
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    ครั้งที่ 1/2562 

วันพุธที ่ 30 มกราคม  2562  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. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
12. นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  
14. นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการ 
15. นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ 
16. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ 
17. นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ 
18. นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ 
19. นางจาริ คงนคร คร ู
20. นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู
21. นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
22. นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
23. นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
24. นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
25. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
26. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
27.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ     
28.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
29.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
 
     / 30.  นายเชต 
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30.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
31.  นายไวดี้ อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
                                                          อ าเภอห้วยยอด  

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ลาป่วย 
2.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ลาป่วย 
3.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ลาป่วย 
4.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ     ลาพักผ่อน 
5.  นายชรินทร ์ สีสุข คร ู     ไปราชการ 
6.  นายเกรียงศักดิ์     บริบูรณ์   พนักงานขับรถรถยนต์ ระดับ ส 2 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.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  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 
    และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที ่1/2562 
       กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม       
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุม ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good   
   practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่มจาก  
   กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอกันตัง / กศน. 
  อ าเภอย่านตาขาว / กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอสิเกา 

กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอหาดส าราญ  และจดหมายข่าว  จากการที่ส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรังได้จัดอบรมการเขียนข่าวให้กับครู กศน.ต าบล  อ าเภอละ  2  คน  ขอให้
ด าเนินการจัดท าข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย 

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

1.1  พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  พ.ศ.  2562 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร มีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป   
 พ.ศ.  2562  โดยได้ก าหนดให้ 
 วันที่  28  มกราคม - 19  กุมภาพันธ์  2562  วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 
       และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร   
 วันที่  4 – 8  กุมภาพันธ์  2562  วันรับสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และบัญชีรายชื่อ  
        พร้อมแจ้งชื่อนายกฯ ในบัญชีของแต่ละพรรค  
 วันที่  15  กุมภาพันธ์  2562  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร 
 วันที่  4 -16  มีนาคม  2562  วันลงคะแนนนอกราชอาณาจักร  
 วันที่  17  มีนาคม  2562  วันลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า)  
 วันที่  24  มีนาคม  2562  เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

 

1.2  ตารางงานเดือนกุมภาพันธ์ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร วันที ่ 6  กุมภาพันธ์  2562  จะมีพิธีมอบเข็มเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย 

ยาเสพติด  เวลา  10.00 น.  ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดตรัง  ขอเชิญ
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
วันที่  12 – 14  กุมภาพันธ์  2562 จังหวัดตรัง  ก าหนดจัด “พิธีวิวาห์ใต้สมุทร 2019 : 
Trang Underwater Wedding Ceremony 2019”  
วันที่  14 - 20  กุมภาพันธ์  2562  ขอเชิญเที่ยวงาน แลลูกลม ชมถ้ าเขาช้างหาย  
ณ บริเวณถนนริมคลองชลประทาน  ต าบลนาหมื่นศรี  อ าเภอนาโยง  จงัหวัดตรัง 

 
/ 1.3  รายงานผลการไปราชการ 

 

https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%96%E0%B9%92
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1.3  รายงานผลการไปราชการ 
นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ จากการไปประชุมเรื่องการออกแบบนิเทศออนไลน์  ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.  

ก าลังออกแบบเครื่องมือ  ในการนิเทศเมื่อเสร็จแล้วจะเชิญศึกษานิเทศก์ไปชี้แจ้ง
รายละเอียดอีกครั้ง 

นางมนธญา  แสงสิทธิ์ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน. (ระหว่างวันที่ 19 - 
20  มกราคม 2562 )  โดยได้จัดแสดงผลงาน จัดนิทรรศการและได้ประสบการณ์ใน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  อีกท้ังนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  ได้กลับมาเล่าประสงการณ์ 
ให้เพ่ือนนักศึกษาฟังด้วย 

  นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง   จากการที่ได้เข้าร่วมงานชุมชนลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  เมื่อวันที่  21  มกราคม  2562  
ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เพื่อเป็นการรองรับลูกเสือโลกนั้น
พบว่าคณะลูกเสือของ กศน.อ าเภอรัษฎา  อยู่ในระเบียบของค่าย  และขอแนะน า
สถานศึกษา เรื่องการสอนวิชาลูกเสือ  ให้เน้นเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มี 
ความอดทน  สอนเรื่องการผูกเชือกเงื่อน  และการเขียนโครงการเพราะว่าเป็นลูกเสือที่
พัฒนาแล้ว 

นางสาวรอฮานี  อาแวกาจิ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  กศน.อ าเภอรัษฎา  และ กศน.อ าเภอสิเกา ได้รับมอบหมายให้
เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย  ครบรอบ  97  ปี และได้รับโล่ชมรม
มาตรฐาน  3 ปี  ณ สภากาชาดไทย  

 

1.4  การขอใช้สถานที่ของ กศน.ต าบล  
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ด้วยกรมธนารักษ์จังหวัดตรัง  ตอบรับเรื่องการขอใช้โรงเรียนบ้านปากคลอง  เพ่ือใช้ 

เป็น กศน.ต าบลหนองบ่อ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ขอให้เข้าไปด าเนินการปรับปรุง
สถานที่ได้เลย  ส าหรับของ กศน.ต าบลเขาไม้แก้ว  ฝากนายนุกุลกิจ  เดชด านิล  
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา  ด าเนินการจัดการทอดป่าผ้าเพื่อสร้าง กศน.ต าบล 
เขาไม้แก้ว    

นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง ส าหรับของ กศน.ต าบลเขาไพร  ได้ด าเนินการเขียนขอใช้ที่ราชพัสดุ  ของโรงเรียน 
บ้านทอนเหรียญเรียบร้อยแล้ว 

 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ไตรมาสที่  1  วันพฤหัสบดีที่  27  ธันวาคม  2561 

รับรองรายงานการประชุมฯ  ไตรมาสที่  1  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
  / ระเบียบวาระที ่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ไตรมาสที่  1 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

3.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 ประจ าปีงบประมาณ   
  พ.ศ.  2562   
   

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 2,265,974 849,710.32 37.50 1,416,263.68 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 2,578,308 1,195,621.05 46.37 1,382,686.95 
กศน.อ าเภอกันตัง 2,228,812 687,913.693 30.86 1,540,898.31 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,629,692 807,790.27 49.57 821,901.73 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1,611,061 764,979.74 47.48 846,081.26 
กศน.อ าเภอรัษฎา 1,159,888 345,913.65 29.82 813,974.35 
กศน.อ าเภอนาโยง 1,153,084 544,324.44 47.21 608,759.56 
กศน.อ าเภอสิเกา 811,840 260,886.54 32.14 550,953.46 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 793,607 416,666.19 52.50 376,940.81 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 824,037 380,190.70 46.14 443,846.30 

 
 

นายสรุชัย  จันทร์สถาพร  งบรายจ่ายอื่น  การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  กศน.อ าเภอที่จัดเสร็จแล้ว คือ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง  กศน.อ าเภอปะเหลียน  กศน.อ าเภอนาโยง  และ กศน.อ าเภอสิเกา  
กศน.อ าเภอห้วยยอดยังคงเหลืออีก  50 %  ส าหรับอ าเภอที่ยังไม่ได้จัด  ขอให้ด าเนินการ
จัดและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในไตรมาสที ่2   

มติที่ประชุม รับทราบ 
  3.2  การติดตามการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เข้าเป็น
ผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 
 

นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ      ข้อมูลจากแบบรายงานข้อมูลการด าเนินการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  รวมทั้งสิ้น จ านวน  16,376  คน 
1) ผู้เรียนภายในประเทศ     จ านวน   2,140  คน   
2) ผู้เรียนภายนอกประเทศ    จ านวน       48  คน   
3) ผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า   จ านวน   3,625  คน   
4) ผู้ไม่มีตัวตนในพื้นที่    จ านวน  2,904  คน  
5) ผู้เสียชีวิต       จ านวน     184  คน   
6) ข้อมูลเด็กพิการ   

6.1) อายุต่ ากว่า  14  ปี      จ านวน     178  คน   
6.2) อายุ  14  ปีขึ้นไป   จ านวน    167  คน   
 

/7) เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน   
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7) เด็กปกติท่ีไม่ได้เรียน   
7.1) อายุต่ ากว่า  14  ปี     จ านวน     285  คน 
7.2) อายุ  14  ปีขึ้นไป     จ านวน  1,584  คน   

8) เด็กออกกลางคัน   
8.1) อายุต่ ากว่า  14  ปี     จ านวน     200  คน 
8.2) อายุ 14 ปี ขึ้นไป     จ านวน   1,851  คน   

9) ข้อมูลกลุ่มผู้จบมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ไม่เรียนต่อ จ านวน   3,210  คน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
    

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

 4.1  การติดตามการด าเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนและชุมชนต้นแบบระดับต าบล 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  เดิมส านักงาน กศน. ให้รายงานผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นไตรมาส  เมื่อวันที่  14  
มกราคม  2562  ต่อมาทางส านักงาน กศน.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังสถาบัน กศน.ภาค   

  ให้เปลี่ยนแปลงการรายงานข้อมูลการด าเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืนระดับต าบล   
โดยให้รายงานทุกๆ วันที่ 20  ของเดือน  เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุม ครม.  และได้
ด าเนินการรายงานครบแล้วทั้ง  10  อ าเภอ  แต่ยังขาดข้อมูลในส่วนของกิจกรรม  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           

4.2  การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดตรัง  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ  การตรวจราชการพ้ืนที่จังหวัดตรัง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการ
ที่ 6 

 
นายชาญ ตันติธรรมถาวร 

ศูนย์ประสานงานเขตตรวจราชการที่ 6  ขอข้อมูลจากสถานศึกษา กศน.อ าเภอ ดังนี้ 
1) ตารางพบกลุ่ม กศน.ต าบล  3 ต าบล (การจัดการศึกษาพ้ืนฐานของ กศน.ต าบล) 
2) กิจกรรมเด่น เช่น/อาชีพ/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/ผู้สูงอายุ/ส่งเสริมการอ่าน/ 
3) การด าเนินงานตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
4) การด าเนินงานตามนโยบายจุดเน้น กศน. ปี 62 
 

/ 1.3  รายงานผลการไปราชการ 
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นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   แบ่งเขต 1 เป็น กศน.อ าเภอเมืองตรัง  กศน.อ าเภอปะเหลียน  กศน.ย่านตาขาว  และ 
เขต  2  กศน.อ าเภอสิเกา  กศน.อ าเภอวังวิเศษ  และ กศน.อ าเภอกันตัง  ให้
ด าเนินการเตรียมตัวไว้ทุกอ าเภอส าหรับการตรวจราชการ   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

     4.3  การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
(N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 

นายสุริยา  จันทรัฐ                 วันที่ 10  กุมภาพันธ์  2562  เป็นการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)   
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นภาคเรียนที่ 2/2561  จ านวน  1,200  
คน  ทั้งหมดมี  11  สนามสอบ  ซึ่งได้ด าเนินการจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการกกกก
ก ากับห้องสอบ  และเอกสารการจัดสอบให้สถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

        4.4  การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นายสุริยา  จันทรัฐ   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการทดสอบ  เพ่ือ 
    เทียบความรู้โดยการเทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (แบบไต่ระดับ) ที่ก าหนดให้ 
    ผู้เข้ารับการประเมิน  ทดสอบเทียบระดับความรู้ มิติความรู้ ความคิด ภาคทฤษฎี ครั้ง 
    ที ่2  ปีการศึกษา 2561  ระหว่างวันที่  16 – 17  กุมภาพันธ์  2562  มี จ านวน   
    6  อ าเภอ  แบ่งเป็นสามระดับ  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษา 
    ตอนปลาย  ผู้มีสิทธิ์สอบรวมทั้งหมด  51  คน  ใช้สนามสอบ ณ ส านักงาน กศน. 
    จังหวัดตรัง  ส าหรับการสอบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้น 
    พ้ืนฐาน  พ.ศ.  2551 จะมีการสอบปลายภาคประมาณวันที่  16 – 17 มีนาคม  2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.5  การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ 
นายสุริยา  จันทรัฐ                ขอให้ กศน.อ าเภอพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าทีผู่้ที่รับผิดชอบบรรณาธิการข้อสอบ  
   ส าหรับ กศน.อ าเภอกันตัง กับ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  เป็นจ านวน  3  คน อ าเภออ่ืนๆ

อ าเภอละ 2  คน จัดระหว่างวันที่  12 - 3 กุมภาพันธ์  2562  ณ ภูผายอด รีสอร์ท  
ต าบลปากคม  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ทั้งนี้ขอให้ มาพร้อมกันที่ส านักงาน กศน.
จังหวัดตรัง  ในวันที่  12  กุมภาพันธ์  2562  เวลา  07.00  น.  และให้น าหนังสือเรียน
รายวิชาเลือก  ผังการออกข้อสอบรายวิชาเลือก  เอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายวิชาที่
สถานศึกษารับผิดชอบ  พร้อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้ประกอบการคัดเลือกและ
บรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือกด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 4.6  การชี้แจงแนวทาง 
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4.6  การชี้แจงแนวทางการด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ Smart ONIE  
เพื่อสร้าง  Smart Farmer  งบประมาณ  2562  (ทาง ETV) 
 

นายธนากร  เยาว์ด า จากการประชุมคณะกรรมการทบทวนการด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่  14  มกราคม  2561  ณ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือ 
ทบทวนและพัฒนาขั้นตอน วิธีการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพให้กับประชาชนตามโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตรงความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย สามารถต่อยอดอาชีพสู่การแข่งขันในตลาด และการค้าออนไลน์ได้ 
โดย นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง ประธานกรรมการ และ
คณะท่านผู้บริหาร กศน.อ าเภอ และบุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ผู้รับผิดชอบ
งานที่เก่ียวข้อง  
1) การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชน ของสถานศึกษา  
    ให้ด าเนินงานตาม  หลักการ  หลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ ดังนี้ 

1.1) หลักการการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) 
1.2) หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของ 
      สถานศึกษา ส านักงาน กศน.  พ.ศ.  2561 
1.3) เรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุ/อุปกรณ์ สื่อประกอบการสอนประเภทวัสดุคงทน 
      ถาวรหรือวัสดุฝึกให้พิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการ   
      จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของส านักงบประมาณ  
      (ก.ประเภทวัสดุคงทน / ข.ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง / ค.ประเภทวัสดุอุปกรณ์     
      ประกอบและอะไหล่) 

2) ปัญหาที่พบ 
2.1 กรณียืมเงินให้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ในระบบ อี-บัดเจ็ด 
2.2 กรณียืมเงิน  ถ้าซื้อวัสดุเรียบร้อยแล้ว / สามารถล้างเงินยืมได้เลย ไม่ต้องรอ  
     30 วัน 
2.3 สัญญาเงินยืมให้ใส่รายละเอียดวัสดุมาด้วย  เพ่ือส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
     จะได้เช็คก่อน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  จ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายของครูผู้สอนคนพิการ  
นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ขอให้ทบทวนการก าหนดจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายของครูผู้สอนคนพิการ  
  เป็นจ านวน  15  คน    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

          / ระเบียบวาระที่  6 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ      

 

    6.1  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ส านักงาน กศน.(DMIS) ปีงบประมาณ 2562 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ แจ้งประชาสัมพันธ์  ระบบ DMIS จะปิดการท าแผนงานโครงการทุกระดับ  ในวันที่ 15 
   กุมภาพันธ์  2562  เวลา  12.00  น.  และปิดเดือนในการรายงานผลการด าเนินงาน   
   ไตรมาสที่ 1  ในวันที่  1  มีนาคม  2562  เวลา  12.00  น. จึงแจ้งมาเพ่ือให้ทุกท่านได้ 
   ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวันและเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

6.2  การนิเทศ 
นางละออง  ภู่กลาง   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้ด าเนินการจัดท าแผนการนิเทศการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง  ปีงบประมาณ  2562  พร้อมทั้งได้ก าหนด
ปฏิทินการนิเทศ  เพ่ือให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการนิเทศการศึกษาทุกสถานศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการนิเทศภายในและการรับการนิเทศจากส านักงาน กศน.จังหวัดตรังต่อไป  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1  กศน.อ าเภอเมืองตรัง     วันที่  1 กุมภาพันธ์  2562  
    1.1)  กศน.ต าบลนาพละ  
    1.2)  กศน.ต าบลน้ าผุด   
    1.3)  กศน.ต าบลนาโยงใต้ 
2) กศน.อ าเภอกันตัง  วันที่  5  กุมภาพันธ์  2562 
    2.1) กศน.ต าบลบางสัก   
    2.2) กศน.ต าบลคลองลุ   

     2.3) กศน.ต าบลย่านซื่อ 
3) กศน.อ าเภอห้วยยอด    วันที่  6  กุมภาพันธ์  2562 
    3.1) กศน.ต าบลในเตา   

       3.2) กศน.ต าบลท่างิ้ว   
    3.3) กศน.ต าบลเขาปูน 
4) กศน.อ าเภอย่านตาขาว    วันที่  11 กุมภาพันธ์  2562 
    4.1) กศน.ต าบลเกาะเปียะ   

       4.2) กศน.ต าบลทุ่งกระบือ   
    4.3) กศน.ต าบลทุ่งค่าย 
5) กศน.อ าเภอปะเหลียน    วันที่  15 กุมภาพันธ์  2562 
    5.1) กศน.ต าบลบางด้วน   
    5.2) กศน.ต าบลลิพัง   

       5.3) กศน.ต าบลแหลมสอม 
 
          / 6) กศน.อ าเภอสิเกา   
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 6) กศน.อ าเภอสิเกา    วันที่  19 กุมภาพันธ์  2562 

    6.1) กศน.ต าบลกะลาเส   
    6.2  กศน.ต าบลนาเมืองเพชร    
    6.3  กศน.ต าบลไม้ฝาด 
7) กศน.อ าเภอรัษฎา    วันที่  20  กุมภาพันธ์  2562 
    7.1) กศน.ต าบลเขาไพร   

    7.2) กศน.ต าบลนาคลองปาง   
    7.3) กศน.ต าบลหนองบัว 

   8) กศน.อ าเภอวังวิเศษ    วันที่  21  กุมภาพันธ์  2562 
     8.1) กศน.ต าบลเขาวิเศษ   
     8.2) กศน.ต าบลวังมะปรางเหนือ   
     8.3) กศน.ต าบลอ่าวตง 
   9) กศน.อ าเภอนาโยง    วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562 
     9.1) กศน.ต าบลโคกสะบ้า   
                                           9.2) กศน.ต าบลละมอ   
                                           9.3) กศน.ต าบลช่อง 
   10.) กศน.อ าเภอหาดส าราญ    วันที่  27  กุมภาพันธ์  2562 
       10.1) กศน.ต าบลตะแสะ    
                                             10.2) กศน.ต าบลบ้าหวี   
                                             10.3) กศน.ต าบลหาดส าราญ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
      

เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


