรรณ    ชูอินทร์)  
      นักจัดการงานทั่วไป 
    จดรายงานการประชุม 

(นายสุรชัย  จันทร์สถาพร) 
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


