
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 9/๒๕๖๐ 

วันศุกร์ที่ 2๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม 
2. นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง    

3. นายวิเชียร จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
4. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด  
5. นางเพียงใจ   หอยสังข์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
6. นายสุรวุฒิ   ขันธ์คง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
7. นายนุกูลกิจ เดชด านิล  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  
8. นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. นางสุรีย์ นาคนิยม             ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  น.ส.สุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
11.  นางสาริณี   วรรณบวร           ครู คศ.๓      
12.  น.ส.จุฑามาส แก้วมี  ครู คศ.๒     
13.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์           ครู คศ.๑       
14.  น.ส.ประโลม เสียมไหม           ครู คศ.๑   
15.  นางอรทัย    คงสิน           ครู คศ.๑   
16. นายชรินทร์ สีสุข  ครู คศ.๑    
17.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑   
18.  นางจาริ คงนคร  ครู คศ.๑   
19.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
20.  นางวัชร ี นายโท               บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
21.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง  
22.  น.ส.พรชื่น      ณ พัทลุง  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
23.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอห้วยยอด  
24.  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว               บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  
25.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน  บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา  
26.  น.ส.วาสนา บุญเจริญ  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    

     ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
27.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์  บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางนภา จิโรภาส  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ไปราชการ 
2. นายไพรัช หัตถิยา  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ไปราชการ 
3. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  ไปราชการ 
4. นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓       ไปราชการ 
5. น.ส.ทิวาวรรณ   พิทักษ์จินดา ครู คศ.2       ไปราชการ 
6. นายอนันต์ ศรีราม  ครู คศ.๑       ไปราชการ 

 
 



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 
6. นายเอกชัย  ธ ารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายสมบัติ แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. น.ส.ภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11. น.ส.กัญชริญา พรหมแก้ว นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. นางวรรณิศา  รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15. น.ส.นุชรีย์   บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  09.oo น. 

ก่อนวาระการประชุม  
 1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  แจ้งที่ประชุม วันศุกร์ที่          
29 กันยายน 2560 เป็นวันสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสาร 
หลักฐานการเบิกจ่ายทางการเงิน เนื่องจากในวันที่ 2 ตุลาคม 2560  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและตรวจสอบภายใน
อาจจะเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งจะต้องเตรียมหลักฐานการเบิกจ่ายต่างๆให้พร้อม การเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น               
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จะต้องมีหลักฐานการเบิกจ่ายที่ชัดเจนค่าน้ า ค่าไฟฟ้าจะต้องมีความเหมาะสมของปริมาณการใช้
เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 2. การด าเนินการเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณสถานศึกษาต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  1) งานพัสดุ จะต้องมีการตรวจสอบนับจ านวนพัสดุคงเหลือในคลัง ครุภัณฑ์ใดไม่สามารถใช้งานได้
จะต้องด าเนินการแทงจ าหน่ายภายใน 20 วันท าการ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณและรายงานมายังหน่วยงานต้นสังกัด 
  2) รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 3. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน 
   นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี  ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ 
www.youtube.com โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอย่านตาขาว กศน.อ าเภอหาดส าราญ กศน.อ าเภอนาโยง กศน.อ าเภอ   
ปะเหลียน กศน.อ าเภอวังวิเศษ  กศน.อ าเภอห้วยยอด  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  กศน.อ าเภอสิเกา กศน.อ าเภอกันตัง  กศน.
อ าเภอรัษฎา 



มติที่ประชุม  รับทราบ 

 4. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้
เกษียณอายุราชการ และขอให้ผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 5 ท่าน กล่าวแสดงความรู้สึกต่อผู้บริหาร ข้าราชการครู และ
บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
    ๑.๑ สาระส าคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2560 
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  จากการ
ประชุมคณะกรรมการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560  
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ านโยบาย ดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

                           เนื่องจากนายสายัณห์  อินทรภักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เกษียณอายุราชการ และมีค าสั่งให้
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รักษาการในต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา จึงมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ นายชัชวาล  ฉายะบุตร  ผู้อ านวยการกองการต่างประเทศ  ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายวสันต์  
ถนอมทรัพย์  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน รักษาการในต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดย
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  

2. การลงทะเบียนจิตอาสา ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ขอให้มีกองก าลังจิตอาสา 
เพ่ือช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน อ าเภอละ ๕๐ คน 

3. การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  จังหวัดตรังได้จัดพิธี 
บวงสรวงพระเมรุมาศจ าลองในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมทุ่งแจ้ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง ซึ่งจะ
มีการประชุมคณะท างานเพ่ือเตรียมความพร้องทุกวันพฤหัสบดีของเดือนตุลาคม นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  ต าแหน่ง
นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการวางดอกไม้จันทน์ จังหวัดตรัง
ได้ก าชับให้หน่วยงานประดับผ้าขาวด า โดยค านึงถึงความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ให้สวยงามสมพระเกียรติ
และเน้นย้ าให้อาสาสมัครจิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่  ในส่วนของการแจกอาหารหรือน้ าดื่มไม่
ควรติดป้ายแสดงชื่อหน่วยงาน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.2 การเดินทางไปราชการ  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ตามที่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้ก าหนดให้บุคลากรของกศน.จังหวัดตรัง เดินทางไปราชการได้เฉพาะจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดกับ
จังหวัดตรัง เพ่ือให้การเดินทางไปราชการของบุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงก าหนดให้บุคลากรสามารถเดินทางไปราชการได้ใน 14 จังหวัดภาคใต้และอุทยาน
วิทยาศาสตร์หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.3 เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือของสถานศึกษา  
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งยอดเงินคงเหลือเงิน
อุดหนุนรายหัวของแต่ละอ าเภอ  ดังนี้ 
 
 
 
 
   



สถานศึกษา เงินอุดหนุนรายหัวคงเหลือ 
กศน.อ าเภอกันตัง 150,000 
กศน.อ าเภอนาโยง 50,000 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 50,000 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 50,000 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 15,000 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 5,000 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 10,000 
กศน.อ าเภอสิเกา - 
กศน.อ าเภอรัษฎา - 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ - 

 

 ในส่วนของเงินอุดหนุนของส านักงาน กศน.จังหวัดตรังมีแผนการใช้เงินอุดหนุน ดังนี้ 
1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุค

อาเซียน “English Speaking Practice for ASEAN” ในวันที่ 16-20 ตุลาคม 2560 
2) การประชุมไขว้ตรวจข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560ในวันที่ 2-3 

ตุลาคม 2560  
  3)  โครงการพัฒนาบุคลากร  
  4)  โครงการศึกษาดูงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.4 จังหวัดตรังเชิญชวนเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรมย์  จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.5 เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องรอประกาศค าสั่งจากส านักงาน กศน. อย่างเป็นทางการ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 1.6 แต่งตั้งรักษาการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา ของกศน.อ าเภอที่มีผู้อ านวยการเกษียณอายุราชการ ดังนี้ 
  - นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ต าแหน่งครู คศ.๓ รกัษาการแทนผู้อ านวยการกศน.อ าเภอเมืองตรัง 
  - นางอรทัย คงสิน ต าแหน่งครู คศ.๑ รักษาการแทนผู้อ านวยการกศน.อ าเภอย่านตาขาว 

  - นางประโลม เสียมไหม ต าแหน่งครู คศ.๑รักษาการแทนผู้อ านวยการกศน.อ าเภอหาดส าราญ 

  - นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู คศ.๑รักษาการแทนผู้อ านวยการกศน.อ าเภอวังวิเศษ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๘/ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๐  โดยมีการแก้ไขดังนี ้
  หน้าที่ 1  
  จากเดิม  28. นางอุบลรัตน์   ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
กุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
  แก้เป็น   28. นางอุบลรัตน์   ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 
วังวิเศษ 
 
 



ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสบืเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่๘/ ๒๕๖๐ 
 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 3.1 การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
  ส านักงาน กศน. ได้แจ้งเงื่อนไขในการจ้างอัตราจ้างเหมาบริการที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
                       ๑. กรอบอัตราจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สามารถจ้างผู้ปฏิบัติงานคนเดิมหรือคน
ใหม่ก็ได้ 
                       ๒. อัตราจา้งเหมาบริการในต าแหน่งใดที่นอกเหนือจากอัตราจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ  พ.ศ.
2561 ให้จ้างผู้ปฏิบัติงานคนเดิมต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขว่าหากบุคคลนั้นลาออกหรือพ้นจากต าแหน่งไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
ยกเลิกการจ้างในต าแหน่งนั้น 
                       ๓. หากหน่วยงานใดมีความจ าเป็นเหตุพิเศษ จะขอก าหนดกรอบอัตราจ้างเหมาเพ่ิมเติมได้เป็นราย
กรณี 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑ สรุปผลการนิเทศปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
  นางสุรีย์  นาคนิยม  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  รายงานผลการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการนิเทศ
ปลายปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด  จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ 
   สรุปผลการนิเทศผลงานเด่น 

1.) ภาคเหนือ เด่นเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  หลักสูตรท้องถิ่น 

2.) ภาคกลาง  เด่นเรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  อาเซียน  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

3.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เด่นเรื่อง กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ดิจิทัลชุมชน  อาชีพ 

4.) ภาคใต้  เด่นเรื่อง  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

5.) ภาคตะวันออก  เด่นเรื่อง ดิจิทัลชุมชน  การคิดวิเคราะห์  อาชีพ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  นอกจากนี้ยังทราบเกี่ยวกับทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุง
เรียบร้อยแล้วและก าลังรอประกาศในราชกฤษฎีกา โดยการประกันคุณภาพแนวใหม่นี้ใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-
2579) เป็นกรอบ เรียกว่า กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เป็นการปรับปรุงจากการประกันคุณภาพการศึกษาแบบเก่าที่มีตัวบ่งชี้
มากเกินไปและการประเมินไม่สะท้อนคุณภาพอย่างแท้จริง  ซึ่งการประกันคุณภาพแนวใหม่นี้ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 
คือ 

1.) มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

2.) มาตรฐานคุณภาพด้านการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

3.) มาตรฐานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน เช่น ผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในจะต้องมี
ทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายในสถานศึกษา  ต้นสังกัดจะเป็นผู้จัดส่งรายชื่อสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ผู้ประเมินภายนอกเป็นคณะบุคคลที่ประกอบด้วยผู้แทนจากต้นสังกัดและ สมศ. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒ การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง 
  นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  รายงานการเข้าร่วมประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็น
ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อ าเภอเมือง   



จังหวัดตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับงานคนพิการ คือ กระทรวงสาธารณสุข  
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง และกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง 
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และคนพิการทั่วไปในจังหวัดตรัง  รวมทั้งสิ้น 100 คน ในการประชุมได้กล่าวถึง
สถานการณ์ของคนพิการทั่วไปในจังหวัดตรัง  ทิศทางในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่คนพิการใน
ปีงบประมาณ 2561 และได้มีการท า SWOT ของคนพิการในจังหวัดตรัง รวมทั้งมีการร่วมกันท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
คนพิการ ซึ่งในส่วนของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้เสนอโครงการที่เป็นงบ Function ปกติ คือ 

1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาพ้ืนฐานแก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
2. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
3. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายพิเศษ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓ การประชุมคณะกรรมการศูนย์นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง    
  นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์นโยบาย
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมรัษฎา ศาลากลางจังหวัด
ตรัง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งมีประเด็นในการประชุม ดังนี้   
                  ๑. ส านักงาน ป.ป.ส.ภาค 9 จังหวัดสงขลา ได้สรุปผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี 2560 (ระบบ NISPA) วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – วันที่ 19 กันยายน 2560 
                  ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
2560 
                    ๓. ผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นท่ี ของ ศอ.ปส.จ.ตรัง และ ศป.ปส.อ. 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                    ๔. สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน มีอัตราการจับกุมยาบ้าและยาไอซ์เพ่ิมขึ้นหลายเท่า 
โดยในภาคใต้มีการจับกุมได้จ านวน 8 ล้านเม็ด ซึ่งสามารถจับกุมได้ในพ้ืนที่อ าเภอนาโยงจังหวัดตรัง 4 ล้านเม็ด ในส่วน
ของยาแก้ไอก็ยังคงมีอยู่ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนามาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพร (HERB DRINK) และใช้ 4 คูณ 100 มาก
ขึ้น  และพบว่ามีผู้น ายาทรามาดอลซึ่งเป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรงมาผสมกับ 4 คูณ 100 และน ามาเสพเป็นยาเสพติด 
นอกจากนี้ยังมีการน าพืชกระท่อมมาจากประเทศมาเลเซียมากขึ้น 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๔ รายงานการประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดตรัง ระยะที่ ๒ 
  นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม จากการการประชุม
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดตรัง ระยะที่ ๒8 คณะผู้ติดตามน าโดยนายทองอยู่   แก้วไซฮะ 
กศน.จังหวัดตรัง ได้รับค าชื่นชมจากคณะผู้ติดตามในหลายๆด้าน นอกจากนี้ยังได้รับข้อเสนอแนะในการท าเมืองนักอ่าน
ให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถเริ่มด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้ในปีงบประมาณพ.ศ.2561  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๕ การเข้าร่วมสังเกตการณ์การรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงที่ปฎิบัติงานเป็นเลิศ กศน.อ าเภอกันตัง 
  นางสุรีย์  นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ตามที่ กศน.อ าเภอกันตัง  ซึ่งผ่านการ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในปี 2552 ได้ส่งผลงานไปยังศูนย์ประสานงานภาคใต้และผ่านการคัดเลือก นั้น เมื่อวันที่ 
21 กันยายน 2560 คณะกรรมการจากมูลนิธิสถิรคุณ จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายไพโรจน์  ขาวสิงห์  นาย
จ าลอง  ลาภวงศ์  นางไลลา  บุญเทียน และตัวแทนจากมูลนิธิสถิรคุณ มาร่วมคัดกรองระดับภูมิภาค โดยการลงพ้ืนที่จริง 
ซึ่งกรรมการประเมินได้มีการแนะน าการถอดสรุปบทเรียนโดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นตัวตั้ง โดย กศน.
อ าเภอกันตังจะต้องไปน าเสนอเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศในงาน “รวมพลังการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง” ต่อไป 



  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง แจ้งที่ประชุม กศน.อ าเภอกันตังได้น าเสนอการ
จักสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเข้ารับการประเมิน ทั้งนี้อยากให้สถานศึกษาอ่ืนๆเข้ารับการประเมิน ซึ่ง 
ทุกสถานศึกษาสามารถท ากิจกรรมอ่ืนๆซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นกิจกรรมทางการเกษตรแต่เป็นกิจกรรมที่ ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงได ้ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    4.6. โครงการอบรมภาษาอังกฤษ 
  นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
กศน.ตรัง ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในยุคอาเซียน “English Speaking Practice for ASEAN” ได้ส่งหนังสือ
ไปยังสถานศึกษาเพ่ือส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว และมีสถานศึกษาส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
มาแล้ว 2 อ าเภอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

             4.7. โครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาส่งเสริมรูปแบบการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดตรัง  ณ   ส านักงาน 
กศน.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2560 
      นางสุรีย์  นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ รายงานผลการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ส่งเสริมรูปแบบการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดตรัง ณ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 2 -7 กันยายน 
2560  จากการที่ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง และหน่วยศึกษานิเทศก์จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาส่งเสริม
รูปแบบการส่งเสริมการอ่าน ซึ่งก าหนดการประชุมเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1  จัดประชุมระหว่างวันที่ 19-21 
กรกฎาคม 2560 ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ซึ่งมีการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลาง คือ ดร. ปาน  กิมปี  ผอ.วรวิทย์  กิตติคุณศิริ  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ อ.ทองผิน  ขันอาสา 
และศึกษานิเทศก์จากภาคต่างๆมาร่วมสนทนาและวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีการสรุปผลการวิเคราะห์เป็นเอกสาร ซึ่งเป็น
ผลงานดีเด่นเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านของบรรณารักษ์ กศน.จังหวัดตรัง ทั้ง 10 อ าเภอ  ส่วนระยะที่ 2 จัดประชุม
ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2560 ณ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร  มีการสร้างแรงบันดาลใจโดยพาบรรณารักษ์ไป
ศึกษาดูงาน Open House ณ ห้างสรรพสินค้าแอมบาสซี่ เพลินจิต  กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นงานจ าหน่ายหนังสือที่
จัดเป็นรูปแบบของห้องสมุดและจัดตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่  นอกจากนี้ยังมีการประชุมเรียบเรียง 
สังเคราะห์ เพ่ิมเติมเนื้อหาสาระ จนได้เป็นหนังสือ “กศน.ตรัง เสริมพลังการอ่าน” 
  ผลจากการวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่า มีปัจจัยความส าเร็จของสถานศึกษาต่างๆในการด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน  ดังนี้ 

1) การสนับสนุน  ส่งเสริม สร้างขวัญก าลังใจของผู้บริหารในระดับจังหวัดและอ าเภอ 

2) บรรณารักษ์มีความรับผิดชอบ  เข้าใจบทบาทหน้าที่  เสียสละท างานด้วยความมุ่งม่ันทุ่มเท 

3) ผู้รับบริการมีความสนใจกิจกรรมรักการอ่าน 

4) เครือข่ายให้ความร่วมมือสนับสนุน 

5) มีกลยุทธ์และยุทธวิธีที่แปลกใหม่ในการใช้ QR Code 

6) มีการนิเทศภายในสถานศึกษาและนิเทศภายนอก 

7) การมีสื่อสาธารณะ เช่น Facebook  Line  Youtube วิทยุ  โทรทัศน์  รวมทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียง  
ที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นสังคมชาวตรังให้ตื่นตัวรักการอ่านหนังสือได ้

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  
     ๔.8 การเผยแพร่หนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ 

  นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม  ด้วย ส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงจัดรูปเล่มเนื้อหาในหนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับใหม่ จ านวน 24 รายวิชา เพ่ือให้หนังสือเรียนมี ความ



สมบูรณ์และมีจ านวนหน้าที่ลดลงจากเดิมและเป็นการประหยัดงบประมาณในการน าไปจัดจ้างพิมพ์ของสถานศึกษา และ
ได้ด าเนินจัดท าปกหนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับ จ านวน 42 รายวิชา เพ่ือให้สถานศึกษาน าไปประกอบกับรูปเล่ม
หนังสือเรียน กศน.ที่สอดคล้องในการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคาอ้างอิงของหนังสือเรียน กศน.รายวิชาบังคับ   
รวมทั้งเอกสารสรุปเนื้อหาที่ต้องรู้ในการจัดจ้างพิมพ์ต้นฉบับหนังสือเรียนรายวิชาบังคับ โดยสถานศึกษาสามารถศึกษา
รายละเอียดดังกล่าวในเว็บไซต์ www.nfe.go.th/patta เพ่ือน าไปใช้ในการประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

     ๔.9 การจัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR)  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
      นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  แจ้งที่ประชุม  ตามที่สถานศึกษาได้ด าเนินการสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และสถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลผล
การเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR) ทั้ง 3 ระดับ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2561 เพ่ือส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
นั้น  เพื่อให้การจัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA และ PR) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้สถานศึกษาน าหลักฐาน
ข อ ง ผู้ ที่ จ บ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ ฝ่ า ย ท ะ เ บี ย น ห รื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย  จ า น ว น  2  ท่ า น  
เข้าร่วมประชุม ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 เพ่ือตรวจไขว้ข้อมูลระหว่างสถานศึกษา
ภายในจังหวัด และด าเนินการรายงานไปยังส านักงาน กศน.ต่อไป 
  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  แจ้งที่ประชุม   ไดท้ราบก าหนดการ
ตรวจไขว้ผลการเรียนเฉลี่ยอย่างกระชั้นชิด ท าให้ต้องด าเนินการตรวจข้อสอบอย่างเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถน ามาตรวจไขว้
ได้ทันตามก าหนด 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  รับทราบ
ตามข้อเสนอแนะและจะด าเนินการปรับปรุงระยะเวลาในการตรวจไขว้ในปีถัดไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.10 น าเสนอผลการด าเนินที่ดีงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยน าเสนอผลการด าเนินที่ดีงานการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นคลิป
วีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.11 การประกวดกิจกรรมห้องสมุดประจ าปี ๒๕๖๐ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
  นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  แจ้งที่ประชุม ด้วย สมาคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ก าหนดให้มีกิจกรรมเพ่ือยกย่อง  
เชิดชูประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรในการประชุมสามัญประจ าปีของสมาคมฯ จ านวน 4 รางวัล คือ 

1. บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจ าปี 2560 
2. ผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  

ประจ าปี 2560 
3. การประกวดห้องสมุดดีเด่น ประจ าปี 2560 
4. การประกวดยอดนักอ่าน  ประจ าปี 2560 

   จึงขอเชิญชวนบรรณารักษ์ห้องสมุดและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nfe.go.th 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 



 กลุ่มอ านวยการ 
      ๔.๑2 กฐินพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    กฐินพระราชทาน ณ จังหวัดสระแก้ว ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาน าส่งยอดเงินทอดกฐินตามที่ได้
แจ้งไว้มายังส านักงาน กศน.จังหวดตรัง ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เพ่ือรวบรวมส่งไปยังส านักงาน กศน.ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

               ๔.๑3 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
   นางสาวจุฑามาส  แก้วมี ต าแหน่งครู แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑห์นังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ดังนี้  
  1. ว20/2560 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน 
  2. ว21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู 
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
  3. ว22/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน   
  ทั้งนี้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. หรือ เว็บไซต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
  4.14 การอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรโดยไม่ถือเป็นวันลา ระหว่างวันที่ 16-30 ตุลาคม 2560 ขอให้กศน.อ าเภอส่งบุคลากรเข้าร่วมอุปสมบทอย่างน้อย
อ าเภอละ 1 คน และส่งรายชื่อผู้อุปสมบทภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
     -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 ๖.๑  สุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ครูผู้สอนคนพิการ
ทุกคนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ หากไม่มีจะต้องไปศึกษาเพ่ือน าใบประกอบวิชาชีพมาต่อสัญญาจ้าง และจะนัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในวันที่  2 ตุลาคม 2560 ต่อไป ในส่วนของครู กศน.ต าบล ที่ขอตัดโอน
อัตราก าลังไป กศน.ต าบลวังคีรี ได้ส่งเอกสารไปยังเลขาธิการ กศน.เรียบร้อยแล้ว 
 6.2 สุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอขอบคุณ
บุคลากรทุกท่านที่ช่วยกันท างานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบมาเป็นอย่างดีตลอดปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
 6.3 ข้าราชการครูและบรรณารักษ์ กศน.อ าเภอ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน กันยายน 2560 
 6.4 ขอให้สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต โดยสามารถจัดได้จนถึงเดือนธันวาคม 2560 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 
(นางสาวกัญชริญา  พรหมแก้ว)  
      นักจัดการงานทั่วไป 
    จดรายงานการประชุม 

(นางสุรีย์  นาคนิยม) 
ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


