
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖1 

วันพุธที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม  

1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2. นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4. นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
6. นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
7. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  
8. นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

9. นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
10. นางสาวมนธญา 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. นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
15.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
16.  นายอนันต์ ศรีราม ครชู านาญการ   
17.  นางอรทัย คงสิน คร ู
18.  นางจาริ คงนคร ครู  
19.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครู   
20.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครู  
21.   นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
22.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
23.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
24.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
25.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
26. นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
27. นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ 

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

                                                                                                                                                          /ผู้ไม่มาประชมุ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ    ลากิจ 

    ๒.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครชู านาญการ   ไปราชการ 
    3.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ   ไปราชการ 

๔.  นายชรินทร ์ สีสุข คร ู     ไปราชการ 
    ๕.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู              ไปราชการ 

6.  นางสาวนันทา             ภิรมย์พร            นักจัดการงานทั่วไป           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   จิตภักด ี 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 บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๗.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๘.  นางสาวภาวดี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๙.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑0.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสาวอัจฉรี       วีระเสถียร           นักจัดการงานทั่วไป                     ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑2. นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3. นางวรรณิศา  รักราวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๔. นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑๕. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6. นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา          ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7. นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19. นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20. นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21. นางอรนุช ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22. นายศุภชัย            เจ้าฝัน พนักงานขับรถ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 
 

                                                                                                                                     / เริ่มประชุมเวลา  09.oo น. 
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เริ่มประชุมเวลา 09.oo  น. 
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
 ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

ครั้งที ่๓/๒๕๖1  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม  
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  แจ้งที่ประชุม ขอให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฎิบัติที่ดี (Good   
 practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่มจาก 

กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอย่านตาขาว / กศน.อ าเภอรัษฎา  
กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอสิเกา 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ / กศน.อ าเภอกันตัง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

  ๑.๑  รายงานผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ครั้งที่   ๒/๒๕๖๐  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๑  ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง 
นางสุรีย์  นาคนิยม           ๑.  เรื่องโลหร์างวลัชนะเลิศมาตรฐานเหรียญทองสายพันธ์ไก ่ ซึ่งมีชื่อว่าไก่เบตรังเป็นสายพันธผ์สม                 
                                          ระหว่างไก่พ้ืนเมืองตรังผสมกับไก่ของจังหวัดยะลา เลี้ยงง่าย  ให้ไข่เป็นจ านวนมาก  เหมาะกับ              
                                          การน ามาท าข้าวมันไก่ ของวทิยาลัยเกษตรเทคโนโลยีจังหวัดตรัง      
                                     ๒.  การย้ายข้าราชการใหม่ มี ๕ ท่าน  แต่ท่านที่เกี่ยวข้องกับ กศน.คือพัฒนาการจังหวัดตรงั       
                                          นายจีรศักดิ์  สิงหห์ามาตร    ย้ายมาจากจังหวัดอุดรธานี 
                                 ๓.  สมเด็จพระเทพฯ   เสด็จจังหวัดตรัง  วันที่  ๘  มีนาคม  ๒๕๖๑    เวลา ๑๒.๐๐ น.        
                                      มอบหมาย กศน.อ าเภอเมืองตรัง เสด็จอ าเภอปะเหลียนมอบหมาย กศน.อ าเภอปะเหลียน  
                                ๔.   ผู้ว่าราชการเน้นย้ าการส่งเสริมอาชีพ ให้เลิกการท าน้ ายาล้างจานไปก่อน  และยก 
                                      ตัวอย่างเช่น การท าสบู่จากขม้ิน สบู่แตงกวา  ให้เป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ 
                                ๕.  นโยบายของจังหวัด  ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนรู้หน้าที่ มีวินัย ใจอาสา ร่วม 
                                     พัฒนาจังหวัดตรัง  ช่วยกันน านโยบายนี้ไปสู่ชาวบ้านด้วย 
                                ๖.  นโยบายรัฐบาลเรื่องไทยนิยม ยั่งยืน ให้ด าเนินการพร้อมเพรียงกัน  ส่วนของจังหวัดตรังจะ  
                                     จัดการแข่งขันกีฬาของข้าราชการจังหวัดตรัง แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม  กลุ่มยั่งยืน  กลุ่ม  
                                     เข้มแข็ง กลุ่มไทยนิยม  และจะมีการขายเสื้อกีฬาด้วย  มีการแข่งกันฟุตบอล  แชร์บอล 
                                     และกีฬาพ้ืนบ้าน รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้ง    
                                ๗.  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ขณะนี้จังหวัดตรังเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ  ๓๗ เปอรเ์ซ็นต์  
                                     คงเหลืออีกประมาณ ๖๒ เปอร์เซ็นต์  ซึ่งอยู่ในระดับที่ล่าช้ามาก 
                                ๘.  ตลาดประชารัฐมี ๒๑ ตลาด  ตลาดที่น่าสนใจคือตลาดเขาสามบาตรที่ต าบลนาตาล่วง 
                                ๙.  งานวิวาห์ใต้สมุทรและงานลูกลม  จัดได้ดีประสบความส าเร็จ 
                               ๑๐. ค่าจ้างแรงงานจังหวัดตรังปรับขึ้นเป็น วันละ  ๓๑๐  บาท 
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                       ๑๑. บริษัทโต้โยต้าจังหวัดตรังรับเป็นเจ้าภาพในการจัดให้บริการรถรับส่งในขบวนเสด็จ 
 
นางเพียงใจ  หอยสังข์   การเข้าร่วมงานพิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอเมือง  จังหวัด

ก าแพงเพชร  งานมีความพร้อมสวยงาม  โดดเด่น  และจัดได้ดีเยี่ยม จัดมุมที่สามารถใช้
ประโยชน์ได้ดี  มีความละเอียด ดอกไม้สีสันสวยงาม  มีการเตรียมงานเป็นอย่างดีได้รับค า
ชมจากท่านเลขา กศน.  ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์   มีคนมาร่วมงานจ านวนมาก   

นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์ ได้เข้าร่วมงานพิธีเปิดห้องสมุดเป็นครั้งแรกมีความประทับใจ  มีความสวยงาม  มีโอกาสได้
เข้าร่วมรับเสด็จและถ้าบรรณารักษ์มีโอกาสได้ไปก็สามารถน ามาปรับใช้ได้ 

นายธนากร   เยาว์ด า ขอบคุณท่านผู้อ านวยการ กศน.จังหวัดตรัง  ที่ได้ให้โอกาสได้ไปเข้าร่วมพิธี   และได้เห็นพิธี
การข้ันตอนต่างๆ  มีขั้นตอนและการคัดกรอง  ถ้ามีโอกาสอยากให้ท่านอ่ืนได้ไปเข้าพิธีเปิด
ห้องสมุดท่ีจังหวัดระนองในโอกาสต่อไป 

นางฉัตราภรณ์  เอ่งฉ้วน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดอุทัยธานี อ าเภอหนองฉาง  ซ่ึง
อยู่ไกลจากชุมชนเมือง ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร  สถานที่ตั้งอยู่ในวัดและอากาศร้อนมาก  
พ้ืนที่ห้องสมุดมีน้อย  แต่มีมุมเด็กท่ีสวยงามเหมือนกับอยู่ในห้างสรรพสินค้า เป็นจุดเด่น มี
ห้องโสตประมาณกับโรงภาพยนต์และมีศูนย์ส าหรับจ าหน่ายสินค้า   และร่วมพิธีศูนย์อาคม
บุญเรืองสุรพันธ์  เป็นอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของ กศน.จังหวัด  และอะไรที่สามารถ
น ามาปรับได้ก็ให้น ามาใช้ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

   1.2  การประเมินสถานศึกษาสีขาว 
นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  วันที่ ๗  มีนาคม  ๒๕๖๑  จะมีคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
                                       และอบายมุขและห้องเรียนสีขาวปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของกศน.อ าเภอนาโยง ซึ่งจะมี 
                                       คณะกรรมการจ านวน  ๕  คน  รายละเอียดการประเมินจะแจ้งให้ทราบ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร        ๑. สถานศึกษาสีขาวของจังหวัดตรัง  มีระดับเงิน ระดับทองและ ระดับเพชร   
                                       กศน.ที่ได้รับแล้วมี  กศน.ย่านตาขาว กศน. ห้วยยอด  กศน.กันตัง  และล าดับต่อไป  
                                       กศน.อ าเภอนาโยง ต้องประเมินให้ผ่านระดับทองและระดับเพชร 
                                       ๒. การตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นวันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๖๑   
                                       ๓. วันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๑  สมเด็จพระเทพฯ เสด็จจังหวัดตรัง  ที่สนามบินตรัง  และท่ี 
                                       อ าเภอประเหลียนที่โรงเรียนบ้านหาดเลา   มอบกศน.อ าเภอปะเหลียน 
                                       ๔.ให้ด าเนินการตามนโยบายโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน              
นางละออง  ภู่กลาง              การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  มีจุดประสงค์ในเรื่องการ 
                                       ขับเคลื่อนให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เป็นการท าในเชิงรุก  เช่น 
                                       เวททีี่ ๑ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๒๐  มีนาคม ๒๕๖๑  เป็นการคิดออฟซึ่งได้เริ่มไปแล้ว 
                                       อ าเภอละหนึ่งต าบล  เป็นการปรับทุกข์ผูกมิตร  คนไทยไม่ทิ้งกัน   ชุมชนอยู่ดีมีสุข  เวทีที่  
                                       ๒ วันที่  ๒๐ มีนาคม  ถึง  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นการสร้างความตื่นรู้ในสิทธิหน้าที่ 
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                                       ของการอยู่ร่วมกัน  สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง รู้สิทธิหน้าที่  เวทีที่ ๓  วันที่ ๑๑  
                                       – ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑ การปรับเปลี่ยนความคิด  เป็นวิถีไทยวิถีพอเพียง    เวทีที่  ๔   
                                       วันที่ ๑ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ภารกิจของ กศน. คือเรื่องการรู้เท่าทันเทคโนโลยี   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร        เน้นย้ าเรื่องห้ามท าน้ ายาล้างจาน  
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์     การย้ายพนักงานราชการ  นางพัชรี  ดาบทอง  ย้ายไป กศน.ต าบลบางสัก กศน.อ าเภอ  
                                       กันตังและนางสาวธนภร  สามสี  ย้ายไป กศน.ต าบลท่าสะบ้า กศน.อ าเภอวังวิเศษ   
                                       และการย้ายสถานที่ตั้งกศน.อ าเภอปะเหลียน มีสองแห่งคือ โรงเรียนบ้านวังเจริญ มีพ้ืนที่  
                                       กว้าง อยู่ติดพื้นที่อ าเภอย่านตาขาว  ถนนลาดยาง มีระบบน้ าใช้จากภูเขา  มีอาคาร ๒  
                                       หลัง  พ้ืนที่ยาวประมาณ ๑๐๐  เมตร  ส่วนใหญ่เป็นไทยพุทธ  เป็นพื้นที่สามารถเดินทาง 
                                       ได้สะดวก   และอีกสถานที่หนึ่งคือบ้านโคกแต้ว อยู่ชายแดนหมู่ ๒ มีพ้ืนที่  ๗ ไร่  เป็น 
                                       อาคารชั้นเดียว  เป็นพื้นที่ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์มี ระบบประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าก็สะดวก   
                                       สามารถท าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงได้  และมีลานกีฬา มีสนาม ๒ สนาม  มีห้องจ านวน ๘   
                                       ห้อง  สามารถน ามาปรับใช้ได้และจะประชุมกรรมสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการย้าย  
                                       กศน.อ าเภอปะเหลียน  ไม่เกินวันที่ ๑๕  มีนาคมนี้  จะด าเนินการเรื่องชมรมกีฬาและ 
                                       ดนตรีการเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย เรื่องอาชีพระยะสั้น  ถ้ากศน.อ าเภอปะเหลียนย้าย  
                                       ห้องสมุดก็จะย้ายห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียนไปอยู่ กศน.บ้านนา  อาจจะขอ 
                                       สร้างห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีแทน   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร        ถ้าพร้อมให้ด าเนินการขอใช้ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่  เน้นย้ า กศน.ต าบลต้องมีสถานที่  
                                       เป็นเอกเทศ  ต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ฝากเรื่อง กศน.ต าบลด้วย   
                                       กศน.หาดส าราญ เรื่องครูสอนผู้พิการ มีครูจ านวน ๕ คนให้ย้ายไป กศน.อ าเภอเมืองตรัง   
                                       ๒ คน  ไปกศน.ย่านตาขาว ๑ คน  เหลือ กศน.หาดส าราญ  ๒ คน 
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก           การอบรมปราชญ์ชาวบ้าน จ านวน ๕๐ คน โดยการสัมมนานั้นให้เขียนโครงการ  จัด 
                                       โดย กรอมน.   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร        เลือกพ้ืนที่ อ าเภอนาโยงและอ าเภอย่านตาขาว  ให้สร้างปราชญ์ชาวบ้าน  ๕๐ คน  ให้   
                                       ๕๐  คนนี้ไปสร้างเพ่ิมอีก  ๓๐  คน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
    

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๖๑ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร       การประเมิน กศน.ต าบล ๔ G  ครั้งต่อไปดังนี้คือ 
                                    กศน.อ าเภอเมืองตรัง                 กศน.ต าบลนาบินหลา 
                                    กศน.อ าเภอย่านตาขาว              กศน.ต าบลทุ่งค่าย 
                                    กศน.อ าเภอนาโยง                   กศน.ต าบลละมอ  
                                      กศน.อ าเภอวังวิเศษ                 กศน.ต าบลเขาวิเศษ 
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                                      กศน.อ าเภอหาดส าราญ             กศน.ต าบลตะแสะ 
                                      กศน.อ าเภอห้วยยอด                กศน.ต าบลเขากอบ, นาวง 
                                      กศน.อ าเภอกันตัง                    รอประชุมก่อน 
                                      กศน.อ าเภอสิเกา                     กศน.ต าบลไม้ฝาด 
                                      กศน.อ าเภอรัษฎา                    กศน.ต าบลคลองปาง , หนองปรือ 
                                      กศน.อ าเภอปะเหลียน               กศน.ต าบลท่าพญา , ท่าข้าม 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      การอบรมพัฒนาครูกศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)   
                                     ในครั้งต่อไปเสนอชื่อดังนี้  ในเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
    1) นายกฤษฎา  ปิลเกษม  ครูอาสาสมัคร  กศน.อ าเภอกันตัง 
    2) นางประภาศรี  เปาวัลย์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
    3) นางสาวจรรยา  สุวรรณรัตน์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
                                          4) นางอมรรัตน์  ทองทิพย์ ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอรัษฎา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      วัน กศน. ภาคใต้ได้พูดถึงจังหวัดที่ไม่มีศึกษานิเทศก์  ว่าจะให้ศึกษานิเทศก์ของจังหวัดตรัง 
                                     ออกไปนิเทศ  คือจังหวัดระนอง  กับจังหวัดพังงา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
นายคมกฤช   อภิชัยสรพันธุ์   กีฬากลุ่มอันดามัน  การแข่งกีฬาวันครูได้ล าดับที่ ๓  ได้นักกีฬา ๑๒ คน  กีฬา 
                                      กรีฑามี กศน.เมืองตรัง กศน.นาโยง  กศน.หาดส าราญ  และกศน.สิเกา  และ 
                                      ชุดกีฬาต้องหาผู้สนับสนุนจะด าเนินการของบอ่ืนๆของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  
                                      ก าหนดซ้อมประมาณมีนาคม , เมษายน  ระหว่างจังหวัดพังงากับจังหวัดตรัง    
                                      กีฬาพ้ืนบ้านยังไม่มีเจ้าภาพ และยังขอสนับสนุนงบประมาณจากเครือกันตังกรุ๊ป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
  ๓.๑  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
งบอุดหนุนคงเหลือดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
ที่ สถานศึกษา 

 
  / 
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ที ่ สถานศึกษา การเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน หนังสือเรียน 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 4๐๕,๖๖๒.๒๙ ๖๘,๙๐๓.๙๔ ๑๕๓,๓๕๕ 
๒ กศน.อ าเภอห้วยยอด ๕๑๓,๙๓๔.๑๘ ๗๒,๓๕๘ - 
๓ กศน.อ าเภอกันตัง ๕๔๖,๔๓๖.๑๑ ๑๒๘,๗๑๕ ๓ 
๔ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ๓๙๙,๐๐๐.๔๙ - ๓๑ 
๕ กศน.อ าเภอปะเหลียน ๓๑๑,๖๓๕.๑๖ ๒๓,๕๖๐ ๒๑,๔๑๙ 
6 กศน.อ าเภอสิเกา ๑๐๕,๘๑๓.๓๘ - 4๗,๒๕๕ 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ ๗๖,๓๓๖.๑๖ - ๑๖ 
8 กศน.อ าเภอนาโยง ๒๐๐,๔๘๙.๕๖ - ๕๕,๒๗๗ 
9 กศน.อ าเภอรัษฎา ๑๖๔,๔๕๐.๓๙ 4๑,๔๗๓ 4๙,๓๔๘ 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ ๙๓,๔๗๕.๗๑ ๕๔,๒๐๐ ๕๔,๓๘๑ 
รวม ๒,๘๑๗,๒๓๓.๔๓ ๓๘๙,๒๐๙.๙๔ ๑๙๘,๙๙๙ 

   
 

                     งบด าเนินงาน ผลิตที่ ๔ (งบจัดกิจกรรม) คงเหลือดังนี้ 
ที ่ สถานศึกษา ส่งเสริมการรู้หนังสือ ทักษะชีวิต ศก.พอเพียง พ.สังคมชุมชน 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 4,๖๗๕ ๔๓,๑๒๕ ๑,๖๒๕ ๘๓,๔๐๐ 
๒ กศน.อ าเภอห้วยยอด ๘,๘๐๐ ๒๖,๔๗๐ ๒๗,๖๓๕ - 
๓ กศน.อ าเภอกันตัง ๑๑,๕๕๐.๐๐ ๒๑,๙๓๑ ๙,๐๓๐ ๕๖,๒๘๐ 
๔ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ๕,๓๐๐ ๓,๗๘๐ ๑๙,๒๐๐ ๑๑,๒๕๐ 
๕ กศน.อ าเภอปะเหลียน ๑๗,๐๕๐ ๒๓,๙๕๐ ๔,๙๖๐ ๓๓,๐๐๐ 
6 กศน.อ าเภอสิเกา ๑๑,๕๕๐ ๑๔,๓๗๕ ๑๒,๐๐๐ ๑,๗๑๐ 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ - - - ๑๐,๑๔๐ 
8 กศน.อ าเภอนาโยง ๗,๘๘๐ ๑๑,๕๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๒๒,๖๐๕ 
9 กศน.อ าเภอรัษฎา ๕,๕๐๐ ๑๔,๓๗๕ ๙,๖๐๐ - 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ - - - - 
รวม ๗๒,๓๐๕ ๑๕๙,๕๐๖ ๙๖,๐๕๐ ๒๑๘,๓๘๕ 

 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                            / งบรายจ่ายอ่ืน 
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งบรายจ่ายอื่น ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน คงเหลือดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา ๑อ าเภอ๑อาชีพ ชั้นเรียนวิชาชีพ กลุ่มสนใจ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง - ๘๕,๒๗๔ ๑๖๕,๔๐๑ 
๒ กศน.อ าเภอห้วยยอด ๓๑,๖๐๐ ๑๒๕,๐๐๐ ๗๕,๙๕๐ 
๓ กศน.อ าเภอกันตัง ๒๙,๘๐๐ ๓๔,๘๑๗ ๑๐๒,๔๐๐ 
๔ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ๒๗,๖๐๐ - ๙๗,๔๐๐ 
๕ กศน.อ าเภอปะเหลียน ๓๐,๔๐๐ ๙๑,๕๐๐ ๗๒,๖๐๐ 
6 กศน.อ าเภอสิเกา ๒๐,๐๐๐ ๓๔,๐๐๐ ๖๑,๗๐๐ 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ ๑๐,๗๔๐ ๓๒,๐๐๐ ๑๔,๗๔๕ 
8 กศน.อ าเภอนาโยง ๒๒,๘๐๐ ๗๔,๒๕๐ ๓๗,๖๕๐ 
9 กศน.อ าเภอรัษฎา ๑๘,๐๐๐ ๔๓,๕๐๐ 4๕,๘๐๐ 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ ๓๘,๗๐๐ ๑๕,๖๐๘ ๓๙,๙๐๐ 
รวม ๒๒๙,๖๔๐ ๕๓๕,๙๔๙ ๗๑๓,๕๔๖ 

 

                                      งบรายจ่ายอื่น คงเหลือดังนี้ 
ที ่ สถานศึกษา บริหารจัดการขยะ ภาษาอังกฤษ SMART ONIE ผู้สูงอายุ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง ๒๘,๔๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๒๒๘,๐๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ 
๒ กศน.อ าเภอห้วยยอด ๓๒,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๒๔๓,๒๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ 
๓ กศน.อ าเภอกันตัง ๒๘,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๒๑๒,๘๐๐ ๒๕,๗๐๐ 
๔ กศน.อ าเภอย่านตาขาว ๑๖,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๑๒๑,๖๐๐ - 
๕ กศน.อ าเภอปะเหลียน ๒๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๑๕๒,๐๐๐ - 
6 กศน.อ าเภอสิเกา - ๙๓,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ - 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ - ๙๓,๐๐๐ - - 
8 กศน.อ าเภอนาโยง ๑๒,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๙๑,๒๐๐ - 
9 กศน.อ าเภอรัษฎา ๑๐,๐๐๐ ๙๓,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ - ๙๓,๐๐๐ - ๒๕,๗๐๐ 
รวม ๑๔๖,๔๐๐ ๙๓๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๘๐๐ ๓๔๗,๔๐๐ 

 

                                    ให้เจ้าหน้าที ่กศน.อ าเภอตรวจสอบข้อมูลที่กลุ่มแผนเพ่ือให้ข้อมูลมีความถูกต้อง   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     ฝากทุกอ าเภอติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินในการจัดกิจกรรมเพ่ือประโยชน์สุขของชาวบ้าน 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 
                                                                                                                                                                
                                                                                                       / ระเบียบวาระที่ 4  
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
               กลุ่มอ านวยการ 
 

   4.1  แนะน าบุลากรใหม่  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   
นางสาวอัจฉรี  วีระเสถียร      แนะน าตัวในต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   4.2  รายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัล “กศน.เกียรติยศ” ประจ าปี ๒๕๖๐   

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร นายวิเชียร  จันทรฝ์าก           ผู้บริหาร 
                                       นางนงเยาว์   ทับเที่ยง           บรรณารักษ์    
                                       นางสาวจุฑามาส   แก้วมี        คร ู
                                       นายสมคิด  จิตภักดี              ลูกจ้างประจ า     
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

  4.3  การตรวจสุขภาพประจ าปี ๒๕๖๑ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร       เลื่อนการตรวจสุขภาพจากวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ ๓ เมษายน  ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
  

                 4.4  ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดเีด่นที่มีความสามารถดา้นการ 
อ่าน การเขียน การพูด  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังขอความร่วมมือ กศน.อ าเภอเสนอชื่อเยาวชนเข้ารับการ                
                                       พิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการ อ่าน การเขียน การ 
                                            พูด พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยเสนอรายชื่อพร้อมประวัติ ผลงาน   คุณสมบัติเป็นเยาวชนอายุ ๑๕  
                                       – ๒๕ ปี  เป็นนักเรียนนักศึกษาในสถานบันการศึกษาและต้องมีการรับรองจากสถานบัน 
                                       การศึกษา  รายละเอียดเพ่ิมเติมจะแจ้งเป็นหนังสือไปยัง กศน.อ าเภออีกครั้ง 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.5  การด าเนินการสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยประจ าปี ๒๕๖๑  
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ขอความร่วมมือ กศน.อ าเภอส่งผู้ที่ช่วยเหลืองาน กศน.  คุณสมบัติเป็นผู้ที่ปฏิบัติงาน 
                                       เกี่ยวกับ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไม่น้อยกว่า ๒ ปี ติดต่อกัน ไม่ 
                                       เคยได้รับรางวัลระดับชาติมาก่อน ไม่เป็นผู้ที่รับเงินเดือนค่าตอบแทนจากทางราชการ  
                                       เป็นผู้น าชุมชนหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ด าเนินการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
                                       อัธยาศัย ส่งภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                                                                                                                                                /  กลุ่มยทุธศาสตร์และการพัฒนา 
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กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

   4.6  โครงการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข.และครู ค. หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล  
(Digital  Literacy) และการเปิดร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce) 
นางสาวนุชรีย์     บวชชุม     ส าหรับโครงการนี้ จัดในวันที่  ๒๐ – ๒๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  กลุ่มเป้าคือครู กศน.ต าบล   
                                         และผู้ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ  กศน.อ าเภอละ ๑ คน  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   4.7  ชุดการเรียนทางไกล หลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
    
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ด้วยสถานการณ์ศึกษาทางไกลได้จัดส่งชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรการวิจัยเพื่อ 
                                          พัฒนาการเรียนรู้    เปน็ชุดการเรียนที่ดีเพ่ือใช้ในการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้  เพื่อมอบ 
                                          ให้ กศน.อ าเภอละ ๑ ชุด 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                               4.๘  การด าเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาระบบระดับชาติหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑   ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ด้วยระบบ       
(E-Exam) 
นายสุริยา  จันทรัฐ              การด าเนินการจัดสอบ (E-Exam) ได้ด าเนินแจ้งสถานศึกษาให้ลงทะเบียนในระบบ 
                                      ออนไลน์  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ถึงวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งศูนย์ 
                                      สอบอยู่ที่ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  จะด าเนินการสอบตั้งแต่วันที่  ๘ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑   
                                      หลังสอบเสร็จให้ศูนย์สอบรายงานผลในวันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๑  กรณีไม่สามารถมา 
                                      สอบที่ศูนย์ตรัง  สามารถท าหนังสือขอสอบที่ศูนย์อ่ืนได้ 
 
                              4.๙  การตรวจกระดาษค าตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐   
นายสุริยา  จันทรัฐ              กศน.จะด าเนินการจัดสอบ  วันที่  ๑๗  - ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๑  หลังสอบเสร็จจะมีการ 
                                      ตรวจกระดาษค าตอบ  ในวันที่  ๒๒ – ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  ขอให้สถานศึกษาส่ง 
                                      เจ้าหน้าที่จ านวน ๑ ท่าน  เป็นคณะกรรมการตรวจกระดาษค าตอบ 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
         4.๑๐  ซักซ้อมแนวทางการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกบังคับของผู้เรียนที่มีการเทียบโอน
การเรียน 
นายสุริยา  จันทรัฐ              สืบเนื่องมาจากว่ารายวิชาบังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๙  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เพ่ิมเติม   
                                      นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือกบังคับก็ 
                                      ได้เพราะหน่วยกิตครบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

         
                                                                                                                                / 4.๑๑  รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ 
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                            4.๑๑  รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับ 
นายสุริยา  จันทรัฐ              สรุปผู้ที่ผ่านการประเมินเทียบระดับ  ดังนี้ 
                                    กศน.อ าเภอเมืองตรัง     ผ่าน ๑๒  คน 
                                    กศน.อ าเภอกันตัง         ผ่าน ๑๐  คน 
                กศน.อ าเภอย่านตาขาว     ผ่าน ๑๐  คน 
                                      กศน.อ าเภอห้วยยอด     ผ่าน ๑๓  คน 
                                      กศน.อ าเภอหาดส าราญ     ผ่าน ๓    คน  
                                      กศน.อ าเภอนาโยง     ผ่าน ๑๑  คน  
                                      กศน.อ าเภอสิเกา     ผ่าน ๒    คน 
                                     หลังจากนี้ก็จะมีการสัมมนาประมาณปลายเดือนมีนาคม  ที่ภูผายอดส าหรับค่าใช้จ่ายจะมี 
                                       การเก็บจากนักศึกษาประมาณ คนละ ๓,๐๐๐  บาท  แต่ถ้าเหลือจะต้องคืนกลับให้กับ 
                                       นักศึกษาจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       4.๑๒  ประชุมการนิเทศ กศน.ในเขตจังหวัดภาคใต้  

นางสุรีย์  นาคนิยม              การประชุมการนิเทศมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันหลายๆโซน เช่นศึกษานิเทศก์ร่วมกลุ่มกัน  
                                      ไปนิเทศเปน็ทีม  แบบโซนเหนือไปนิเทศโซนใต้  โซนใต้ไปนิเทศโซนเหนือ  และมีรูปแบบ 
                                      ต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพราะบางจังหวัดไม่มีศึกษานิเทศก์  สรุปการนิเทศของภาคใต้ครึ่งปี 
                                      แรกในวันที่  ๒๐- ๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๑  และได้มีการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

                             4.๑๓  รายงานผลการประชุมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อการจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเชือ่มโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  
นางสุรีย์  นาคนิยม            สืบเนื่องมาจากจังหวัดตรังมีโรงงานมาก  แต่คนตรังนิยมเรียนสังคมศึกษาซึ่งไม่กับสายงาน   
                                    จึงมีความจ าเป็นต้องจ้างแรงงานพม่า กัมพูชา  เป็นต้น  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ได้ 
                                    ร่วมมือกับอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง  จัดท าหลักสูตรเพื่อผลิตคนให้กับโรงงานในจังหวัดตรัง   
                                    มีการส่งครูไปอบรม  หลักสูตรต่างๆ  เมื่อจบอาชีวก็จะมีงานท าและให้เงินสูงกว่า ๑๕,๐๐๐   
                                    บาท  มีจ านวน ๖ หลักสูตร  บัญชี  การตลาด  ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน  ช่างกลโรงงาน   
                                    การติดตั้งเครื่องจักร  เป็นต้น 
                             4.๑๔  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานศูนย์การเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
นางสุรีย์  นาคนิยม            มีการติดตามงาน กศน.ต าบล ซึ่งไม่เป็นไปตามที่ประเมิน  จึงได้มีการจัดท าคู่มือการ 
                                    ด าเนินงาน  จ านวน ๔ เล่ม  เศรษฐกิจพอเพียง  การก าจัดขยะ  กศน.ต าบล  การศึกษา 
                                    ตลอดชีวิต  ในไตรมาส ๒ ก็สามารถใช้ได้   ทางส่วนกลางอยากให้ครู กศน.ต าบลท างาน 
                                    ตามคู่มือ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

                                                                                                      /  4.๑๕  นโยบายและแนวทางการ 
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                              4.๑๕  นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
ในระดับพื้นที่ 
นางละออง  ภู่กลาง           เป็นลักษณะการท าเวทีชาวบ้าน  ว่าชาวบ้านมีความภูมิใจเรื่องอะไรบ้าง  มีปัญหาอะไรใน 
                                   ชุมชน  จัดท าเป็นโครงการ  และทุกกจิกรรมเป็นความต้องการจริงของประชาชน  จะมีการ 
                                   จัดประมาณเดือนพฤษภาคม  ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ  ๗๒๓   หมู่บ้าน  
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

                              4.๑๖  รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะครู  กศน.ต้นแบบสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
และเทคนิคในการจัดกระบวนการเรียนรู้  ปี ๒๕๖๑  
นางละออง  ภู่กลาง           พบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมจ านวน  ๑๔๐  คน  และมีทีมงานพี่เลี้ยงจ านวน  ๑๐  คน  ซึ่ง 
                                    เป็นการท าได้ดี  มีการเขียนบทความ  และการฝึกปฏิบัติ เช่น การท าทูน่าแซนวิส  และ 
                                    น้ าพั๊น  ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนะที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ   มีการเชิญครูสอน 
                                    ภาษาอังกฤษที่มาจากประเทศ  มีการเตรียมงาน  คะแนนประมาณ ๔๕ – ๕๐  คะแนน   
                                    ส าหรับเกียรติบัตรจะจัดท าเป็นภาษาอังกฤษ  ขณะมีหลายจังหวัดสงขลา  ชุมชน  และ 
                                    กระบี่ที่ติดจองวิทยากรทีมงานของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
                                     
มติที่ประชุม  รับทราบ 

                              4.๑๗  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง  ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารยุค  อาเซี่ยน  
นางละออง  ภู่กลาง           เป็นโครงการต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา ๕ ปี  ในปีนี้จะก าหนดจัดวันที่  ๒๓ - ๒๗ เมษายน   
                                    ๒๕๖๑  เพ่ือการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง  หลักสูตร  ๓๐  ชั่วโมง   จะมีการเดินทางไปปีนัง   
                                    เช้าไปเย็นกลับ  และไม่ได้เป็นการบังคับ  ขอคนที่มีความพร้อมและเป็นคนที่มีพาร์ปอด์และ 
                                    ออกค่าใช้จ่ายเอง ๑,๙๒๐ บาท   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

                              4.๑๘  การนิเทศค่ายตามโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด   
นางละออง  ภู่กลาง           ได้ด าเนินการนิเทศ  วันที่ ๒๖ –  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  นักศึกษาเป็นผู้ชายทั้งหมด   
                                    เป็นการจับมือกับฝ่ายปกครอง   ได้เป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา  พบว่า 
                                    นักศึกษาผู้ชายจะมีความรักแม่ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
                                                                           

                     - 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

                                                                              / ๖.๑  ทอดกฐินพระราชทาน 



~ 13 ~ 
 

 
                              ๖.๑  ทอดกฐินพระราชทาน  
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร การทอดกฐินพระราชทาน  ให้น ามาไว้วาระการประชุมทุกเดือนจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
นายคมกฤช   อภิชัยสรพันธุ์      อยากได้ข้อมูลจ านวนที่แน่นอน  เพ่ือการจองโรงแรมไว้ล่วงหน้า 
 

      ๖.๒  การจัดอบรมลูกเสือ BTC 
นายคมกฤช   อภิชัยสรพันธุ์      กศน.อ าเภอปะเหลียน กับสโมสรลูกเสือจังหวัดตรังจะจัดผู้บังคับบัญชาลูกเสือหลักสูตร  
                                         BTC  วันที่ ๖ – ๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดตรัง 
                                 ๖.๓  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง 
นายคมกฤช   อภิชัยสรพันธุ์       มียอดเงินสินทรัพย์จ านวน  ๑๐,๘๙๙,๑๓๘,๘๕๒ .๒๒ บาท  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก               
                                          ออมทรัพย์   ร้อยละ 2.50  ต่อปี  ออมทรัพย์พิเศษ  ร้อยละ  3.30  ต่อปี   
                                          ประจ า  6 เดือน  ร้อยละ  3.50  ต่อปี   ประจ า  12  เดือน  ร้อยละ 4.00  ต่อปี  
                                          สวัสดิการ  ทุนสาธารณประโยชน์  สหรกณ์ออมทรัพย์ครูตรัง   มีการจัดสรรจากก าไร 
                                          สุทธิเป็นประจ าทุกปี  ส าหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษาโดยทั่วไป  หรือเพ่ือการศึกษาอบรม 
                                          ทางสหกรณ์  หรือสาธารณประโยชน์หรือการกุศล  ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบของ 
                                          สหกรณ์  น ามาใช้จ่ายในสวัสดิการต่อไปนี้  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  และสมาชิก    
                                          ตามแบบฟอร์ม  สหกรณ์ ตามวันเวลาที่สหกรณ์ประกาศ  หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ม ี
                                          รายละเอียดดังนี้   
                                          1.  ระดับชั้นประถมศึกษาท่ี 1-6   ทุนละ  1,500  บาท 
                                          2.  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1-6  หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า  ทุนละ 2,000  บาท 
                                          3.  ระดับปริญญาตรี  หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า  ทุนละ 3,000  บาท   
                                          4.  ทุนการศึกษาสมาชิกระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก  ทุนละ  4,000  บาท   
                                          เงินชว่ยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย  หรือภัยธรรมชาติ  สามารถยื่นขอรับการ 
                                          ช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าจากสหกรณ์  ตามหลักเกณฑ์ความ 
                                          เสียหายและความเดือนร้อนมากน้อย  ต่ าไม่เกินรายละ 6,000  บาท  การยื่นแบบค า 
                                          ขอจะต้องยื่นภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันประสบอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติ  โดย 
                                          สามารถรับแบบฟอร์มค าขอจากสหกรณ์  หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสหกรณ์     
                                          การยื่นแบบค าขอรับเงินช่วยเหลือ    
                                         1.  ภาพถ่าย 
                                         2.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกอาศัยอยู่   
                                         3.หนังสือรับรองของผู้น าท้องถิ่น   
                                         4.รายละเอียดประกอบความเสียหาย   
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล        กรณีเจ็บป่วย  ต้องมีใบรับรองแพทย์   และต้องเกิน ๑๕  วัน จึงจะสามารถเบิกได้ 
นางสุรีย์  นาคนิยม                  แนะน าให้ลงทุนกับกองทุนรวม  LPF  
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร           การกู้สหกรณ์จะเริ่มยากข้ึน  เพราะไม่ช าระหนี้ที่กู้ไปแล้ว  การเป็นหนี้ไม่ใช่ไม่ดีแต่ต้อง  
                                          ช าระหนี้ด้วย   
                                                                                                                       /  ๖.๔  การรายงานผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ 
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                            ๖.๔  การรายงานผลการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   
                                         บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/ห้องสมุดประชาชน  “เฉลิมราชกุมารี”  / 
                                         ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑   
                                         ตามล าดับ คือนางสาวกวินนาถ  ช่วยสงค์,นางสาวนงเยาว์    ทับเที่ยง, นางนุชนาฏ   
                                         นุ้ยขาว, นางอุบลรัตน์   ฤทธิ์รัตน์ ,นางสาววาสนา  บญุเจริญ , นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง                     
                                         นางธิดารัตน์  เปาะทอง ,นางวัชรี  นายโท                   
นางสุรีย์ นาคนิยม                   การอบรมนวตกรรม   ถ้าสนใจให้รีบสมัครมาที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก             แนะน าให้ส่งหนังสือทางลายและทางอีเมล์ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร          อินเทอร์เน็ตยังรอการจัดสรรงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๒.๓๕ น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


