
รายงานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ครั้งที่ ๕/๒๕๖1 

วันจันทร์ที ่ 30  เมษายน  ๒๕๖1  เวลา  13.๐๐  น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

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

1. นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
3. นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
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. 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.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
12.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครชู านาญการ 
13.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ 
14.  นายอนันต์ ศรีราม ครชู านาญการ 
15.  นางอรทัย คงสิน คร ู
16.  นางจาริ คงนคร ครู  
17.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครู   
18.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู  
19.  นายชรินทร์ สีสุข คร ู
20.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๔.    นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

                                                ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
 ๒๖.    นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
 ๒๗.    นางวชัร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  

๒๘.    นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
 ๒๙.    นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 

21.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
22.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 

 
/ ผู้ไม่มาประชุม 
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ผู้ไม่มาประชุม 

       1.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง  ไปราชการ 
       2.  นางละออง ภู่กลาง ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไปราชการ 

   3.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ไปราชการ 
   4.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ คร ู      ไปราชการ 
   5.  นางสุรีย์ นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลาปุวย 
   6.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา         ลาพักผ่อน 
       

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 
๑๒.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑3.  นางพิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑4.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑6.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๑7.  นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.oo  น. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครู 
   และบุคลากรทางการศึกษาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ ๕/๒๕๖1  กล่าวเปิด 
   การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
 
 
 /ก่อนวาระการประชุม 
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ก่อนวาระการประชุม  
          มอบเกียรติบัตรรองชนะเลิศ โครงการสัมมนาติดตามผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ                                 
                                     เทคโนโลยี กิจกรรม LPC และการจัดนิทรรศการของ ครู กศน. 
 

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

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

 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 ๑.๑  โครงการไทยนิยมยั่งยืน   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ขณะนี้โครงการไทยนิยมยั่งยืนอยู่ในช่วงเวททีี่ 3  ตั้งวันที่ ๑ – ๓๐  เมษายน  
                                  ซ่ึงรัฐบาลขยายไปถึงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  2561   ส าหรับเวทีที่  4 เริ่มวันที่  16                     
                                  พฤษภาคม – 15 มิถุนายน  2561  ซึ่งเป็นภาระของครู กศน.ต าบลต้องท างานควบคู่ไปกับ         
                                  งาน กศน.ต าบล  และแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณให้ กศน.อ าเภอทั้งหมด ส านักงาน กศน.  
                                  จังหวัดจะไม่เก็บไว้ที่จังหวัด และให้ด าเนินการจัดท าแผนงานของไตรมาสให้แล้วเสร็จ  โดย  
                                  ก าหนดการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมยกเว้นงานการศึกษาพ้ืนฐานที่ยังไม่ได้ด าเนินการสอบ ให้ 
                                  แล้วเสร็จภายในวันที่   ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖1                                      

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

  ๑.๒  การแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน 
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์  จากการไปร่วมโครงการประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน  เป็นการแสดงความ 
                                    สามัคคีของส านักงาน กศน.จังหวัดตรังและผู้บริหารมีส่วนร่วมกับทีมงาน  และสามารถคว้า 
                                    รางวัลมาได้  จ านวน  ๔  ถ้วยรางวัล  และขอขอบคุณครูทุกท่านที่ช่วยกันเช่าสนามซ้อม 
                                    และสามารถได้รับรางวัลในส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วย  และสามารถน ามาปรับใช้กับงานกฐิน 
                                    พระราชทานได้   และอยากให้กรมก าหนดวันมาให้ชัดเจนเพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์     ครูได้เปิดใจได้ร่วมท ากิจกรรมด้วยกัน  แนะน าส าหรับปีหน้าควรจะมีการคัดเลือกระดับ 
                                    จังหวัดด้วย  อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วม  ครูมีขวัญก าลังใจและเป็นสร้างความสามัคคี 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     ปีหน้าจะมีการแข่งขันกลุ่มอันดามันที่จังหวัดกระบี่  โดยภาพรวมเป็นการแข่งขันกีฬาเพ่ือ  
                                    ความสามัคคี  และจะด าเนินการสัมมนาเรื่องการน าเสนอผ่านยูทูปในปี 2562 กับกลุ่ม 
                                    ศูนยอั์นดามัน   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

     
/1.3 การงดสูบบุหรี ่
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                            ๑.๓  การงดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศฉบับที่ 19 ก าหนดให้สถานที่ต่างๆ เป็นพื้นที่ปลอด  
                                    บุหรี่ โดยประกาศดังกล่าว จะแบ่งสถานที่เป็น 2 ลักษณะ คือ สถานที่ที่ห้ามมีการสูบบุหรี่ 
                                    ทั้งหมด และสถานที่ท่ีสามารถสูบบุหรี่ได้แต่ต้องจ ากัดบริเวณ และมีปูายแจ้งชัดเจน ซึ่งหาก  
                                    มีการฝุาฝืนจะมีโทษตามกฎหมายและสามารถขอรับเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ได้ที่ส านักงาน 
                                    กศน.จังหวัดตรัง   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๔  โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชนจังหวัดตรัง 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร         ก าหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้  
                                        ประชาชนจังหวัดตรัง  ในวันพฤหัสบดีที่  24  พฤษภาคม  2561  ณ โรงเรียน  
                                        กันตังรัษฎาศึกษา หมู่ที่ 9 ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง และมอบหมาย  
                                        กศน.อ าเภอกันตังเข้าร่วมจัดกิจกรรม    
มติที่ประชุม รับทราบ 

๑.๕  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา  สังกัด
ส านักงาน กศน.ปี พ.ศ.2561 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     การฝึกอบรมประชาชน  หมายถึงการอบรม  การศึกษาดูงาน  การจัดเทวีประชาคม  หรือ  
                                    กิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรม  ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาทักษะชีวิต   
                                    กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  และการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                                    เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ประชาชนได้รับความรู้  มีเจตคติและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการ 
                                    ด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน  โดยมีโครงการและหลักสูตรที่มีช่วงระยะเวลาการจัดที่แน่นอน              
                                  แจ้งขั้นตอนการด าเนินการฝึกอบรมประชาชนดังนี้                                                 
                                    1.  สถานศึกษาจะต้องจัดท าโครงการฝึกอบรม  ประชาชนพร้อมหลักสูตรบรรจุใน  
                                    แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา  เสนอขอความเห็นชอบต่อส านักงาน กศน.  
                                    จงัหวัด/กทม. (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้รับความเห็นชอบไว้เดิม  ให้ขออนุมัติและ  
                                    ความเห็นชอบกรณีไป)  ยกเว้นสถานศึกษาขึ้นตรง  ให้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบอ านาจ                      
                                    2.  การอนุมัติโครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมประชาชน  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา   
                                    อนุมัติภายในวงเงินตามที่ได้รับมอบอ านาจ  ถ้าเกินวงเงินของสถานศึกษาต้องได้รับความ  
                                    เห็นชอบและอนุมัติจากผู้มีอ านาจ                                   
                                    3.  ด าเนินการฝึกอบรมประชาชนตามโครงการ/หลักสูตร ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว                                              
                                    4.  สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน  เสนอส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  ส าหรับ 
                                    สถานศึกษาขึ้นตรง  ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน  กศน.เป็นรายไตรมาสหรือ 
                                    ตามท่ีส านักงาน กศน.ก าหนด 
                                    การจัดฝึกอบรมประชาชน  ประกอบด้วย 
                                   1.  โครงการ/หลักสูตร ระยะเวลาตามความเหมาะสม 
                                   2.  กลุ่มเปูาหมาย เป็นประชาชนทั่วไป  โครงการ/หลักสูตรละไม่ต่ ากว่า 10 คน 
 

/3. การประเมินผล 
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                                   3.  การประเมินผล ใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจ และการประเมินตามวัตถุประสงค์  
                                   ของหลักสูตรหลังการฝึกอบรม              
                                   4.  หลักฐานการผ่านการอบรม  มอบวุฒิบัตรโดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีระยะเวลาใน  
                                   การฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของโครงการ/หลักสูตร  ส าหรับการจัดเวทีประชาคม  
                                   ให้สถานศึกษาพิจาณาตามความเหมาะสม 
                                   ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  
                                   การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ  พ.ศ.2549  ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ข้อ 8 (9)  ข้อ   
                                   14 และข้อ 15  โดยมีข้อก าหนดเพิ่มเติม  ดังนี้   
                                   1.  ค่าอาหารกลางวัน  ไม่เกินมื้อละ  120  บาท/คน 
                                   2.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ไม่เกิน  มื้อละ 35  บาท/คน 
                                   3.  ค่าเช่ายานพาหนะ  ตามที่สถานบริการเรียกเก็บโดยประหยัด 
                                  4.  ค่าตอบแทนวิทยากร  ในอัตราไม่เกิน ชั่วโมงละ  400  บาท 
                                  5.  ค่าวัสดุในการจัดฝึกอบรม เท่าที่จ าเป็น  เหมาะสมและประหยัด 
                                  6.  ค่าเช่าสถานที่อบรมตามความจ าเป็น  เหมาะสมและประหยัด  ตามที่ผู้บริการเรียกเก็บ 
                                  7.  ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ตามความจ าเป็น  เหมาะสมและประหยัด 
                                  8.  ค่าของสมนาคุณในการศึกษาดูงานให้เบิกเท่าท่ีจ่ายจริง  แห่งละไม่เกิน 1,500 บาท 
                                   ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-8 ให้เบิกจ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น  เหมาะสมและ                
                                   ประหยัดภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  และตามเปูาหมายที่ได้รับการจัดสรรด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๑ 
  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๑  วันที่  ๓๐  เมษายน   ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี ๓/ ๒๕๖1 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 3.1  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการจัดสรร

งบประมาณไตรมาส 3-4  
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในครึ่งปีแรก  งบอุดหนุน  ค่าจัดการเรียนการสอน    
                                         ประจ าวันที่  29  เมษายน  2561 (จัดสรรครั้งแรก) 
 
 
 
 
 
 

/ที่  สถานศึกษา   
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ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 1,390,560.00  1,363,306.54 27,253.46 98.04 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด 1,390,288.00  1,251,328.92    138,959.08  90.01 

3 กศน.อ าเภอกันตัง 1,299,081.00 1,286,325.52 12,755.48 99.02 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 906,004.00 679,200.71 226,803.29 74.97 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 877,135.00 820,102.57 57,032.43 93.50 

6 กศน.อ าเภอสิเกา    436,517.00     366,130.14 70,386.86 83.88 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 320,551.00 320,535.00 16.00 99.99 

8 กศน.อ าเภอนาโยง    478,592.00     412,209.48     66,382.52  86.13 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 449,421.00 444,117.16 5,303.84 98.82 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 285,054.00 282,395.29 2,658.71 99.07 

รวม 7,833,203.00  7,225,667.33  607,535.67  92.24 

   สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  งบอุดหนุน (จัดสรรเพิ่มเติม)  ประจ าวันที่ 29    
   เมษายน  2561 
 

ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 120,927.00  27,808.18 93,118.82 23 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด 123,459.00  27,197.00    96,262.00 22.03 

3 กศน.อ าเภอกันตัง 119,902.00 74,902.00 45,000.00 62.47 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 84,622.00 69,524.00 15,098.00 82.16 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 84,615.00 69,235.00 15,380.00 81.82 

6 กศน.อ าเภอสิเกา    51,850.00     13,985.00 37,865.00 26.97 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 56,918.00 47,172.29 9,745.71 82.88 

8 กศน.อ าเภอนาโยง    57,857.00     23,204.00     34,653.00  40.11 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 45,329.00 20,000.00 25,329.00 44.12 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 46,623.00 29,106.09 17,516.91 62.43 

รวม 792,102.00  541,181.56 250,920.44  68.32 

 
 
 
 
 /สรปุผลการใช้จ่าย 
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  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลผลิตที่ 4  การจัดการศึกษานอกระบบ 
 

ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง  1,070,987.00    840,797.41      230,189.59  78.51 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด   1,169,200.00    713,360.00      455,840.00  61.01 

3 กศน.อ าเภอกันตัง   946,100.00    487,695.00      458,405.00 51.55 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 591,500.00 581,460.00 10,040.00 98.30 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 704,800.00 499,479.03 205,320.97 70.87 

6 กศน.อ าเภอสิเกา   422,175.00    345,281.39    76,708.96  81.79 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 421,625.00 421,625.00 0.00 100 

8 กศน.อ าเภอนาโยง 476,900.00 337,680.00 139,220.00 70.81 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 441,825.00 353,150.00 88,675.00 79.93 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 325,775.00 271,169.00 54,606.00 83.24 

รวม 6,570,887.00 4,851,696.83 1,719,190.17 73.84 

 
    สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ผลผลิตที่ 5 จัดการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ที ่ สถานศึกษา รับ จ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 161,590.00 161,330.72 259.28 99.84 

2 กศน.อ าเภอห้วยยอด 167,820.00 158,474.21 9,345.68 94.43 

3 กศน.อ าเภอกันตัง 85,710.00 73,038.72 12,671.28 85.22 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 183,980.00 179,848.54 4,131.46 97.75 

5 กศน.อ าเภอปะเหลียน 80,790.00 65,000.68 15,789.32 80.46 

6 กศน.อ าเภอสิเกา 74,640.00 67,362.74 7,277.26 90.25 

7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 102,640.00 102,626.15 13.85 99.99 

8 กศน.อ าเภอนาโยง 129,870.00 128,842.98 1,027.02 99.21 

9 กศน.อ าเภอรัษฎา 74,640.00 67,871.99 6,768.01 90.93 

10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 162,180.00 141,841.30 20,338.70 87.46 

รวม 1,223,860.00 1,146,238.14 77,621.86 93.66 
 

/ ไดด้ าเนินการจัดสรร 
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                                 ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณไตรมาส 3 – 4  เรียบร้อยแล้ว  และแจ้งสถานศึกษาบันทึกข้อมูล  
                                 ย้อนหลังให้ด้วย  ส าหรับ กศน.อ าเภอเมืองตรังได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทเปน็ค่า 
                                 ด าเนินการสอบ E – Exam 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  

กลุ่มอ านวยการ 
  4.1  ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร     ด้วยส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ไดป้ระกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ    
                                    ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน   และให้ล าดับที่ 1 คือ  นายวัชระ  สุวรรณประทีป   
                                    มารายงานวันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                           4.2  ผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่ ประจ าปี  2561 
นางสาวอัจฉรี   วีระเสถียร เมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน 2561  ผลการจัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ าด า 
                                     หัวผู้ใหญ่ ประจ าปี 2561   จากการส ารวจพบว่ามีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน        
                                     ๑69  คน  บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  ๙๕.๑๘  และ 
                                     มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 4.3  ผลการด าเนินการโครงการไทยนิยม ยั่งยืน รอบที่ 2 และการรายงานผลรอบที่ 3 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ        ผลการด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนในรอบที่  ๒  มีการรายงานครบทั้ง ๑๐  อ าเภอ   
                                    ในส่วนของรอบที่  ๓  เดิมให้รายงานภายในวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑  และขยายไปถึง 
                                    วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ให้ด าเนินการรายงานได้เรื่อยๆ ไม่ต้องรอพร้อมกันวันที่ ๑๕   
                                    พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เพราะอาจท าให้ระบบเกินความล่าช้าได้  สรุปรายงานจ านวนหมู่บ้าน/  
                                    ชุมชน  และจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน                                       
                                     ในรอบท่ี 3  ระหว่างวันที่  11  เมษายน  2561  ถึงวันที่  24  เมษายน  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ที่  ช่ืออ าเภอ  จ านวนต าบล 

https://www.gotoknow.org/posts/469166
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ที ่ ชื่ออ าเภอ จ านวน
ต าบล 

รวมหมู่บ้าน
ชุมชน 

รวม
หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ด าเนินการ
แล้วร้อยละ 

คงเหลือ
ร้อยละ 

1 เมืองตรัง     15 187 56 3,779 29.95 70.05 
2 กันตัง 14 95 17 1,507 17.89 82.11 
3 ย่านตาขาว 8 67 14 1,474 20.90 79.10 
4 ปะเหลียน 10 86 4 331 4.65 95.35 
5 สิเกา 5 40 23 1,776 57.50 42.50 
6 ห้วยยอด 16 141 77 7,062 54.61 45.39 
7 วังวิเศษ 5 68 23 2,324 33.82 66.18 
8 นาโยง 6 53 35 3,654 66.04 33.96 
9 รัษฎา 5 50 26 2,229 52.00 48.00 
10 หาดส าราญ 3 22 13 1,336 59.09 40.91 

รวม 87 809 288 25,472 35.60 64.40 
  
4.4  การจัดท าแผนปฏิบัติการและรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ DMIS 61 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ          การจัดท าแผนในระบบ Dmis61  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ท าหนังสือขอเปิดระบบ     
                                      DMIS61  ไปยังส านักงาน  กศน.  ในวันที่ 7 - 11  พฤษภาคม  2561  ขอให้เจ้าหน้า 
                                      ผู้รับผิดตรวจสอบการรายงานผลข้อมูลใน DMIS๖๑  ให้เรียบร้อยด้วย และต้องรายงาน 
                                      ทุกโครงการ  ทุกเดือน วันที่ ๑๐  เจ้าหน้าที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ต้องส่งรายงาน 
                                      ไปยังส านักงาน กศน.  และพบว่าการจัดท าแผนงานรายบุคคลนั้นครบทุกอ าเภอแล้ว   
                                      และให้ด าเนินการรายงานผลรายเดือน รายไตรมาสด้วย   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

  4.5  รายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการอ่านในพืน้ที่ห ่างไกล 
นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล   น าเสนอผลการด าเนินงานส่งเสริมการอ่านในพ้ืนที่ห่างไกล  ของห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 
                                   ปะเหลียน โดยมีอาสาสมัครอาสาน าหนังสือไปให้อ่านถึงท่ีบ้าน ในรูปแบบข่าวจากข่าวนอกลู่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

 4.6  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายสุริยา  จันทรัฐ     สรุปรายงานจ านวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียน   
                            2/60    
 
 

/สถานศึกษา  ลงทะเบียน 
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สถานศึกษา ลงทะเบียน(คน) สอบปลายภาค การจบหลักสูตรของนักศกึษา 

ประ 
ถม 

ม.
ต้น 

ม.
ปลาย 

รวม นัก 
ศึกษา
ใหม ่

เข้า
สอบ 

ขาด
สอบ 

ร้อย
ละ 

คิด
เป็น
ราย 
วิชา 

นศ.
คาดว่า
จะจบ 

คาดว่า
จะจบ
และเข้า
สอบ 

สอบ 
N-
NET 

จบ
หลัก
สูตร 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

กศน.เมืองตรัง 22 456 700 1178 306 920 257 78.10 74.79 295 252 133 173 68.65 

กศน.กันตัง 71 436 661 1168 196 887 281 75.94 72.88 310 253 114 189 74.70 

กศน.ย่านตาขาว 35 321 398 754 171 580 174 76.92 80.66 126 105 61 63 60.00 

กศน.ปะเหลียน 15 292 404 711 163 594 117 83.54 85.55 188 166 102 138 83.13 

กศน.สิเกา 19 125 219 363 64 279 84 76.86 74.36 124 95 42 55 57.89 

กศน.ห้วยยอด 33 499 742 1274 336 1001 273 78.57 75.99 300 256 162 168 65.63 

กศน.วังวิเศษ 28 197 210 435 106 332 103 76.32 73.68 107 95 58 70 73.68 

กศน.นาโยง 37 208 207 452 95 282 170 62.39 58.01 133 91 27 13 14.29 

กศน.รัษฎา 37 152 198 387 135 312 75 80.62 78.40 77 69 53 58 84.06 

กศน.หาดส าราญ 46 210 176 432 40 313 119 72.45 68.03 96 74 10 28 37.84 

รวม 343 2896 3915 7154 1612 5500 1653 76.88 74.24 1756 1456 762 955 65.59 

นักศึกษาใหม่    จ านวน  1612 
ขาดสอบ     จ านวน  1653 
คาดว่าจะจบ(ไม่เข้าสอบ)   จ านวน  300 
ขาดสอบ N-NET   จ านวน  252   
ไม่จบตามเกณฑ์    **** 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   4.7  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศติดตามผลการจัดการด าเนินงานนอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ จ. สงขลา 

          

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร      สรุปผลการเข้าร่วมประชุมผลการนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
                                     อัธยาศัย  ครึ่งปีแรกงบประมาณ  2561  ระหว่างวันที่  18-20  เมษายน  2561 ณ  
                                     สถาบันกศน.ภาคใต้   
                                     1.หน่วยงานที่เข้าร่วม   
                                        1.1  ส านักงาน กศน. ทุกจังหวัดในภาคใต้ 
                                        1.2  ส านักงาน กศน./ศูนย์ฝึก/ศูนย์วิทยาศาสตร์ (สถานศึกษาขึ้นตรง)   
                                        1.3  มีการด าเนินงาน  ประชุมปฏิบัติการ   
                                      สรุปการนิเทศเป็น 6 ประเด็นดังนี้   
                                      1.  บรรยายสภาพการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม   
                                      2.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ / จุดเด่น   

/ 3.  ปัญหาอุปสรรค 
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                                      3.  ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรม   
                                      4.  Good Practice / Best Practice   
                                      5. ข้อเสนอแนะของการนิเทศ   
                                      - เสนอแนะต่อสถานศึกษา   
                                      - เสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด   
                                      - เสนอแนะต่อส านักงาน กศน.    
                                      6.  ภาพประกอบ    
                                      2.  กิจกรรมนิเทศ  แบ่งเป็น   
                                      2.1  นโยบายเร่งด่วน  จ านวน 9 กิจกรรม  เช่น การขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม 
                                      โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
                                      2.2  นโยบายปกติ 
                                      -การศึกษาต่อเนื่อง 
                                      -การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                      -การศึกษาตามอัธยาศัย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

  4.8  รายงานผลการนิเทศกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและอาชีพ             
วันที่ ๖ เมษายน 2561 ของ กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร    รายงานผลการนิเทศจากสภาพที่พบ   
                                   - กลุ่มวิชาชีพภาษาอังกฤษมีผู้เรียน จ านวน  25  คน   
                                   -ครูผู้สอนเป็นเจ้าของภาษา  ชาวอังกฤษชื่อ ครูทอม 
                                   -ผู้เรียนเป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพค้าขาย 
                                   -หลักสูตร กศน.อ าเภอวังวิเศษ  มีการพัฒนาหลักสูตร  และเนื้อหาที่เหมาะสมกับบริบท    
                                    และความต้องการของกลุ่มเปูาหมายซึ่งเป็นภาษาพ้ืนฐานง่าย ๆ ที่จ าเป็นต้องใช้การสื่อสาร         
                                   การทักทาย  การแนะน าตนเอง  การบอกทิศทาง  การต่อรองราคาสินค้า  การแนะน า  
                                   สถานที่ท่องเที่ยว 
                                   จุดเด่น   
                                   1.  ผู้เรียนมีการจัดกิจกรรม การขายของและสามารถพูดโต้ตอบการใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ได้ 
                                   2.  ครูที่ผ่านการอบรม Boot Campจากส่วนกลางและจังหวัดสามารถเป็นวิทยากรผู้ช่วยได้ 
                                   3.  วธิีการจัดการเรียนการสอน เน้นการพูด / การสื่อสาร 
                                   4.  ด้านสื่อการสอนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย 
                                   5.  จากการสอบถาม  สัมภาษณ์  สังเกต  ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษ     
                                        เพ่ือการสื่อสารและใช้ในการประกอบอาชีพได้   
                                 ปัญหาอุปสรรค 
                                 1.  ผู้เรียนบางคนไม่ค่อยกล้าแสดงออก  ไม่กล้าที่จะพูด 
                                 2.  หลังจากจบหลักสูตร  ไม่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง 
                                  

/  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  



~ 12 ~ 
 

                               ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา   
                                 1.  ควรมีวิทยากรครูไทยสอนควบคู่กับวิทยากรเจ้าของภาษา 
                                 2.  หลังจากจบหลักสูตร  ไม่มีกิจกรรมให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่อง 
                                 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
                                 1.  ควรมีวิทยากรครูไทยสอนควบคู่กับวิทยากรเจ้าของภาษา 
                                 2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เช่นตั้งกลุ่ม Facebook  กลุ่ม line  มีการ  
                                      แลกเปลี่ยนข่าวสาร  ข้อมูล  ที่เป็นประโยชน์ในการใช้ภาษาต่างประเทศ 
                                 3.  สรุปผลการนิเทศทุกกิจกรรมจะแขวนไว้ที่  นิเทศออนไลน์  หน้าเว็ปของ  
                                     กศน.จังหวัดตรัง   
มติที่ประชุม รับทราบ 
    

  4.9  โครงการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร       กรมบัญชีกลางใช้การเบิกจ่ายตรงโดยการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรโรงพยาบาล          
                                      เริ่มวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่   
                                      อาจารย์สุดา หาญวัฒนกุล  และคุณรัชนี  รัตนะ   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๕.๑ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการลดใช้กระดาษ 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ      แจ้งผู้บริหารและบุคลากร  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังและสถานศึกษาในสังกัดด าเนินการลด 
                                  ใช้พลังงานไฟฟูา น้ ามันเชื้อเพลิง กระดาษ  ให้ได้จ านวน  ๑๐ เปอร์เซ็นต์  และจัดท า 
                                  มาตรการประหยัดพลังงานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอพร้อมทั้งรายงานในระบบDMIS61  
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์  ด้วยภาระงานที่ต้องด าเนินการมีภาระงานมาก  มีการจัดท ารายงานจ านวนมากต้องใช้ 
                                   กระดาษมาก  เพราะการเบิกจ่ายใช้ข้อมูลมากและ  มีการใช้งานห้องประชุมบ่อย   
                                   ท าให้การลดใช้พลังงานลดได้จ านวนน้อย 
                            ๕.๒ การอบรมสะเต็มศึกษา  
นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  แจ้งการอบรมสะเต็มศึกษา  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดตรัง  มีจ านวน ๔ รุ่น 
                                   ระดับม.ต้น หลักสูตร วันที่ 5 – ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
                                   ระดับม.ต้น หลักสูตร วันที่  ๒๖ – ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
                                   ระดับม.ปลาย หลักสูตร วันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๑ 
                                   ระดับม.ปลาย หลักสูตร วันที่ ๑๙ – ๒๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ 
 

๖.๑  การทอดกฐินพระราชทาน 
นายคมกฤช   อภิชัยสรพันธุ์    น่าจะก าหนดวันให้ชัดเจน  เพ่ือจะได้ด าเนินการในส่วนอื่นต่อไป เช่น การจัดหารถ  การ 
                                      จัดเตรียมสถานที่  การน าสินค้ามาประชาสัมพันธ์ไว้หน้าเว็บ  ส าหรับห้องพักมีพร้อม 

/ นายสรุชัย  จันทร์สถาพร  
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นายสุรชัย  จันทร์สถาพร       ต้องสอบถามไปยังส านักงาน กศน.อีกครั้ง  และรอส านักงาน กศน.ก าหนดวันที่ให้แน่นอน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                           ๖.๒  การอบรมลูกเสือ 
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์  การอบรมลูกเสือหลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือวิสามัญ เริ่มอบรมวันที่  ๖ – ๙ พฤษภาคม   
                                        ๒๕๖๑  เริ่มเวลา ๑๓.๐๐  น.  ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเป็น 
                                        ประธานในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
มติที่ประชุม  รับทราบ            
                           ๖.๓  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง 
นายคมกฤช   อภิชัยสรพันธุ์    แจ้งเรื่องมีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังที่ศาลมีค าตัดสินให้มีหนี้สินล้นพ้นตัว   
                                      ซึ่งมีผลให้ต้องออกจากราชการ และมีผลกับคนค้ าประกัน  และเรื่องการบังคับให้ 
                                      สหกรณ์จ่ายเงินปันผลได้ไม่เกินร้อยละ ๔.๕    และปีหน้าบังคับให้จ่ายเงินปันผลไม่เกิน 
                                      ร้อยละ ๓.๕ ต่อปี  นอกจากนี้สมาชิกยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้และทุนการศึกษา 
                                      บุตรในกรณีมีผลการเรียนดีด้วย  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุม  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


