รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครั้งที่ 7/๒๕๖๐
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
๑. นายสุรชัย
2. นางนภา
3. นายขันธ์ชัย
๔. นายวิเชียร
5. นายไพรัช
๖. นางอุมาภรณ์
๗. นางเพียงใจ
8. นายนุกูลกิจ
9. นางละออง
10. นางสุรีย์
11. น.ส.สุดา
๑2. นางสาริณี
13. น.ส.จุฑามาส
14. นางจันจิรา
๑5. น.ส.ประโลม
๑6. นางอรทัย
17. นางจาริ
18. น.ส.ทิวาวรรณ
19. นางวัชรี
20. นางธิดารัตน์
๒1. น.ส.นงเยาว์
๒2. น.ส.พรชื่น
23. น.ส.กวินนาถ
24. นางนุชนาฏ
๒5. นางปัทมนันท์
26. น.ส.วาสนา

จันทร์สถาพร
จิโรภาส
บริบูรณ์
จันทร์ฝาก
หัตถิยา
มโนภิรมย์
หอยสังข์
เดชดานิล
ภู่กลาง
นาคนิยม
หาญวัฒนกุล
วรรณบวร
แก้วมี
เจริญฤทธิ์
เสียมไหม
คงสิน
คงนคร
พิทักษ์จินดา
นายโท
เปาะทอง
ทับเที่ยง
ณ พัทลุง
ช่วยสงค์
นุ้ยขาว
ทองอ่อน
บุญเจริญ

๒7. นางอุบลรัตน์

ฤทธิ์รัตน์

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอกันตัง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอย่านตาขาว
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอนาโยง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.๑
ครู คศ.2
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอปะเหลียน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอกันตัง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอนาโยง
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอห้วยยอด
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอาเภอสิเกา
บรรณารักษ์ชานาญการ ห้องสมุดประชาชนอาเภอรัษฎา
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
บรรณารักษ์ชานาญการ
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อาเภอย่านตาขาว
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ผู้ที่ไม่มาประชุม
๑. นายสุรวุฒิ
2. นายคมกฤช
3. นางปาณิสรา
4. นายอนันต์
5. นายชรินทร์
6. นายอาทิตย์

ขันธ์คง
อภิชัยสรพันธุ์
อภิชัยสรพันธุ์
ศรีราม
สีสุข
อินทรวิเศษ

ผู้อานวยการ กศน.อาเภอรัษฎา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอปะเหลียน
ครู คศ.๓
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอสิเกา
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอเมืองตรัง
ครู คศ.๑ กศน.อาเภอวังวิเศษ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอุษา
2. นางรัชนี
3. นายสุรพล
4. นายวัฒนา
5. นายเอกชัย
6. นายสมบัติ
7. นางศรสวรรค์
8. น.ส.ภาวดี
9. น.ส.กัญชริญา
10. นางจีราวรรณ
๑1. นางวรรณิศา
๑2. นางพิมภักดิ์
๑3. น.ส.นันทวรรณ
๑4. นายสุริยา
๑5. นายทวีศักดิ์
16. นางสาวนุชรีย์
17. นายอนุวัต

บุญทอง
รัตนะ
พรหมมี
แก้วมี
ธารงวิศว
แดงเรือง
พุมโกมล
สุขมาก
พรหมแก้ว
ชูอินทร์
รักราวี
วิ้นฉ้วน
ทองรัตน์
จันทรัฐ
ไตรญาณ
บวชชุม
ยงประเดิม

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3
พนักงานบริการ ระดับ บ ๒
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
ก่อนวาระการประชุม
๑. สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
กศน.อาเภอ รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นคลิปวิดีโอผ่าน
เว็บไซต์ www.youtube.com
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กศน. อาเภอ รายงานผลการดาเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อาเภอย่านตาขาว กศน.อาเภอปะเหลียน
กศน.อาเภอสิเกา กศน.อาเภอรัษฎา กศน.อาเภอนาโยง กศน.อาเภอเมืองตรัง กศน.อาเภอหาดสาราญ
กศน.อาเภอกันตัง กศน.อาเภอห้วยยอด และกศน.อาเภอวังวิเศษ ตามลาดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
๒. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เน้นย้าให้ผู้บริหาร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมประจาเดือนอย่างพร้อม
เพรียงกันเป็นประจาทุกเดือน ตามเวลาที่นัดหมาย
มติที่ประชุม รับทราบ
3. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การรายงานผลการ
ดาเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ยังไม่เป็น Best Practice ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายและรอบเดือนที่ผ่านมา
ระยะเวลาในการนาเสนอคลิปวิดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com มีความคล่องตัวขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
๑.1 การจัดทาดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรของจังหวัดตรัง
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จังหวัด
ตรังแจ้งว่า วันที่ 15 ส.ค.60 เป็นวันสุดท้ายของการทาดอกไม้จันทน์ของสานักงาน กศน.จ.ตรัง และในช่วงนี้หลาย
หน่วยงานจะมีการประชุม โดยขอกาลังจากสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ซึ่งสานักงานกศน จ.ตรัง ไม่สามารถให้
ความอนุเคราะห์ได้ทุกหน่วยงาน เนื่องจากราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง
มีภารกิจมากมายที่จะต้องดาเนินการให้ทันเวลา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 กิ จ กรรม กศน.รวม พลั ง ต่ อ ชี วิ ต บริ จ าคโลหิ ต ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล 66 ล้ า นซี ซี
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2560 สานักงาน กศน. จังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้าน
ซีซี ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ซึ่งในวันดังกล่าว ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้เดินทางไปราชการ ที่
กรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง รายงานผลสรุปผลการดาเนิน
กิจกรรม
นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากความ
ร่วมมือระหว่าง สานักงาน กศน.จ.ตรัง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน โรงพยาบาลตรัง และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมกันจัดกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66 ล้านซีซี มีผู้ให้ความสนใจเข้ารับ
การบริจาคโลหิตอย่างล้นหลาม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมี เจ้าหน้าที่ตารวจมาร่วมบริจาคโลหิตประมาณ
200 นาย รวมแล้วมีผู้สนใจบริจาคโลหิตโดยประมาณ 400 คน และได้โลหิตจานวน 68000 ซีซี ซึ่งถือเป็นการ
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เริ่มต้นที่ดี และได้รับความชื่นชมจากส่วนราชการต่างๆ ในส่วนของการบริจาคโลหิตครั้งถัดไปจะจั ดขึ้นในเดือน
สิงหาคม 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เมื่อวันที่
18-21 กรกฎาคม 2560 สานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้การจัดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA)
ครั้งที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ครู นักเรียน ในระบบโรงเรียน ในส่วนของ กศน. และอาชีวะ ได้มีตัวแทนเข้าร่วม
จังหวัดละ 5 คน
- นางอุมาภรณ์ มโนภิร มย์ ต าแหน่ง ผู้ อานวยการ กศน.อาเภอห้ ว ยยอด รายงานผลการเข้ า
ร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อาเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการชุมนุม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยส่วนใหญ่จะเป็น กิจกรรมของลูกเสือสารอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือวิสามัญ สิ่งที่สามารถ
นามาปรับใช้กับ กศน.ได้ เช่น เรื่องของแผนที่ต่างๆ กิจกรรมในวันแรก จะเป็นพิธีเปิดงานชุมนุม วันที่สองเป็นการ
ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่สาม เป็นการจัดงานกิลเวลล์รียูเนียน (GILWELL REUNION)
และวันที่สี่เป็นพิธีปิดการชุมนุม
- นายนุ กูลกิจ เดชดานิล ตาแหน่งผู้ อานวยการ กศน.อาเภอสิเกา แจ้งที่ประชุม รูปแบบงาน
ชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ ซึ่งในวันที่ 15 ธันวาคม
2560 จะมีพิธีถวายวูดแบดจ์ 4 ท่อน แก่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ซึ่งจะมีการสวนสนามต่อหน้า
พระที่นั่ง ทางจังหวัด อาจจะต้องเตรียมกองลูกเสือไปร่วมอย่างน้อยเดินสวนสนาม 6,500 คน ซึ่งจะต้องต้องรอ
หนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
- นางเพีย งใจ หอยสั งข์ ตาแหน่งผู้ อานวยการ กศน.อาเภอนาโยง แจ้งที่ประชุม จากการเข้า
ร่วมงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติในครั้งนี้ ได้รับวุฒิบัตรและได้เครือข่ายในจังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น
มติที่ประชุม รับทราบ
1.๔ เปลี่ยนแปลงกาหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสานักงาน กศน. ประจาปี 2560
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ตามที่
สานักงานกศน. ได้รับพระราชทานผ้ากฐินพระราชทาน ประจาปี 2560 เพื่อนาไปถวายพระสงฆ์ที่จาพรรษาถ้วน
ไตรมาส ในวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ วัดสระแก้ว ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว
จั ง หวั ด สระแก้ ว นั้ น เนื่ อ งจากในวั น ดั ง กล่ า วอยู่ ใ นช่ ว งระยะเวลาพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช จึงขอเลื่อนวันทอดกฐินเป็นวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30 น. โดย สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้จองห้องพักไว้จานวน 2 ห้อง สาหรับ พนักงานขับรถ ช่าง
ถ่ายภาพ ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง และจะพิจารณาผู้ร่วมเดินทางอีก 1 คน ไปร่วมงาน โดยจะออก
เดินทางในวันที่ 27-28 ตุลาคม 2560 ทั้งนี้ ในส่วนของเงินทอดกฐินได้กาหนดให้มียอดบริจาคอาเภอใหญ่ไม่ต่า
กว่า 1,500 บาท และอาเภอเล็กไม่ต่ากว่า 1,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.5 สาระส าคัญ จากการประชุ ม ประจาเดื อ นหั ว หน้ า ส่ ว นราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 7/๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๖๐
นางนภา จิ โ รภาส ต าแหน่ ง รอง ผู ้ อ านว ยการส านั ก ง าน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม
จากการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้านโยบาย ดังต่อไปนี้
1. การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทาบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 29 กรกฎาคม 2560
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้าให้ข้าราชการเข้าร่วมพิธีส าคัญๆของพระมหากษัตริย์ เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย
2. เรื่องการบริหารจัดการขยะ ได้เน้นย้าเรื่องของความสะอาด ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานราชการ
และบ้านเรือน เพื่อให้จังหวัดตรังเป็นเมืองที่สะอาดน่าอยู่
3. วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน กระทรวงวัฒนธรรมได้มีแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 5 ปี
(2560-2564) ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้ อมในระดับชุมชนและสั งคม เป็นสิ่ งสนับสนุนให้คนไทยทุกช่วงวัยมี
พฤติกรรมรักการอ่านและการเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และมีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพสามารถนาความรู้มาใช้ประโยชน์
ได้ ทั้งนี้จะต้องมีการบูรณาการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อดาเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่องให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านขึ้นกับคนไทยทุก
ช่วงวัยและนาสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด โดยการดาเนินงานจะใช้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1) ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้ มแข็งให้ กับคนทุกช่ว งวัย ซึ่งมีห น่วยงานร่ว ม
ขับเคลื่อนคือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และมีหน่วยงานสนับสนุน อาทิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน
2) อานวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและ
ภูมิภ าค หน่ ว ยงานร่ว มขับ เคลื่อน คือ กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ส่ ว น
หน่วยงานสนับสนุน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักนายกรัฐมนตรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน
3) ยกระดั บ คุ ณ ภาพแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละสื่ อ การอ่ า นเพื่ อ การเรี ย นรู้ มี ห น่ ว ยงานร่ ว ม
ขับเคลื่อน คือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสนับสนุน อาทิ
กระทรวงการคลั ง กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่อ เศรษฐกิจ และสั ง คม กระทรวงพาณิ ช ย์ องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน เป็นต้น
4) สร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมการอ่ า น มี ห น่ ว ยงานร่ ว ม
ขับเคลื่อน คือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย องค์กรรัฐ เอกชน หรือองค์กร
สาธารณะโครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุ ง สุ ข สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ ป ระชาชน จั ง หวั ด ตรั ง
มติที่ประชุม รับทราบ
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๑.6 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้ง กาหนดการเดือน
สิงหาคม – กันยายน 2560 ดังนี้
- วั น ที่ 26-28 กั น ยายน 2560 ประเมิ น พนั ก งานราชการทุ ก ต าแหน่ ง ทั้ ง นี้ ข อให้ หั ว หน้ า
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ซึ่งมีบางอาเภอที่ยังไม่ส่งผลการประเมินครั้งที่ 1 การประเมินในครั้งนี้
เป็นการ ประเมินพนักงานราชการในหน่วยงานทุกคน
- วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 กศน.จังหวัดภูเก็ต ได้เชิญนางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยยอด เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการวางแผน ในกลุ่มอันดามัน
-วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เข้ารับการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2
ประจาปีงบประมาณ 2560 ทั้งนี้ขอให้แต่ละหน่วยงานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยไม่เกิน 15 นาที
โดยจัดทาเป็นเอกสารและนาเสนอเป็นคลิปวีดีโอประมาณ 7-8 นาที
- วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 สอบเทียบระดับ
- วันที่ 9-11 สิงหาคม 2560 บรรณาธิการข้อสอบ ณ อ.นบพิตา จ.นครศรีธรรมราช
- วันที่ 27 สิงหาคม 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-Net)
- วันที่ 1-7 กันยายน 2560 โครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมรูปแบบการส่งเสริม
การอ่านในจังหวัดตรัง ณ สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
- วันที่ 8-9 กันยายน 2560 จัดงานที่เมืองทองธานี
- วันที่ 12 กันยายน 2560 เลี้ยงเกษียณอายุราชการ ข้าราชการ/ลูกจ้าง กศน.ภาคใต้ ณ โรงแรม
นินีรีสอร์ท จ.ระนอง
- วันที่ 16-17 กันยายน 2560 วันสอบปลายภาคของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- วันที่ 22 กันยายน 2560 เลี้ยงเกษียณอายุราชการ ณ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
- วันที่ 28 กันยายน 2560 เลี้ยงเกษียณอายุราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
นางละออง ภู่กลาง ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม วันที่ 21-25 กันยายน 2560 จะมี
การอบรมครูภาษาอังกฤษสาหรับอาเซียน ซึ่งเป็นการดาเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 มีกลุ่มเป้าหมายคือครู กศน
อาเภอละ 3 คน โดยวิ ท ยากรในการอบรมคื อ นายอาทิ ต ย์ อิน ทรวิ เ ศษ นางสาวศิริ ก านดา ทองเหมื อ น
และนายวิชาญ ทับทิม ซึ่งเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร (Boot Camp) จะร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ด้วย และใช้ระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 30
ชั่วโมง
มติที่ประชุม รับทราบ
1.7 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม เรื่องของ
การอบรมครูต้องมีการพัฒนากัน อย่างต่อเนื่องต่อ ครู สพฐ มีงบประมาณในการพัฒนาตนเอง คนละ 10,000
บาท ซึ่งอาจจะต้องสารองเงินส่วนตัวเป็นค่าใช้จ่ายไปก่อน เพราะยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง
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1.8 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งว่า เนื่องจากในช่วง
นี้มีข่าวคราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับ ครู และผู้บริห าร จึงขอให้ ผู้บริหารสถานศึกษาดูแลครูในสังกัด ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ให้ดาเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ อย่าให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงและก่อให้เกิดความเสียหายกับทางราชการ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/ ๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/ ๒๕๖๐
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๐)
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม งบรายหัว
กาหนดส่งเอกสารเบิกจ่ายและเงินยืมต่างๆ ภายในวันที่ วันที่ 18 กันยายน 2560 ในส่วนของเงิน พัฒนาผู้เรียน
ขอให้ แ ต่ล ะอ าเภอควบคุ มแผนการใช้จ่ ายอย่ างรอบคอบ หาก กศน.อาเภอใดมี งบประมาณเหลื อ จ่า ยขอให้
ดาเนินการส่งเงินคืนภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และให้ส่งเอกสารการเบิกจ่ายภายใน 15 กันยายน 2560
ในส่วนของงบ ผลผลิตที่4 และผลผลิตที่ 5 หมวดงบรายจ่ายอื่น ให้วางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ทั้งนี้กศน.
อาเภอที่มีการจัดกิจกรรมหลังวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ขอให้แจ้งระยะเวลาการเบิกจ่ายด้วย โดยสานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง จะพักการเบิกเงิน ในวันที่ วันที่ 22 กันยายน 2560 หรืออย่างช้าที่สุดในวันที่ 25 กันยายน 2560
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษา กศน.อาเภอ
ดาเนินการสารวจประมาณการค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน และจัดทารายละเอียดรูปแบบรายการ
พร้อมเอกสาร ปร.4 และ ปร.5 พร้อมทั้งแบบแปลนต่างๆ ส่งมายังสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 20
สิงหาคม 2560 เพื่อตรวจสอบรับรองและจัดทาสรุปบัญชีงบหน้ารายการซ่อมแซม ส่งไปยัง สานักงาน กศน.
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ต่อไป
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้
บรรณารักษ์ทุกห้องสมุด ช่วยดาเนินการจัดทาเอกสารการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดภายในระยะเวลาที่กาหนด
ให้ห้องสมุดดูดีขึ้นและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมานี้สามารถนามาแก้ไขปัญหา
บางส่วนของห้องสมุดได้ ทั้งนี้ ในส่วนของแบบแปลนที่ต้องผ่านการตรวจรับจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ มอบกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาประสานขอความชัดเจนว่าสามารถให้บุคคลตรวจรับได้หรือไม่ และแจ้ง กศน.อาเภอ
ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
๔.1 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
เดอะรอยัล ริเวอร์โฮเทล กรุงเทพมหานคร
นางสุ รีย์ นาคนิยม ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วมประชุมอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ
2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์โฮเทล กรุงเทพมหานคร สรุปผล
ดังนี้
1. มีการให้ ความรู้ แนวคิด หลั กการประเมินตามสภาพจริ ง การฝึ กปฏิบัติการออกแบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริ งและการจัดทาเกณฑ์ประเมินผลตามสภาพจริ งซึ่งจะใช้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้รายบุคล ครูจะต้องร่วมมือกับผู้เรียนเพื่อสร้างเครื่องมือประเมินตามสภาพจริง ลดการใช้ข้อสอบปรนัย
การจัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ โดยผ่านการจัดทาโครงงาน
2. มีการให้ความรู้เรื่อง STEM EDUCATION ซึ่งจะต้องบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่
เหมาะสมกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และไทยแลนด์ 4.0ซึ่งสามารถนามาใช้ แนะนาให้ความรู้แก่ครูใน
การบูรณาการ นาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์มาพัฒนาการเรียนการสอนเน้น
ให้ผู้เรียนลงมือทาและปฏิบัติจริง
นางละออง ภู่ ก ลาง ตาแหน่ ง ศึ กษานิ เทศก์ แจ้ ง ที่ป ระชุม จากการไปนิเ ทศ ท าให้ ท ราบปั ญ หา
การเรียนรู้รายบุคคลโดยภาพรวมทั้งประเทศยังไม่ได้ใช้ 100 เปอร์เซ็นต์ และการเรียนรู้รายบุคคลเป็นที่มาของ
การประเมินตามสภาพจริง เพื่อนาไปใช้ในการประเมินการเรียนรู้รายบุคคล ซึ่งจะต้องใช้ ความร่วมมือกันของ
สถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกัน แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมิน สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม
ทดสอบ และแฟ้มสะสมผลงานเป็นแนวทางของการประเมินตามสภาพจริงที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เน้นการ
ประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านใดบ้าง และประเมินความประพฤติ
พฤติกรมการเรียน และการร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นไปตาม พรบ. มาตรา 26 หมวด 4 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
2542 ทั้งนี้ กลุ่มศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูในโอกาสต่อไป
ในส่วนของ STEM EDUCATION เป็นการมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องของ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
คณิตศาสตร์ ในส่วนของ กศน. สามารถนามาเชื่อมโยงในเรื่องของการทาโครงงาน ทั้งนี้จะมีการติวเข้มครูอีกครั้ง
เพื่อรองรับ STEM EDUCATION โดยจะเชิญวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จ.ตรังมาให้ความรู้แก่ครู กศน.
เพื่อให้เกิดโครงงานที่จะใช้ในการประกวดที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป
นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุ ม อยาก
ให้สถานศึกษาให้ความสาคัญในเรื่องของโครงงานให้มากขึ้น รวมทั้งกิจกรรมค่ายยุวกาชาด ค่ายลูกเสือต่างๆควรมี
การจัดอย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม รับทราบ
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๔.2 รายงานการจั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการพั ฒ นารู ป แบบส่ ง เสริ ม การอ่ า น ระหว่ า ง
วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560
นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ รายงานการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนารูปแบบส่งเสริมการอ่านซึง่ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มงานศึกษานิเทศก์ส่วนกลาง กลุ่มงานนิเทศติดตาม
ประเมินผล และกลุ่มงานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยากรจากส่วนกลางภายใต้การนาของนางทองพิน ขันอาสา
ดร.ปาน กัมปี และ ผอ.วรวิทย์ กิติคุณศิริ ได้เข้าศึกษาดูงานที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อาเภอย่า นตา
ขาว ห้องสมุดประชาชนอาเภอกันตัง และห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง
2) วั น ที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 มี ก ารถอดสรุ ป บทเรี ย นการนาเสนอผลงานที่ เป็ น Best
Practice ของแต่ละห้องสมุดประชาชน โดยวิธีการเล่าเรื่องและมีการฝึกปฏิบัติการนาเสนอในรูปแบบของบทความ
ต่างๆ ดังนี้
- ต้นยางนาและหุ่นมือเพื่อส่งเสริมการอ่าน (จุฑามาส แก้วมี และ พรชิน ณ พัทลุง)
- ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด (ธิดารัตน์ เปาะทอง)
- เล่านิทาน อ่านหนังสือ สื่อสร้างสุข (กวินนาถ ช่วยสงค์)
- มินิโมบาย อาเภอกันตัง (นงเยาว์ ทับเที่ยง)
- ตู้เย็นความรู้ (นุชนาถ นุ้ยขาว)
- กลยุทธ์เชิงรุกดาว 5 แฉก (วาสนา บุญเจริญ)
- การส่งเสริมการอ่านผ่านสมาร์ทโฟน ด้วย QR Code (อุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์)
- บุคเดลิเวอรี่ (Book Delivery Line) (อัญชลี หนูนุ่ม)
- กลยุทธ์เชิงรุกในถิ่นห่างไกล (ปัทมนันท์ ทองอ่อน)
- สุดยอดอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน/การส่งเสริมการอ่านสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ซาไก
(วัชรี นาโท)
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะมีการจัดประชุมปฏิบัติการ ในวันที่ 1-7 กันยายน 2560
ณ สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
๔.3 การบรรณาธิการข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ รายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2560
นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ตามที่งาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง กาหนดจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและ
บรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หนาไพร
วัลย์รีสอร์ท อาเภอนบพิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดทารายวิช าเลือก ๒๘ รายวิชา โดยในครั้งนี้มีทีม
บรรณาธิการข้อสอบเพิ่มขึ้นอีก ๓ คน คือ นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ กศน.อาเภอวังวิเศษ นายศรชัย เพ็ชรฉุย
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กศน.อาเภอหาดสาราญ และนางประภาศรี เปาวัลย์ กศน. อาเภอเมืองตรัง ซึ่ง เป็นผู้ผ่านการอบรมการออก
ข้ อ สอบและการบรรณาธิ ก ารข้ อ สอบ ที่ จั ด โดยกองพั ฒ นาการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษานอกระบบ
สานักงาน กศน.
มติที่ประชุม รับทราบ
๔.4 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขณะนี้
ทุก กศน.ตาบลได้กรอกข้อมูลการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ในระบบแล้ว ซึ่งตอนนี้สานักงาน
กศน.ได้แยกการกรอกข้อมูลเป็นรายภาคแล้ว จากการดูข้อมูลในระบบ บาง กศน.ตาบลกรอกข้อมูลไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน และบางครั้งการบันทึกข้อมูลไม่สามารถบันทึกได้ สานักงาน กศน.น่าจะปรับฟอร์มการกรอกข้อมูลให้
เป็นแบบ Google sheet จะได้กรอกข้อมูลได้สะดวก
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
4.5 การประชุ มเพื่ อพิจ ารณาคัดเลื อกประธาน รองประธาน และเหรั ญญิก ศูนย์ ส่ งเสริม พัฒ นา
ประชาธิปไตยจังหวัด (ศส.ปชต.จังหวัด)
นางสาวสุ ดา หาญวัฒ นกุล ต าแหน่ง ศึ กษานิเ ทศก์ แจ้งที่ประชุม การจัดประชุม เพื่อ พิจารณา
คัดเลือกประธาน รองประธาน และเหรัญญิก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยจังหวัด (ศส.ปชต.จังหวัด) ครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเหรัญญิก ศส.ปชต.จังหวัด จาก
ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอ และสนับสนุนการดาเนินกิจกรรม ศส.ปชต.ตาบลพร้อมขับเคลื่อนรณรงค์
หมู่บ้านไม่ขายเสียง ผู้เข้าประชุม คือ ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอ จานวน ๑๐ คน ตัวแทนหมู่บ้านไม่
ขายเสียง จานวน ๒ คน ตัวแทนจาก สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง จานวน ๒ คน และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนาง
อุษณีย์ ฉันทวรกุล ผู้อานวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดตรัง ประธานการประชุม โดยมี
รายละเอียดการประชุม ดังนี้
๑) เรื่ อ งกิจ กรรมการคัดเลื อกหมู่บ้า นไม่ ขายเสี ยง ด้ว ยในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้มีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็น การเลือกตั้งคุณภาพ
ไม่ มี การทุจ ริ ตซื้ อ สิ ท ธิ ขายเสี ย ง ประชาชนรู้ เ ท่า ทั น สามารถเลื อ กผู้ แ ทนที่ ดีมี คุ ณภาพ กกต. จึ งได้ อนุ มั ติ
งบประมาณเพื่อดาเนิ นโครงการเสริ มสร้ างความรู้ประชาธิปไตย การเลื อกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยมอบหมายให้ ศส.ปชต.ตาบลเป็นผู้ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับ
หมู่บ้าน ซึ่งได้ดาเนินการไปบางส่วนแล้ว โดยสรุปดังนี้
๑.๑ กกต.จังหวัดตรังขอความร่วมมือให้ ศส.ปชต.ตาบล ดาเนินการคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนที่
สมควรได้รับการพิจารณา เป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ ตาบลละ ๑ หมู่บ้าน
๑.๒. ประธานกรรมการ (ศส.ปชต.ตาบล หรือผู้แทน ตาบลละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมในระดับ
อาเภอ เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านหรือชุมชนไม่ขายเสียงต้นแบบ อาเภอละ ๑ หมู่บ้าน
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๒) เรื่องกิจกรรมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอและศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
จังหวัด (ดาเนินการในส่วนของ ศส.ปชต.อาเภอแล้ว)
๒.๑ กิจกรรมจัดตั้ง ศส.ปชต.อาเภอ ทุกอาเภอ ๆ ละ ๑ ศูนย์ มีคณะกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอ
โดยมาจากตัวแทนของ ศส.ปชต.ตาบลทุกศูนย์ จานวนศูนย์ละ ๑ คน เป็นคณะกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
๑) อาเภอที่มี 1 - 5 ตาบล กาหนดให้มีกรรมการศูนย์ฯ อาเภอ จานวน ๕ คน
๒) อาเภอที่มี ตั้งแต่ 6 ตาบลขึ้นไป กาหนดให้มีกรรมการศูนย์ฯ อาเภอตามจานวน
ตาบล
๒.๒ ศส.ปชต.จังหวัด มีคณะกรรมการ ศส.ปชต.จังหวัด โดยมาจากตัวแทนของ ศส.ปชต. อาเภอ
ทุกศูนย์ จ านวนศูน ย์ล ะ ๑ คน เป็นคณะกรรมการ เว้นแต่กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่ว ยเลขานุการให้
อานวยการการเลือกตัง้ ประจาจังหวัดแต่งตั้งจากพนักงานของ ศส.ปชต.จังหวัด
๓) เรื่องหมู่บ้านไม่ขายเสียงจังหวัดตรัง การขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง หมู่บ้าน
ต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือก จัดประชาคมระดับหมู่บ้าน เสนอและพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินกิจกรรม
ประเภทและรายละเอียดกิจกรรมรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง พร้อมทั้งเสนอความต้องการวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ใน
การดาเนินกิจกรรม ต่อ กกต.จังหวัดตรัง ซึ่งได้ดาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
๓.๑ จากการคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียงแต่ละอาเภอ จานวน ๑๐ อาเภอ มีหมู่บ้านไม่ขาย
เสียง จานวน ๑๐ หมู่บ้าน ดังนี้
๑) อาเภอสิเกา
หมู่บ้านไสต้นหวา
ตาบลบ่อหิน
๒) อาเภอวังวิเศษ
หมู่บ้านหนองชุมแสง ตาบลอ่าวตง
๓) อาเภอย่านตาขาว
หมู่บ้านทอนพลา
ตาบลนาชุมเห็ด
๔) อาเภอห้วยยอด
หมู่บ้านควนนกหว้า
ตาบลวังคีรี
๕) อาเภอเมืองตรัง
หมู่บ้านบ้านเขาหลัก
ตาบลน้าผุด
๖) อาเภอกันตัง
หมู่บ้านนาบ่อ
ตาบลบ่อน้าร้อน
๗) อาเภอปะเหลียน
หมู่บ้านทางสาย
ตาบลหนองลิพัง
๘) อาเภอรัษฎา
หมู่บ้านหนองครก
ตาบลหนองปรือ
๙) อาเภอหาดสาราญ
หมู่บ้านโคกออก
ตาบลหาดสาราญ
๑๐) อาเภอนาโยง
หมู่บ้านใสบ่อลึก
ตาบลนาหมื่นศรี
๓.๒ การวางแผนการดาเนินกิจกรรมหมู่บ้านไม่ขายเสียง โดยแต่ละแห่งได้จัดทาเวทีประชาคม
จัดทาแผนการดาเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงทุกหมู่บ้านแล้ว โดยสรุปการดาเนิน กิจกรรมในภาพรวม
เช่น ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านไม่ขายเสียง เดือนละ 1 ครั้ง ประชุมจัดตั้งกติกาหมู่บ้าน ขอความร่วมมือวัด/
โรงเรี ยน ในหมู่บ้ านเพื่อเน้ นย้ าเรื่ องโทษของการซื้อสิ ทธิขายเสี ยง จัดทาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
หมู่บ้านไม่ขายเสียง จัดทาธงสัญลักษณ์รณรงค์ ทาสติ๊กเกอร์ครอบครัวสีขาว เคาะประคูบ้าน ให้ความรู้ตามสื่อ
โซเซียลมีเดียโดยใช้แอพพลิเคชั่นไลน์เขตบ้าน และไลน์หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรม เป็นเครือข่าย กศน.ตาบล และ
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ศส.ปชต.ตาบล สรุปเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การเลือกตั้ง จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
รณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงให้กับนักศึกษา กศน. เป็นต้น
๔) เรื่องโครงการผู้ ป ฏิบั ติงานตั้งและการออกเสี ยงประชามติมืออาชีพกิจกรรมอบรมกรรมการ
ประจาหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ ในระหว่างที่ยังไม่มีการเลือกตั้ง กกต. จึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยจัดให้
มีการอบรมและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม และขึ้นทะเบียนไว้ เป็นกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ เพื่อ
รองรับภารกิจในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในโอกาสต่อไป กกต.จึงได้จัดโครงการผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้งและการออกเสียง
ประชามติมืออาชีพ กิจกรรมอบรมกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ โดยจัดให้มี การอบรมผู้จัดการหน่วย
เลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.ปน.) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ มีจิตอาสา มีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรม การปฏิบัติหน้าที่
และการถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี ในวันเลือกตั้ง) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ/ผอ.ปน./ปธ.กปน./กปน. หรือมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการ
เลือกตั้ง มีความสามารถในการใช้ smart phone และสามารถใช้ Application ได้ ซึ่งในการนี้ กกต.จังหวัดตรัง
ได้ดาเนินการสรรหาและจัดทาบัญชีรายชื่อดังกล่าว เสร็จเรียบร้อย โดยพิจารณาจากผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้า ที่
ขงรัฐ/ผอ.ปน./ปธ.กปน./กปน. จานวนตามหน่วยเลือกตั้ง หน่วยละ ๑ คน (จังหวัดตรัง มีหน่วยเลือกตั้ง ๘๙๑
หน่วย) และตัวแทนกรรมการศส.ปชต.ตาบล ๘๗ ศูนย์ เพื่อเข้ารับการอบรมผู้จัดการหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ (ผจ.
ปน.) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป
๕) เรื่อง ประธานคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอาเภอ (ศส.ปชต.อาเภอ)
จานวน ๑๐ อาเภอ
๖) เรื่ อ ง พิ จ ารณาคั ด เลื อ กประธานและกรรมการศู น ย์ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาประชาธิ ป ไตยจั ง หวั ด
(ศส.ปชต.จังหวัด) พร้อมจัดตั้งศส.ปชต.จังหวัด การจัดตั้ง ศส.ปชต.จังหวัด โดยมาจากตัวแทนของศส.ปชต.
อ าเภอทุ ก อ าเภอ จ านวนศู น ย์ ล ะ ๑ คน เป็ น คณะกรรมการ เว้ น แต่ ก รรมการและเลขานุ ก ารและ
ผู้ช่วยเลขานุการ ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจาจังหวัด แต่งตั้งจากพนักงานสานักงาน กกต.จังหวัด ซึ่งยังมีไม่
วาระในการดารงตาแหน่ง ประธานแจ้งขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ ศส.ปชต.จังหวัด
จานวน ๑ คน รองประธานกรรมการ ศส.ปชต. จังหวัด จานวน ๑ คน และเหรัญญิก จานวน ๑ คน ที่
ประชุมได้พิจารณาคัดเลือก ดังนี้
๖.๑ นายญาณพนธ์ เต็มสังข์ ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอวังวิเศษ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสมพงค์ เอียดการ ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอห้วยยอด
รองประธาน
๖.๓ นายอภิสิทธิ์ รักหนูน้อย ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอกันตัง
กรรมการ
๖.๔ นายเจริญพงศ์ ทองขาว ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอปะเหลียน กรรมการ
๖.๕ นายกรณ์ จันทร์พุ่ม
ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอย่านตาขาว กรรมการ
๖.๖ นายสมปอง พ่วงพลู
ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอสิเกา
กรรมการ
๖.๗ นายสมภพ ชูเพ็ง
ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอหาดสาราญ กรรมการ
๖.๘ นางสาวไมตรีจิตร คงมา ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอนาโยง
กรรมการ
๖.๙ นายชานาญ สุขแก้ว
ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอรัษฎา
กรรมการ
๖.๑๐ นายชาญณรงค์ ไชยทอง ประธานกรรมการ ศส.ปชต.อาเภอเมืองตรัง เหรัญญิก
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คณะกรรมการ ศส.ปชต.จังหวัด มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาประชาธิปไตยภายในจังหวัด
๒) ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานของ ศส.ปชต. ศส.ปชต.อาเภอ หมู่บ้านไม่ขายเสียง
ต้นแบบ
๓) สนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพ
ผ่าน ศส.ปชต. และคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้ง
๔) ภารกิจอื่นๆ ตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.6 การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานโครงการสถานศึ ก ษาสี ข าว ปลอดยาเสพติ ด และอบายมุ ข
ปีการศึกษา 2559-2560
นางสาวนุชรีย์ บวชชุม ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แจ้งที่ประชุม
1) ระยะเวลาการดาเนินการตามปฏิทินแผนการประเมินผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559
1.1 กระบวนการประเมินผลงาน ระดับเงิน
- ขั้นตอนที่ 1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตนเอง
- ขั้นตอนที่ 2 ผู้แทน กศน.จังหวัด รับรองผลงานและส่งหน่วยงานต้นสังกัดภายใน
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
- ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานต้นสังกัดโดยหัวหน้าส่วนราชการรับรองผลงานระดับเงิน และ
จัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
- ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลงานประเภท
ผลงานระดับเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
1.2 กระบวนการประเมินผลงาน ระดับทอง (จะต้องผ่านการประเมินผลงานระดับเงินก่อน)
- ขั้นตอนที่ 1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตนเอง
- ขั้นตอนที่ 2 ผู้แทน กศน.จังหวัด รับรองผลงานและส่งหน่วยงานต้นสังกัดภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2560
- ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานต้นสังกัดโดยหัวหน้าส่วนราชการรับรองผลงานระดับทอง และ
จัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560
- ขั้นตอนที่ 4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยศึกษาธิการจังหวัดรับรองผลงานระดับ
ทอง และจัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
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- ขั้นตอนที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานประเภท
ผลงานระดับทอง และดาเนินการพิจารณาผลงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
2) ระยะเวลาการดาเนินการตามปฏิทินแผนการประเมินผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2560
2.1 กระบวนการประเมินผลงานระดับเงิน
- ขั้นตอนที่ 1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตนเอง
- ขั้นตอนที่ 2 ผู้แทน กศน.จังหวัด รับรองผลงานและส่งหน่วยงานต้นสังกัดภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2566
- ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานต้นสังกัดโดยหัวหน้าส่วนราชการรับรองผลงานระดับเงิน และ
จัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ขั้นตอนที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลงานประเภท
ผลงานระดับเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
2.2 กระบวนการประเมินผลงานระดับทอง
- ขั้นตอนที่ 1 สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตนเอง
- ขั้นตอนที่ 2 ผู้แทน กศน.จังหวัด รับรองผลงานและส่งหน่วยงานต้นสังกัดภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2566
- ขั้นตอนที่ 3 หน่วยงานต้นสังกัดโดยหัวหน้าส่วนราชการรับรองผลงานระดับทอง และ
จัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- ขั้นตอนที่ 4 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยศึกษาธิการจังหวัดรับรองผลงานระดับ
ทอง และจัดส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
- ขั้นตอนที่ 5 กระทรวงศึกษาธิการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานประเภท
ผลงานระดับทอง และดาเนินการพิจารณาผลงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
กลุ่มอานวยการ
4.7 แนะนาบุคลกรใหม่ พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
นายสุ ร ชั ย จั น ทร์ ส ถาพร ต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด ตรั ง แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม
สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปมาปฏิบัติงาน จานวน 2 คน คือ
1. นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว ปฏิบัติหน้าที่งานสารบรรณ
2. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ ปฏิบัติหน้าที่งานบุคลากร
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
5.1 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้ อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
สานักงาน กศน.จังหวัดตรังจึงร่วมกับหน่วยศึกษานิเทศก์สานักงาน กศน. จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ส่งเสริมรูปแบบการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดตรัง ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
บรรจง ชูสกุลชาติ สานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บรรณารักษ์ ห้องสมุดอาเภอละ 1 คน
หัวหน้างานอัธยาศัย
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุ ม
วันที่ 14-31 สิงหาคม 2560 จะมีการอบรมผู้บริหาร ระยะที่ 1 ทั้ง ผอ.จังหวัด รองผอ.จังหวัด ผอ.สถานศึกษา
รอง ผอ.สถานศึกษา ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมตัวสาหรับการเป็นผู้บริหาร โดยจะต้องมีการ
มอบหมายผู้ปฏิบัติงานแทน ระหว่างที่รับการฝึกอบรม
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 นางสุรีย์ นาคนิยม ตาแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการได้นิเทศ กศน.อาเภอห้วย
ยอดและได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการอานวยการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในการเรียนการสอนธรรมศึกษา
กศน.อาเภอห้วยยอด ได้รับคาชื่นชมจากคณะกรรมการ ในการให้การสนับสนุนโครงการที่ดีมาก ซึ่งโครงการนี้เป็น
โครงการที่ดี อยากให้อาเภอห้วยยอดรักษาโครงการนี้ไว้ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับอาเภออื่นๆต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 นางนภา จิโรภาส ตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จั งหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม
กระทรวงวัฒนธรรมได้ทาแผนแม่บทสร้างวัฒนธรรมการอ่า นให้กับคนไทยอย่างเมแง ในช่วงทศวรรษแห่งการอ่าน
(2552 2561) ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานที่ติดตามประเมิน และต้องมีแผนแม่บทขับเคลื่อนต่อเพื่อให้รองรับกับไทย
แลนด์ 4.0
มติที่ประชุม รับทราบ
5.5 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอาเภอต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 1๒.00 น.

(นางสาวกัญชริญา พรหมแก้ว)
นักจัดการงานทั่วไป
จดรายงานการประชุม

(นางนภา จิโรภาส)
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัดตรัง
ตรวจรายงานการประชุม

