
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    ครั้งที่ 11/2561 

วันจันทร์ที ่ 29  ตุลาคม  2561  เวลา  13.00  น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส 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.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
6.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
7.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

8.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
9.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
10.  นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
11.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
14.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการ 
15.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ 
16.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ 
17.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ 
18.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ   
19.  นางอรทัย คงสิน ครู  
20.  นางจาริ คงนคร คร ู
21.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู
22.  นายชรินทร์ สีสุข คร ู   
23.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
24.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

                                                ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
26.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
27.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
28.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
29.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
        / 30.  นางปัทมนันท ์
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30.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
31.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ     
32.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์  ระดับ  ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
33.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์  ระดับ  ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
34.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์  ระดับ  ส 3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
   
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา    ลาป่วย 
2.  นายไวดี้ อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ  ส 3  
                                                         ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  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.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายเกรียงศักดิ์     บริบูรณ์   พนักงานขับรถรถยนต์ ระดับ ส 2   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายศุภชัย   เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
     / เริ่มประชมุเวลา 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจ า  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 11/ 
  2561  กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม       
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุม ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good   

   practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่มจาก  
   กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  / กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอกันตัง / กศน.อ าเภอสิเกา 

กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอหาดส าราญ และการน าเสนอจดหมายข่าว
ประจ าเดือน 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   - แสดงความยินดีกับผู้ไดร้ับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจ าปี 2561 ส านักงานปลัด 

     กระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่  8  กันยายน  2561  
                                  - แสดงความยินดีกับ นางจันจิรา  เจริญฤทธิ์  ได้รับเข็มวิทยฐานะ สถาบันพัฒนาครู  
                                    คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทที่ 3  
                                    ณ  วันที่  2  ตุลาคม  2561 
                                  - มอบเกียรติบัตรบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  ระดับกลุ่ม กศน. อ าเภอห้วยยอด 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
    

1.1 ข้าราชการย้ายไปรับต าแหน่งใหม่   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร 1) นายสินไชย  หมวดมณี  หัวหน้าค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติฯ  ย้ายไปรับ    

  ต าแหน่งหัวหน้าค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติวชิราวุธ  จังหวัดชลบุรี 
2) นายนันทน์พัทธ์  ศรีธัญรัตน์  กรรมการลูกเสือราชาธิวาส  ย้ายมารับต าแหน่ง 
  หัวหน้าค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติฯ   

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2  นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร       1) ก าหนดจัดงานวันที่  3 – 14  ธันวาคม  2561  มีการแสดงบนเวที เช่น   
                                                 มโนราห์ หนังตะลุง ของนักเรียน นักศึกษา ในส่วนของส านักงาน กศน.จังหวัด 
                                                   ตรัง  ให้ความร่วมมือในการจ าหน่ายสลากกาชาด 

      2) ทุกวันศุกร์  ก าหนดให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง  สวมใส่ 
    ชุดผ้าพ้ืนเมือง 
3) เน้นการท างานแบบปักหมุด 

/ 3) งานประเพณชีักพระ   
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4) งานประเพณีชักพระ  จัดได้ดี  มีการณรงค์ลดการใช้โฟม  และห้ามใช้แก้วน้ า 
    พลาสติก 
5) ขอให้ส านักงานเกษตรจังหวัดตรังสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนปลูก 
    ผักปลอดสารเคมีไว้กินเอง 
6) การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 
7) การท างานร่วมกันต้องตั้งใจ เอาจริงทุกเรื่อง เน้นความโปร่งใส  
8) จะมีการวัดความดันตามช่วงวัย  (โรคของผู้บริหารต้องหมดไป) 
9) การแก้ปัญหายาเสพติด 
10) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง  ก าหนดการถวายผ้าพระกฐิน 
      พระราชทาน  วันที่  11  พฤศจิกายน  2561 ณ วัดตันตยาภิรม จังหวัดตรัง 
11) ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ก าหนดการถวายผ้าพระกฐิน 
     พระราชทาน วันที่  17  พฤศจิกายน  2561  ณ วัดกระพังสุรินทร์   
     พระอารามหลวง  จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

1.3  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน  มีดังนี้ 

1) ค่าตอบแทนครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ครูประจ ากลุ่ม ครูผู้สอนคนพิการ 
   ครปูระกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ครู ปวช.)  และครูสอนเด็กเร่ร่อน  ตามเกณฑ์ที่ 
   กระทรวงการคลังก าหนด 
2) ค่าตอบแทนบุคลากรที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล 
3) ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม 
4) ค่าตอบแทนบุคลากรด าเนินการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอน 
6) เงินเพ่ิมค่าครองชีพหรือเงินประเภทอื่น ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
7) ค่าบริหารจัดการศึกษานอกระบบส าหรับภาคีเครือข่าย  เหมาจ่ายตามรายหัว 
8) ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และหรือกิจกรรมเรียนรู้เสริม  
    หลักสูตรเป็นค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าเช่าที่พัก  ค่าเช่าสถานที่    
    ค่าเช่าพาหนะ  ให้กับเอกชนหรือส่วนราชการอื่นตามที่เรียกเก็บ  ตามความ  
    จ าเป็น เหมาะสมและประหยัด 
9)  ค่าใช้จ่ายในการวัดผล  ประเมินผลการศึกษา 
10)  ค่าพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
11)  ค่าด าเนินการเก่ียวกับค่าสื่อ  วัสดุอุปกรณ์การศึกษา  และค่าสาธารณูปโภค 
12)  ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผล  การจัดการศึกษา 
13)  ค่าด าเนินการสอบ 
14)  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร  ให้กับหน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 

 / 15)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ   
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15)  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
16)  ค่าใช้จ่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หรือกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร 
17)  การเบิกกิจกรรมกีฬา กศน. การแข่งขันระดับจังหวัด  ระดับภาค   

      18)  การเบิกเครื่องแบบลูกเสือและเครื่องแบบอาสายุวกาชาด 
 

นางอุษา  บุญทอง        อุดหนุนพักเบิกคงเหลือ ณ วันที่ 29  ตุลาคม  2561 เป็นเงิน 607,783.76.- บาท 
           ได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 10/ 2561 วันที่  28  กันยายน  2561 

รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 10 / 2561 วันที่  28  กันยายน  2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 10/ 2561 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

3.1  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562    
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562 จากส านักงาน กศน.  ดังนี้ 

1) ผลผลิตที่  5  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
   ค่าซ่อมแซมปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา   จ านวน  247,000.- บาท 
2) ผลผลิตที่ 5  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   
   งบด าเนินงาน  ค่าจ้างเหมาบริการ  ตุลาคม 2561  ถึง  มีนาคม  2562    
   - พนักงานขับรถยนต์    จ านวน  1  คน       70,080.- บาท 
   - บรรณารักษ์    จ านวน  4  คน  คนละ    90,000.- บาท 
   - พนักงานบริการ    จ านวน  2  คน  คนละ    54,000.- บาท 
3) ผลผลิตที่ 5  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  งบด าเนินงาน  ดังนี้ 
   3.1) ห้องสมุดประชาชน  จัดสรรเพื่อเป็นค่าบริหารงาน   
 - ห้องสมุดประชาชนจังหวัด    จ านวน    36,000.- บาท/ปี 
 - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี   จ านวน    36,000.- บาท/ปี 
 - ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ    จ านวน     30,000.- บาท/ปี  
 3.2) ค่าหนังสือพิมพ์และค่าวารสาร     จ านวน    12,000.- บาท/ปี 
  3.3) ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุด                       

 - ห้องสมุดประชาชนจังหวัด    จ านวน    40,000.- บาท/ปี 
 - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”   จ านวน    50,000.- บาท/ปี 
 - ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ    จ านวน    30,000.- บาท/ปี  

/ 3.4) ค่าสาธารณูปโภคห้องสมุด 
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  3.4) ค่าสาธารณูปโภคห้องสมุด เป็นค่าไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์ 
 - ห้องสมุดประชาชนจังหวัด    จ านวน    11,000.- บาท/ปี 
 - ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”   จ านวน     5,700.- บาท/ปี 
 - ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ    จ านวน    11,000.- บาท/ปี 
4) ผลผลิตที่  5  ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน  กิจกรรมจัดสร้าง 
    แหล่งเรียนรู้ในระดับต าบล     จ านวน    233,445.- บาท 

4.1) ค่าซื้อหนังสือ สิ่งสิ่งพิมพ์  ให้ กศน.ต าบลแห่งๆ ละ       20,000.- บาท/ปี 
4.2) ค่าจัดกิจกรรม  ให้ กศน.ต าบล  แห่งๆ ละ      10,000.- บาท/ปี 
4.3)  ค่าสาธารณูปโภค  ให้ กศน.ต าบล แห่งๆ ละ        6,000.- บาท/ปี 

5) งบบุคลากร   
5.1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    

6) งบด าเนินงาน  จัดสรรเพื่อค่าใช้จ่ายดังนี้  
6.1) ค่าตอบแทนเหมาะจ่ายแทนการจัดหารถยนต์ประจ าต าแหน่ง  
6.2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
6.4) ค่าเช่าบ้าน 
6.5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มข้ัน 
6.6) ค่าเงินพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6.7) ค่าเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2  การบันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ รายงานการบันทึกข้อมูลประชากรวัยเรียนจ านวนเป้าหมาย  16,376  คน  บันทึกได้   

13,207 คน  คิดเป็นร้อยละ  80.65 %   ข้อมูล ณ  วันที่  29  ตุลาคม  2561   
รายละเอียดดังนี้   
 

สถานศึกษา เป้าหมายจ านวน  (คน) ร้อยละของการน าเข้าระบบ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 3,494 7.52 
กศน.อ าเภอกันตัง 1,799 38.17 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 700 78.19 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,542 32.29 
กศน.อ าเภอสิเกา 972 23.37 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 1,798 31.88 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ  1,115 25.25 
  / กศน.อ าเภอนาโยง 
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นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ขอให้สถานศึกษาเร่งด าเนินการส ารวจให้แล้วเสร็จด้วย  และขอให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  2561 -2580  ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ที่จะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่งคง  มั่งคั่งยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   การรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 
นางละออง  ภู่กลาง แจ้งสถานศึกษาเรื่องการขยายเวลาในการส่ง  SAR   เป็นวนัที่  31  ตุลาคม  2561 

สถานศึกษาสามารถส่งออนไลน์ได้เลย สถานศึกษาที่ส่งค่าเป้าหมายแล้วมี  6  อ าเภอ 
ขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ด าเนินการ  เร่งด าเนินการต่อไปด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   - 
    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
 

    6.1  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ ได้ด าเนินการจัดท าวีดีโอยูทูป  และ  PowerPoint  เพ่ือใช้น าเสนอในที่ประชุม  เรื่อง 
    การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ในวันพุธที่  31  ตุลาคม  2561  เวลา 13.00  น.
    ณ ห้องประชุมบรรจง  ชูสกุลชาติ  ชั้น 6  อาคารส านักงาน กศน. และน าเสนอการจัด   
    โครงการสัมมนาการจัดการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี P.L.C และ O.O.C.C .ในที่ 
    ประชุมด้วย  ด้านการประชาสัมพันธ์ได้ด าเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  ได้ด าเนิน 
    การเช่าพื้นที่ของกันตังกรุ๊ปในการประชาสัมพันธ์เป็นป้ายตัววิ่ง  และจะด าเนินการ 
    ประสานกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  เรื่องการถ่ายท าวีดีโอด้วย 

สถานศึกษา เป้าหมายจ านวน  (คน) ร้อยละของการน าเข้าระบบ 
กศน.อ าเภอนาโยง 920 37.32 
กศน.อ าเภอรัษฎา 633 16.38 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 234 61.73 

รวม 13,207 35.21 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 6.2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง 
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    6.2  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง 
 

นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ 1)  การส่งค าร้องต่าง ๆ  สมาชิกสามารถยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภายในวันที่   
    15  ของเดือน  เจ้าหน้าที่จะรวบรวม  น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
    สหกรณ์ภายในเดือนนั้น  เช่น   

   1.1) สมาชิกเข้าใหม่   
   1.2) สมาชิกโอนย้ายภายในหรือภายนอกจังหวัด   

1.3)  ค าร้องเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน   
1.4)  ค าร้องเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้รายเดือน   
1.5)  ค าร้องขอขยายงวดช าระหนี้   
1.6)  ค าร้องอ่ืน ๆ   

2)  เงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกจ่ายให้แก่ทายาท เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม   
ทายาทจะได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิก  เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม   
ตามหลักเกณฑ์และตามเวลาเป็นสมาชิกของสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม ดังนี้   
2.1) มีระยะเวลาเป็นสมาชิกไม่ถึง  6  เดือน ได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิก  
      5,000.- บาท  
2.2) มีเวลาเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป  สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ 
      สมาชิกปีละ 10,000.- บาท  แต่ไม่เกิน  300,000.- บาท  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 
 
 

 
 (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


