
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ 10/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  

๑. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   ประธานการประชุม 
2. นางนภา จิโรภาส รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
3. นายขันธ์ชัย บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
2. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง    
3. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
6. นายไพรัช หัตถิยา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
7. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ     
8. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ 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   อภิชัยสรพันธุ์ ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
๑5. นางสาริณี   วรรณบวร ครู คศ.๓  กศน.อ าเภอห้วยยอด  
16. น.ส.จุฑามาส แก้วมี ครู คศ.๒  กศน.อ าเภอนาโยง  
๑7. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอวังวิเศษ     
18. นายอนันต์ 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. นายชรินทร ์ สีสุข ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
23. นางจาร ิ คงนคร ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอกันตัง  
๒๔. นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครู คศ.๑  กศน.อ าเภอรัษฎา 
๒4. นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
๒3. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
25. น.ส.นงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
๒6. น.ส.พรชื่น        ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง  
27. น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหว้ยยอด 
28. นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
29. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
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30. น.ส.วาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ    
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
31. นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  
   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
๑. นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3. นายสมคิด จิตภักด ี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ ๒ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นายสมบัติ แดงเรอืง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. น.ส.ภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑1. น.ส.ณญาณี   จริงจิตร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. น.ส.นุชรีย์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑5. น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4. นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19. น.ส.กานต์ชนก แก้วมี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม  
 ๑.  แนะน าบุคลากรใหม่ นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ พนักงานราชการ ต าแหน่งครู คศ.๑ กศน.อ าเภอรัษฎา 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุม 
ขอให้พนักงานใหมท่ างานอย่างขยันขันแข็ง  ทั้งนี ้คาดการณ์ว่า ส านักงาน กศน. จะท าการคัดเลือกสรรหาบุคลากร
มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ ในประมาณเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐  
มติที่ประชุม  รับทราบ   

 ๒. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ ๑ เดือน 
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  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้ กศน.อ าเภอ 
รายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในรอบ ๑ เดือน เป็นไฟล์ PowerPoint 
  กศน. อ าเภอ รายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอย่านตาขาว, กันตัง, ปะเหลียน, รัษฎา, เมืองตรัง
, วังวิเศษ , สิเกา, นาโยง, ห้วยยอดและ กศน. อ าเภอหาดส าราญ ตามล าดับ 
มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ๑.๑ สาระส าคัญจากการประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ (ประชุม
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙) 
  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากการที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม
ประชุมประจ าเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรังนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้มอบนโยบายในที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 
  ๑. ข้าราชการย้ายมารับต าแหน่งใหม่ ได้แก่ นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ ปลัดจังหวัดภูเก็ตย้ายมา
ด ารงต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพงษ์ศักดิ์ คารวานนท์ นายอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราชย้ายมาด ารง
ต าแหน่งปลัดจังหวัดตรัง เป็นต้น 
  ๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๓. แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้ยึดแนวทางความสุขของประชาชน 
คือ ก าไรจากการท างาน และให้ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าน าหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สามารถปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัวได้ 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้ งที่ประชุม ก าหนด
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ 
น. และก าหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.2 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทานของส านักงาน กศน. ในปีถัดไป ก าหนดสถานทีจ่ัดงานที่จังหวัดสระแก้ว โดยขอมอบหมาย 
นางเพียงใจ หอยสังข์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญและนายนุกูลกิจ เดชด านิล ต าแหน่ง
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา เป็นผู้จัดการตารางการเดินทางตลอดเส้นทาง 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

 1.3 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ 
เรื่องมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ปฏิบัติราชการแทน 
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  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ค าสั่ง
ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่องมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และผู้อ านวยการสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ปฏิบัติราชการแทน มีดังนี้ 
  1. การปกครองบังคับบัญชาพนักงานราชการ ลูกจ้าง  ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  
  2. การขออนุญาตใช้รถส่วนกลางไปปฏิบัติภายในราชอาณาจักร และการเก็บรักษารถส่วนกลางของ
ราชการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๓. การพิจารณาอนุญาตการลาของลูกจ้างและพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
ตามอ านาจการอนุญาตของผู้อ านวยการสถานศึกษา 
  ๔. การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ การให้
ความเห็นชอบ การท าสัญญา และหลักประกัน การรับทราบผลการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในการด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 การจัดหาพัสดุ ได้แก่การจัดท า การซื้อ การจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ หรือเงินนอก
งบประมาณ ภายในครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนๆ ทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
พัสดุต่างๆ 
  ๔.๒ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์รวมทั้งการด าเนินงานเกี่ยวกับการเช่า ทั้งหมด ซึ่งมี
อัตราค่าเช่า รวมทั้งค่าบริการอ่ืน  ๆที่เกี่ยวข้องกับการเช่า ครั้งหนึ่งไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือไมเ่กินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  ๔.๓ การจ าหน่ายพัสดุ ซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๕. การติดตั้งและการใช้บริการโทรศัพท์ของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การติดตั้งโทรศัพท์ พ.ศ. ๒๕๒๕ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 
  ๖. การรับ เงินบริจาคและหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ โดย ไม่มีข้อผูกพัน หรือ
เสียประโยชน์ของทางราชการ และการใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันบริจาค ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  ๗. การอนุมัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินตอบ
แทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐  
  ๘. การอนุมัติโครงการ และหลักสูตรการฝึกอบรม ภายใต้แผนงานและโครงการที่ส านักงาน กศน.จังหวัด 
เห็นชอบ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๙. การอนุมัติไปราชการ  การจัดประชุมภายในราชอาณาจักร  ของข้าร าชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง บุคคลภายนอก และการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตีว่าด้วยการอนุมัติการเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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การอนุมัติไปราชการส าหรับตนเองของผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอ ภายในเขตจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ และ
จังหวัดที่มีเขตติดต่อภายในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร  
  ๑๐. การอนุมัติการจ่ายเงินงบประมาณ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบ
การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. ๒๕๒๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๑๑. การอนุมัติการเบิกจ่ายเงินยืมรายได้สถานศึกษา ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 100,000 บาท 
  12. การรับรองการใช้สิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ การอนุมัติเงิน การเบิกจ่ายเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๑๓. การอนุมัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ด าเนินการสอบตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๑๔. การใช้จ่ายและการอนุมัติการเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ 
ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้เบิกจ่ายอย่างประหยัด และค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
  ๑๕. การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ๑๖.  การอนุญาตกา รพานั กศึกษาไปนอกสถานศึกษา  ประ เภทค้ างคืน  ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
  ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๖๐๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ 
เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงาน กศน. มีดังนี ้ 

1. ค่าตอบแทนครูป ระจ า ศูนย์กา ร เ รียนชุมชน  ครูประจ ากลุ่ม ครูประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ครูผู้สอนคนพิการ และครูสอนเด็กเร่ร่อน ตามเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. ค่าตอบแทนบุคลากรที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล 
3. ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม 
4. ค่าตอบแทนบุคลากรด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอน 
6. เงินเพ่ิมค่าครองชีพหรือเงินประเภทอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
7. ค่าบริหารจัดการศึกษานอกระบบส าหรับภาคีเครือข่าย เหมาจ่ายตามรายหัว ผู้เรียนอัตราต่อคน

ไม่เกินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากส านักงบประมาณ โดยจ่ายเป็นรายงวดตามเกณฑ์ที่ส านักงาน 
กศน. ก าหนด  

8. ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และหรือกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตรเป็น
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ให้กับเอกชน
หรือส่วนราชการอ่ืนตามที่เรียกเก็บ ตามความจ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 

9. ค่าใช้จ่ายในการวัดผล ประเมินผลการศึกษา 
10. ค่าพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
11. ค่าด าเนินการเกี่ยวกับค่าสื่อ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา และค่าสาธารณูปโภค 
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12. ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผล การจัดการศึกษา 
13. ค่าด าเนินการจัดสอบ 
14. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
15. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

  ทั้งนี้ ค าสั่งที่มีมาก่อนหน้านี้ ให้ยกเลิก และใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๙/ ๒๕๕๙ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่  6/ ๒๕๕๙ 
 3.1 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม กศน.
อ าเภอที่ยังไม่ได้รับคอมพิวเตอร์ คือ กศน.อ าเภอสิเกา ห้วยยอด และ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ขอให้มารับ
คอมพิวเตอร์ที่น าไปซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา เพ่ือน าไปใช้ที่ กศน.อ าเภอ พร้อมทั้ง
ลงเลขพัสดุเพื่อควบคุมการซ่อมด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา                                                    
 ๓.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละกิจกรรม ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙  
  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจ าเดือนตุลาคม ในส่วนของงบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน มีงบประมาณคงเหลือ ดังนี้ 

- กศน.อ าเภอเมืองตรัง  คงเหลือ ๕๓,๕๗๖.๓๐   บาท 
- กศน.อ าเภอห้วยยอด คงเหลือ ๕๗๒,๗๒๐  บาท 
- กศน.อ าเภอกันตัง คงเหลือ ๒๙๗,๙๕๖.๘๘ บาท 
- กศน.อ าเภอย่านตาขาว คงเหลือ ๓๕๗,๓๐๕.๙๐ บาท 
- กศน.อ าเภอปะเหลียน คงเหลือ ๓๗๙,๖๗๓.๔๕ บาท 
- กศน.อ าเภอสิเกา คงเหลือ ๒๒๕,๙๔๓.๐๑ บาท 
- กศน.อ าเภอวังวิเศษ คงเหลือ ๗,๔๒๙.๘๗  บาท 
- กศน.อ าเภอนาโยง  คงเหลือ ๒๘๐,๗๐๕.๒๗ บาท 
- กศน.อ าเภอรัษฎา คงเหลือ ๑๐๒,๖๘๑.๘๖ บาท 
- กศน.อ าเภอหาดส าราญ คงเหลือ ๖๐,๓๖๑.๘๗  บาท 

 รวม ๒,๓๓๘,๑๕๔.๔๕ บาท 
  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ในส่วนของ
งบประมาณที่เหลืออยู่ ส านักงาน กศน. แจ้งให้ใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ นี้ ขอให้ กศน.อ าเภอ ที่ยัง
เหลือค้างงบประมาณไว้จ านวนมาก เตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและวางแผนการใช้เงินงบประมาณให้
รอบคอบ ในส่วนของงบผลผลิตที่ ๔ ยังมีเงินงบประมาณที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังส่งคืนไปยังส านักงาน กศน. และใน
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ส่วนของงบศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน มีจ านวน ๔๘ จังหวัด ทั้งนี้ จะมีการประชุมร่วมกับส านักงาน กศน. เพ่ือชี้แจง
สาเหตุการส่งคืนงบประมาณอีกครั้งในภายหลัง 
มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๓.๓ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จุดเน้นการ
ด าเนินงานในปีนี้ จะเกี่ยวข้องกับนโยบายครู กศน.ต าบลหนึ่งคนต่อนักศึกษาสี่สิบคน ขอเน้นย้ าให้สถานศึกษา
กรอกข้อมูลนักศึกษาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องอยู่เสมอ  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๓.๔ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ในส่วน
ของงบลงทุน ขอมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๓ เครื่องให้แก่ กศน.ต าบล ได้แก่ กศน.ต าบลเกาะเปียะ เขา
วิเศษ ช่อง ท่าพญา ทุ่งกระบือ ทุ่งค่าย ในควน บางด้วน ย่านตาขาว ละมอ ลิพัง หนองบ่อ และต าบลปะเหลียน 
โดยในขณะนี้งบประมาณทั้งหมดก าลังส่งไปยังแต่ละ กศน.จังหวัด มอบหมายให้ฝ่ายพัสดุเตรียมด าเนินการสอบ
ราคาและเบิกจ่ายให้ทันภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคมนี้  
มติที่ประชุม  รับทราบ    

 ๓.๕ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู ้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
กศน.อ าเภอย่านตาขาวได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุงห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
ในจ านวนประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอให้ กศน.อ าเภอย่านตาขาวเตรียมการสอบราคาตามที่ระเบียบก าหนด 
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๙  
มติทีป่ระชุม  รับทราบ    

 3.๖ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม หน่วยตรวจสอบ
ภายในมีก าหนดตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน  ขอให้ฝ่ายงานที่ท า
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บัญชี พัสดุทั้ งในกศน.จังหวัดตรัง และกศน.อ าเภอ เตรียมพร้อมรับการตรวจสอบตามปกติ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ        

 3.๗ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม  ส าหรับ 
กศน.อ าเภอ ที่ขอใช้สถานที่จากโรงเรียนทียุ่บไปแล้ว ให้มีการใช้ พื้นที่ ให้ถูกต้องตามจุดประสงค์  มอบหมายให้
นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ดูแลการขอใช้พื้นที่โรงเรียนที่ถูกยุบ ในส่วนทั้งอาคารและท่ีดิน  

มติที่ประชุม รับทราบ        

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๔.๑ รายงานผลการนิเทศการย้อมผ้า และการท าโบว์สีด า 
  นางสุรีย์ นาคนิยม ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากนโยบายส านักงาน กศน. ที่ให้ กศน. บริการ
ย้อมผ้าแก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มงานศึกษานิเทศก์ได้ติดตามการด าเนินการดังกล่าว พบว่า กศน.ต าบล  สามารถ
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ให้บริการย้อมผ้าแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมีภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุน ทั้งนี้ ขอให้ครู กศน. ปฏิบัติตาม
หน้าที่หลักของตน คือ การรับสมัครนักศึกษาด้วย   
 นางละออง ภู่กลาง ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม จากนโยบายดังกล่าวได้มีสื่อสารมวลชนให้ความ
สนใจและขออนุญาตเขียนข่าว โดยใช้ กศน.อ าเภอเมืองตรังเป็นแหล่งข่าวแห่งแรก ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผู้บริหาร
เพ่ือก าหนดแนวทางการท างานตามนโยบายของเลขาธิการ กศน. โดยให้มี การย้อมผ้าอย่างเร่งด่วน ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่ครู กศน.ต าบล อ่ืนๆที่ยังขาดทักษะการย้อมผ้า ล่าสุด จ านวนเสื้อผ้าที่
ประชาชนมีความประสงค์ส่งย้อมมีทั้งหมด ๑๓,๐๐๐ ชิ้น การด าเนินการในครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
จากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้รับการบริจาคแก๊สหุงต้มกับหม้อต้มจากประชาชนทั่วไปเพ่ือใช้ในการย้อมผ้า  
 ส าหรับสภาพปัญหา พบว่า สีย้อมผ้าสีด าและริบบิ้นสีด าขาดตลาดในบางช่วง เวลาและ
สภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในการรับสารเคมีกับโลหะหนัก โดยโรงพยาบาลตรังให้ความสนับสนุนการบริการ
ประชาชนด้วยการบริจาคหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ ในภาพรวมของการปฏิบัติงาน ประชาชนมีความพึงพอใจ 
 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จะเปิด
ให้บริการย้อมผ้าแก่ประชาชน ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นวันสุดท้าย และด าเนินการย้อมผ้าทั้งหมดที่
เหลือค้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายนนี้  

มติที่ประชุม รับทราบ        

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.2  ท าวีดิทัศน์สื่อเสริมรายวิชาบังคับ (Clip vedio) วิชาภาษาไทย 
  นายธนากร เยาว์ด า ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจัดโครงการ
อบรมการใช้ YOUTUBE เพ่ือการเรียนการสอน โดยใช้เว็บไซต์ยูทูป (www.youtube.com) และการผลิตรายการ
โทรทัศน์ ในระหว่างวันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์และวิดีโอเทปเพ่ือการศึกษา (ศทศ.) 
ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีบุคลากรเข้ารับการอบรม จ านวน 11 คน และได้รับความอนุเคราะห์
วิทยากรและสถานที่ฝึกอบรมจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, ส านักงาน กศน.และศูนย์ผลิตรายการโทรทัศน์
และวิดีโอเทปเพ่ือการศึกษา (ศทศ.) การอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
เกิดความรู้ความเข้าในในทิศทางการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเดียวกัน สามารถใช้เว็บไซต์ยูทูป 
(www.youtube.com) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน กระบวนการผลิตสื่อรายการโทรทัศน์ และถ่ายทอด
ความรู้จากการอบรมให้กับ ครู กศน.ต าบล นักศึกษา กศน. และประชาชนในชุมชน เพ่ือเป็นช่องทางในการสร้าง
สื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจ สินค้า  และบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ พิธีเปิดโครงการ
ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรีชา ชื่นชนกพิบูล ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นประธานในพิธี 
และสถาบัน กศน. มีภารกิจให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ผลิตคลิปจ านวน ๗ - ๘ ตอน  
  ผู้เข้ารับการอบรมน าเสนอวิดีโอทีผ่่านการปฏิบัติจริงจากโครงการจ านวน ๒ คลิป ผ่านเว็บไซต์ยูทูป และ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการอัพโหลดวิดีโอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ Youtube ในชื่อ “กศน. ตรัง แชนแนล” 
  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ต าแหน่งครู คศ. ๑ แจ้งที่ประชุม ได้รับความรู้จากโครงการมากมาย เช่น 
กระบวนการท าคลิปที่ถูกต้องตามหลักการทั่วไป การเขียนบทที่ถูกต้อง เทคนิคการถ่ายภาพ การเคลื่อนมุมกล้อง 
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การให้แสงสว่างในฉาก การถ่ายท าวิดีโอเพ่ือการออกอากาศ เป็นต้น โดยคณะวิทยากรในโครงการได้ให้ความรู้
ความเข้าใจอย่างเต็มที่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลการอบรมอย่างทั่วถึง และผ่านการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอที่สามารถหาได้
ง่ายในท้องตลาด เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปใช้งานได้จริงและสร้างความสะดวก ทั้งนี้ มีการปฏิบัติผลิตคลิป
วิดีโอในสถานการณจ์ริง พร้อมทั้งได้รับการวิจารณ์โดยตรงจากคณะวิทยากร เพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น  

  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แจ้งที่ประชุม มีหนังสือสั่งการให้
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังด าเนินการผลิตวิดีโอสื่อประกอบรายวิชาบังคับ ในส่วนของวิชาภาษาไทย ทั้งระดับ 
ประถม ม.ต้น และ ม.ปลาย จ านวนระดับละ ๒ เรื่อง รวมเป็น ๖ เรื่อง ในขณะนี้ เจ้าหน้าที่ได้ผลิตสื่อวิดีโอไปแล้ว
ทั้งหมด ๒ เรื่อง โดยได้รับการอนุเคราะห์บุคลากรและสถานที่จาก กศน.อ าเภอกันตัง ทั้งนี้ในครั้งต่อไป การจัดท า
คลิปวิดีโอเพ่ือประกอบการเรียนการสอนจะเป็นภาระหน้าที่ของ กศน.ต าบล  

  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ในการผลิตคลิปวิดีโอต้องอาศัย
ความสามารถของบุคคล การท างานเป็นทีม และความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล แต่ส าหรับทีมงานส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง
ได้อาศัยทั้งความถนัดและความชอบเป็นหลัก 

  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม การไปอบรมนี้
ถือว่ามคีวามคุ้มค่า โดยผลงานทั้งหมด ขอให้ถือว่าเป็นผลพวงจากการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติที่ประชุม รับทราบ   

 ๔.๓ การส่งรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม ก าหนดประธานและกรรมการ
สถานศึกษาด ารงต าแหน่งในวาระ 4 ปี และสามารถด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ   

  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม 
มอบหมายให้นางสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ ประสานงานกับส านักงาน กศน. เพ่ือเชิดชูเกียรติ
บุคลากรที่ท างานด้วยความขยันขันแข็ง และสร้างคุณประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษามานับไม่ถ้วน  

มติที่ประชุม รับทราบ       

 ๔.๔ ก าหนดส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคลที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ แจ้งที่ประชุม สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ แจ้งให้
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังส่งรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะจบ ภายในวันที่ 20 – 25 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และก าหนดจัด N-Net 
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2560 

มติที่ประชุม รับทราบ      
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 4.๕ นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา แจ้งที่ประชุม ขณะนี้ได้รายงานการจัดสรร
งบประมาณไปยัง กศน.อ าเภอต่างๆ โดยแบ่งไปตามประเภทต่างๆ ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว   
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มติที่ประชุม รับทราบ      

 4.๖  นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม จากการเข้าร่วม
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงานของ ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ พบว่า
นโยบายส่วนใหญ่ยังคงเดิม แต่มีจุดเน้น ดังนี้ 

  ๑.  ภารกิจ ๔ ด้าน โดยมีศูนย์ทั้งสี่รอบรับ ดังนี้ 

- ศูนย์ที่ ๑ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชด าริ ให้มีการอบรมครูใน
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติมและจัดท าตัวชี้วัดเฉพาะ รวมทั้งรวบรวมปราชญ์ชาวบ้าน
ในพ้ืนที่ เพ่ือตั้งเป็นศูนย์ประสานงานและท าการทดลองปลูกต้นยางนา  

- ศูนย์ที่ ๒ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งต าบล ครู กศน.ต าบลต้อง
สามารถท างานร่วมกับ กกต.   

- ศูนย์ที่ 3 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน มีการพัฒนาโปรแกรมดิจิทัลเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ิมสมรรถนะครู กศน. เป็น Smart teacher ครูสามารถสอนวิชาหลัก ๔ วิชาผ่านคลิป
วิดีโอ 

- ศูนย์ที่ 4 ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิต ดูแลการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจัดการเรียนการสอนผ่านการจัดการความรู้ของชุมชน โดย ครู กศน.ต าบล
ต้องสามารถท า KM พร้อมทั้งมีชุมชนในพ้ืนทีเ่ข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ จะเริ่มจากการวิเคราะห์ 
SWOT ที่ตรงตามบริบทของพ้ืนที่ให้มากที่สุด เพ่ือให้ชุมชนได้พัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียน
เรียนรู้ 

  ๒. การอบรมประชาชน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคืนเงินของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เนื่องจากบาง กศน.อ าเภอ 
ไม่สามารถจัดการศึกษาต่อเนื่องได้เต็มตามงบประมาณที่ได้รับ จึงมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้ โดยการจัดการอบรม
ประชาชน ในส่วนของนักศึกษาให้มีการจัดการเรียนระยะสั้น (ในลักษณะของกลุ่มสนใจและ กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพระยะสั้น) 
และเปิดอบรมแก่ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม หรือเรื่องอ่ืน  ๆซึ่งสามารถเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าอาหารกลางวันได้ ทั้งนี้ ขอให้มีการใช้งบประมาณอย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า นโยบายเกี่ยวกับ
บรรณารักษห์้องสมุด พบว่าในปี 2559 บรรณารักษ์ห้องสมุดยังท างานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงก าหนดจัดอบรม
บรรณารักษ์ห้องสมุดในภายหลัง พร้อมก าหนดนโยบายเพ่ิมสมาชิกห้องสมุดประชาชนจ านวนร้อยละสิบ และให้
บรรณารักษ์ท าแผนเชิงรุก  

  ๓. การปลูกต้นไม้ห้าชั้น มอบภารกิจให้ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนร่วมกับบุคลากร กศน.อ าเภอ 
โดยท าผังความคิดการปลูกต้นไม้ห้าชั้นให้ประชาชนได้ เรียนรู้  ในส่วนนี้  กศน.อ าเภอนาโยงประสานกับ
สถานีเพาะช ากล้าไม้จังหวัดตรัง ในเบื้องต้นได้รับต้นไมม้ากว่าห้าร้อยต้น โดยจะปลูกต้นยางนาจากวันที่ 5 ธันวาคม 2559 ถึง
วันที่ 5  ธันวาคม 2560 ก าหนดปลูกต้นยางนาในพ้ืนที่ กศน.ต าบล  ๆละ 89 ต้น ถ้าปลูกริมถนน สมควรประสานงานกับ
กรมทางหลวงชนบทก่อน และแจ้งความรับผิดชอบในการดูแลรักษา 

  ๔. ส าหรับวิธีเรียน 2 วิธี ได้แก่ การเรียนแบบพบกลุ่มและทางไกล ในปี 2560 จะมีการเรียนแบบ
ชั้นเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่มีถิ่นที่อยู่บนดอยสูงเป็นชั้นเรียนน าร่อง โดยแนวคิดนี้อาจกลับมาใช้ได้อีกครั้งใน
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อนาคต และส าหรับการเทียบโอนความรู้จากการสอบหน้าจอ น าผลการเรียนที่ได้มาเทียบโอน มีการประเมินเป็น
พ้ืนที่เพ่ือส ารวจความคุ้มค่า ขอให้ กศน.อ าเภอ ตรวจสอบการรับสมัครนักศึกษาอย่างเข้มงวด 

  ๕. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้น าเอาระบบการประกันคุณภาพแบบเดิมมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับ กศน.มากที่สุด พร้อมทั้งลดมาตรฐานลง ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง 

  ๖. การจัดการศึกษาส าหรบัผู้สูงอายุ ในป ี2560 เน้นหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมงและ ๔๒๐ ชั่วโมง  

  ๗. ในส่วนของป้ายสาธารณะต่างๆ ให้มีภาษาที่สามควบคู่อยู่ด้วย  

 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม หลักสูตรดูแล
ผู้สูงอายุ 240 ชั่วโมงมอบให้ กศน.อ าเภอเมืองตรังเป็นผู้ดูแล ส าหรับหลักสูตร 70 ชั่วโมง ให้ กศน.อ าเภอที่ยังไม่
จัดให้ทยอยจัด ในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 ยังไม่แน่นอนว่าส านักงาน กศน.จะจัดมาให้กี่กลุ่ม ส าหรับกิจกรรม
การท างานในปีนี้ ขอให้ท าตัวชี้วัดการประเมินครูอย่างชัดเจน   

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 4.๗ นายสุรชัย จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัด ตรัง แจ้งที่ประชุม 
การด าเนินการศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เข้ามาถึงปีที่ 3 แล้ว ขอให้ กศน.ต าบลจัดท า
สารสนเทศส าหรับชุมชน โดยอาศัยข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้าน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางใน
เรื่องนั้นๆ เช่น การท าเครื่องแกง หมอต าแย การเลี้ยงปลากะพง การสานตะกร้า เป็นต้น และให้มีการบันทึกข้อมูล
ในลักษณะกระดาษ ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใด  ๆจึงให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มแบบสี ในภาพรวมของ กศน.อ าเภอ 
หรือส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

 4.๘ นางนภา จิโรภาส ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอ ให้
บรรณารักษ์ห้องสมุดจัดท ามุมต่างๆ เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา เช่น หลักคิด หลักการทรงงาน พระราชด ารัสและ 
พระราชกรณียกิจ ประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น  
 นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งที่ประชุม ขอให้บรรณารักษ์
ห้องสมุด รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือนตุลาคม 

มติทีป่ระชุม รับทราบ    

เลิกประชุมเวลา  15.15  น. 
 
 
    (นางสาวณญาณี  จริงจิตร)                                                            
        นักจัดการงานทั่วไป                      
       จดรายงานการประชุม        
 

(นางนภา จิโรภาส) 
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ตรวจรายงานการประชุม 


