
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 4 / 2562 

วันพุธที ่ 1  พฤษภาคม  2562  เวลา  08.30  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.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
4.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
5.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

6.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
7.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
8.  นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
9.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
10.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
11.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอนาโยง 
12.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอสิเกา 
13.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
14.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
15.  นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
16.  นางจาร ิ คงนคร ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
17.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
18.  นายชรินทร ์ สีสุข คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
19.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
20.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
21.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
22.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
23.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
24.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
25.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 

26.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ     
27.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
28.  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
      / 27.  นายอุดมศักดิ์    
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29.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
30.  นายไวดี้ อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
                                                           อ าเภอห้วยยอด  

31.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3    ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  
32.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
33.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
34.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง ลาพักผ่อน 
2.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน ไปราชการ 
3.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ลาพักผ่อน 
4.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ลาพักผ่อน 
5.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  ลาป่วย 
6.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป   ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม     
1.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายศภุชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
       

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที ่4/2562 
        กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
      / ก่อนวาระการประชุม 
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ก่อนวาระการประชุม       

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      การท างานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีระยะเวลาท างานอีก  5  เดือน ให้เร่งวางแผน
และด าเนินงานให้เรียบร้อยเสร็จสิ้นและส่งหลักฐานการเบิกจ่ายถึงส านักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง  ภายในวันที่ 15  สิงหาคม  2562  ยกเว้นรายจ่ายที่ต้องจ่ายไปถึงเดือนกันยายน เช่น 
เรื่องของการสอนเสริม  ค่าตอบแทนของครู ศรช.  ให้ฝ่ายแผนฯ ตรวจสอบที่จัดสอน
หมดแล้ว  เช่น  การจัดสอนดิจิทัลชุมชน  ให้ตรวจสอบกับฝ่ายการเงิน  และ กศน.อ าเภอ
ทุกอ าเภอว่าด าเนินการหมดแล้ว  และกรณีใช้จ่ายไม่หมดขอให้น าเงินส่งคืนส านักงาน 
กศน.  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ให้ฝ่ายแผนฯ ตรวจสอบเงินจ้างครูสอนคนพิการในครึ่งปีแรก  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.
จังหวัดตรัง  ไมต่่อสัญญาจ้างครูสอนคนพิการ  จ านวน  1  คน  และครึ่งปีหลังไม่ต่อสัญญา
ไม่จ้างครูสอนคนพิการอีก  1  คน  เนื่องจากไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขในการพัฒนาตนเอง  
ไม่มีคุณสมบัติการเป็นครู   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ร่วมแสดงความยินดีกับ นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
ได้รับการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562  ระดับกลุ่มอันดามัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  
จ านวน  2  ราย  คือ นางอรทัย คงสิน  ครู กศน.อ าเภอย่านตาขาว  และนางจาริ  คงนคร  
ครู กศน.อ าเภอกันตัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ร่วมแสดงความยินดีกับผลการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 
2561  สาขาบุคลากร กศน.อ าเภอดีเด่น และสาขาหน่วยงาน/สถานศึกษาดีเด่น  สังกัด
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดังนี้ 

     สาขาบุคลากร กศน.อ าเภอดีเด่น 
    1.  ข้าราชการครูดีเด่น  
    รางวัลที่ 3  นางจุฑามาส  แก้วมี  กศน.อ าเภอนาโยง  
    2.  ครู กศน.ต าบลดีเด่น 
    รางวัลที่ 2  นางสาวนนทพิสุทธิ์  คีรีรัตน์   กศน.อ าเภอห้วยยอด  
    3.  ครูประจ าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดีเด่น 
    รางวัลที่ 1  นางสาวจรี  ใจตรง   กศน.อ าเภอหาดส าราญ   
           / สาขาหน่วยงาน 
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     สาขาหน่วยงาน/สถานศึกษาดีเด่น   
    1.  บ้านหนังสือชุมชนดีเด่น 
    รางวัลที่ 1  บ้านหนังสือชุมชนบ้านหาดปากเมง   กศน.อ าเภอสิเกา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
          

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      มอบเกียรติบัตร “การปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน 
ประจ าปี  2561  รางวัลที่  2  และ 3  สาขาบุคลากร กศน.อ าเภอ  สาขาหน่วยงาน /
สถานศึกษา / ห้องสมุดและอ่ืนๆ และสาขานักศึกษา กศน.  

     สาขาบุคลากร กศน.อ าเภอ 
     1.  ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอดีเด่น   
      รางวัลที่ 3  นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์ กศน. อ าเภอเมืองตรัง 
      สาขาหน่วยงาน / สถานศึกษา / ห้องสมุดและอ่ืนๆ 
     1.  กศน.อ าเภอดีเด่น 
      รางวัลที่ 3  กศน.อ าเภอนาโยง         
     2.  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ยอดเยี่ยม 
      รางวัลที่ 2  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ห้วยยอด   
     3.  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอยอดเยี่ยม 
      รางวัลที่ 2  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหาดส าราญ   
     สาขานักศึกษา กศน.  
     1.  ศิษย์เก่าดีเด่น 
      รางวัลที่  2  นายอภิชาติ  เอ่ียมอักษร  กศน.อ าเภอรัษฎา  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์  ผลการแข่งขันกีฬากลุ่มอันดามัน ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2562 ระหว่าวันที่  25  – 26 เมษายน 
2562  ณ สนามกีฬาจังหวัดกระบี่  โดยส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้รับรางวัล ดังนี้ 

     1.  กีฬาฟุตซอล    รางวัลชนะเลิศ   
     2.  กีฬาวอลเล่ย์บอล   รางวัลที่ 2  
     3.  กีฬาพื้นบ้าน  ได้รับรางวัลถ้วยรวม เพราะชนะทุกประเภท 
    ขอขอบคุณผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอทุกท่าน และบุคลากรส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  
    ที่ร่วมกันท ากิจกรรมดีๆ  ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของทุกฝ่ายทุกคน  ซึ่งมีส่วนช่วยให้

จังหวัดตรังเป็นที่ยอมรับของกลุ่มอันดามัน และปีหน้าจะจัดแข่งขันกีฬาที่จังหวัดระนอง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 
        / นายสุรชัย   
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นายสุรชัย  จันทร์สถาพร แจ้งที่ประชุม ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good   
        practice)  ในรอบ  1  เดือน  เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com โดยเริ่ม 
                                    จาก กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอย่านตาขาว / กศน.อ าเภอ 
                                    หาดส าราญ / กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอห้วยยอด / 
                                    กศน.อ าเภอสิเกา / กศน.  อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอกันตัง และจดหมายข่าว   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

 1.1  รายงานการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ประจ าปี 2561 

 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ ในปี 2561 ส านักงาน กศน. ได้จัดท ารายงานการด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และได้สรุปเป็นเล่ม และได้มอบให้ผู้บริหาร กศน.อ าเภอทุกท่าน 

 

นางละออง  ภู่กลาง ในส่วนของ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง มีการจัดเวทีประชาคม ตั้งแต่ปี 2561 (เพ่ือส ารวจ 
ความต้องการของประชาชนในเบื้องต้น) ขณะนี้ก็ได้มีการต่อยอดในเรื่องของอาชีพและ
เชื่อมโยงไปสู่ด้านอาชีพเป็น OOCC  ซึ่งขณะนี้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้จัดท าเอกสาร
รูปแบบการขายสินค้าออนไลน์  กศน.จังหวัดตรัง  มาได้  2  ระยะแล้ว  ซึ่ง OOCC นั้น ได้
เริ่มต้นมาจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน  โดยมี Best practice ของ กศน.ตรัง ระยะที่ 1  
ปี  2560  อ าเภอวังวิเศษ  ที่วังนกน้ า  ระยะที่ 2  ปี 2561  อ าเภอย่านตาขาว บ้านท่าด่าน  
ส่วนอ าเภอท่ีเหลือเป็น  Good practice  ก าลังจะก้าวไปเป็น Best practice 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  การชุมนุมลูกเสือที่จังหวัดสงขลา  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ 
และการเตรียมการประชุมลูกเสือจังหวัดตรัง 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  มีการร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือ บ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ลูกเสือจิตอาสาท าความดี 
รวมใจภักดีเทิดไท้องค์ราชันย์  เป็นการชุมนุมลูกเสือในระบบและนอกระบบโรงเรียน มีทั้ง
เขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และ กศน. ในค าสั่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นกรรมการ  

    เนื่องจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ จะต้องมีการพูดคุยร่วมกันในเรื่องของการน า
นักศึกษาไปร่วมเข้าค่าย  จึงต้องมีการเตรียม การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเข้า
ค่ายลูกเสือ  เช่น  การแต่งกายชุดลูกเสือให้ถูกต้องเป็นแบบเดียวกัน  สถานที่ค่ายพักแรม  
อาหารขณะอยู่ค่าย  และเรื่องของการเตรียมเต็นท์  เป็นต้น 

 
         / การเข้าค่ายลูกเสือ  
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   การเข้าค่ายลูกเสือที่จังหวัดสงขลา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังส่งลูกเสือทุก 
กศน.อ าเภอ และลูกเสือควรเป็นนักศึกษาผู้ชายอ าเภอละ  9  คน  และผู้ก ากับ  1 คน  
โดยจังหวัดตรังจะมีทั้งหมด  10  หมู่  ดังนั้นจึงมีลูกเสือ  90  คน และผู้ก ากับ 10  คน  
รวมทั้งสิ้น  100  คน  

   ในวันที่  10  มิถุนายน  2562  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะมีการเตรียม
ความพร้อมให้กับครูที่ท าหน้าที่เป็นครูพ่ีเลี้ยงอบรมให้ความรู้ก่อน  เช่น  การผูกเงื่อน
ประเภทต่างๆ  ระเบียบแถว  การสวนสนาม ฯลฯ 

 

นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง   ได้วางแผนเตรียมการ เรื่องการเข้าค่ายลูกเสือไว้พอสังเขป  ดังนี้ 
    1.  ระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย  
   2.  ถ้ามีการเดินสวนสนาม  จะต้องมีการฝึกระเบียบแถว  สัญญาณนกหวีด 

และสัญญาณมือ  การโรยธง  การตีธง  
   3.  การอยู่ร่วมกัน  ความสนิทสนมกลมเกลียว  ก่อให้เกิดความสามัคคี  เป็น

การละลายพฤติกรรมก่อนไปเข้าค่าย เพราะลูกเสือมาจากต่างอ าเภอ  
   4.  พ้ืนฐานงานบุกเบิก  การสร้างฐานต่างๆ   โดยใช้ทักษะการผูกเงื่อน 
   5.  ชีวิตชาวค่าย  เช่น  เรียนรู้ในเรื่องของการกางเต็นท์  
 

   ทั้งนี้ ในการก าหนดวันเวลาในการเตรียมการฝึกอบรมให้ความรู้ นั้น มี 
  ความกระชั้นชิดจนเกินไป  จึงขอน าเสนอให้จัดอบรมก่อนสักหนึ่งอาทิตย์ก่อนไปค่ายที่

จังหวัดสงขลา  ในที่ประชุม จึงมีการสรุปให้มีการจัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงในวันที่  3 
มิถุนายน  2562 (อบรมวิทยากร)  และวันที่  4 – 6  มิถุนายน  2562  อบรมนักศึกษา
เพ่ือเตรียมการเข้าค่ายลูกเสือ แต่ละ กศน.อ าเภอให้คัดเลือกครูมาอบรมอ าเภอละไม่ต่ า
กว่า  2  คน  หรือ ถ้าอ าเภอขนาดใหญ่มีบุคลากรมากและมีวิทยากรที่มีความสามารถ
ให้คัดเลือกมา 3  คน ถ้าหากอ าเภอเล็กๆ คัดเลือก ครูอ าเภอละ 1 - 2  คน (การอบรม
ครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับครูผู้ก ากับ เพราะมีครูผู้ก ากับ อ าเภอละ  1  คนอยู่แล้ว) จุดประสงค์
ในครั้งนี้ต้องการสร้างทีมวิทยากรลูกเสือของ กศน.ตรัง  งบประมาณจะใช้งบอุดหนุน
รายหัว  และการใช้ชีวิตชาวค่ายจะให้นักศึกษานอนเต็นท์  การประกอบอาหาร 1 - 2 
มื้อ  เพ่ือให้เกิดทักษะในการเรียนรู้  ดังนั้น จึงต้องเขียนหลักสูตรและออกแบบการอยู่
ค่ายชั่วคราว (นักศึกษา  90  คน แบ่งเป็น  2  กอง มีทีมวิทยากรที่ดูแลลูกเสือกองละ 
4  คน และจะมีวิทยากรประจ าฐานนั้นๆ)  จากนั้นจะประชุมผู้บริหารทั้ง  10  อ าเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  การรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2563 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ 1/2563 และ

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้ว ภายในวันที่ 30 
เมษายน  2562   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 1.4  การร่วมพิธี 
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1.4  การร่วมพิธีและกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดตรัง 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ในวันที่  4 -  6  พฤษภาคม  2562  จังหวัดตรังก าหนดจัดพิธีและกิจกรรมอัน
เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562  ดังนี้   

 

  วันเสาร์ที่  4  พฤษภาคม  2562  ณ วัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง  
   เวลา 06.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณหน้าพระอุโบสถวัดกะพังสุรินทร์ 

   เวลา 07.00 น. ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบพิธีสงฆ์  และร่วมตักบาตร
โดยมีพระสงฆ ์ จ านวน  69  รูปออกบิณฑบาต  

   เวลา  08.45 น. ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ วัดกะพังสุรินทร์ 

   เวลา  17.30 น. (โดยประมาณ) เสร็จพิธี 
   การแต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสา / ชุดสุภาพ สวมเสื้อเหลือง 
 

 วันอาทิตย์ที่  5  พฤษภาคม  2562 ณ  ณ ถนนพระราม 6  หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง  (อาคารใหม่) 

   เวลา  08.00 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
   เวลา  08.15 น. ประธานถวายความเคารพและเปิดกรวยถวายราชสักการะ   
     และผู้เข้าร่วมพิธีนั่งประจ าที่จัดไว้   

   เวลา  08.40 น. ผู้เข้าร่วมพิธี  รับชมการถ่ายทอดพร้อมกัน 
   เวลา  22.00 น. (โดยประมาณ)  เสร็จพิธีการรับชมการถ่ายทอดสด 
   การแต่งกาย : เครื่องแบบจิตอาสา / ชุดสุภาพ สวมเสื้อเหลือง 
 

  วันจันทร์ที่  6  พฤษภาคม  2562  ณ ถนนพระราม 6 หน้าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
  หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง (อาคารใหม่) 
   เวลา  15.30 น. ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 

  ประธานถวายความเคารพและเปิดกรวยถวายราชสักการะ   
   เวลา  15.45 น. ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีนั่งประจ าที่จัดไว้ 

   เวลา  16.15 น. ประธานและผู้เข้าร่วมพิธี รับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกัน 
   เวลา  17.50 น. (โดยประมาณ) เสร็จพิธีการรับชมการถ่ายทอดสด 
   การแต่งกาย  ข้าราชการ : เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายขั้นสูงสุด สวมหมวก 
   จิตอาสา/ประชาชน : เครื่องแบบจิตอาสา / ชุดสุภาพ สวมเสื้อเหลือง 
 

   ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสถานศึกษา  ข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ เข้าร่วมกิจกรรมวันที่  4  -  6  พฤษภาคม  2562 ส่วนการจองเหรียญที่
ระลึกสามารถสั่งจองได้ด้วยตนเองที่ธนารักษ์จังหวัด  สั่งจองได้ตั้งแต่วันที่  10 
พฤษภาคม  2562    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 / 1.5  การศึกษาดูงาน 
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1.5  การศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  9 – 10  พฤษภาคม 2562  พื้นที่จังหวัดกระบี่ และ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ ขอแจ้งก าหนดการคร่าวๆ ในการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่  9  –  10  พฤษภาคม 
2562  เนื่องจากขณะนี้นางศรสวรรค์  พุมโกมล  ก าลังประสานงานกับแหล่งเรียนรู้ 

 ที่จะไปศึกษาดูงาน  โดยก าหนดการคร่าวๆ  มี ดังนี้   
 วันที่  9  พฤษภาคม  2562  
   เริ่มออกเดินทางเวลา  05.00  น.   
   - ชมผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราที่อ าเภอบ้านนาเดิม   
   - ป่าต้นบ้านน้ าราบ  อ าเภอคีรีรัฐนิคม  
   - ดูงานมะพร้าวสกัดเย็น 
   - ดูงานที่โรงเรือนเมล่อน 
  วันที่  10  พฤษภาคม  2562 
   -  ล่องเรือที่เข่ือนเชี่ยวหลาน 
   -  ศึกษาดูงานที่ กศน. บ้านตาขุน 
  ขณะนี้มีบุคลากรผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงาน  จ านวน  24  คน  
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ขอให้ส ารวจบุคลากรผู้เข้าร่วมการศึกษาดูงานให้แล้วเสร็จภายในวันนี้  ( 1  
พฤษภาคม  2562)  จุดประสงคข์องการไปดูงานครั้งนี้  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  และขอมอบหมายให้ 
ผู้อ านวยการอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  และผู้อ านวยการเพียงใจ  หอยสังข์  ช่วย 

 ประสานงานเรื่องกลุ่มเป้าหมาย  และจัดท ารายละเอียดการศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย 
           

1.6  โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ในวันที่  2  พฤษภาคม  2562  จะมีการบรรพชาอุปสมบท  68  รูป ในช่วงเช้าจะมี
พิธีปรงผมนาค  ณ วัดกะพังสุรินทร์  ส าหรับบุคลากร กศน.ตรัง  ไม่มีผู้สมัครจะบวช  
ในวันที่  12  พฤษภาคม  2562  กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวงคมนาคมจะ
เป็นเจ้าภาพในการถวายผ้า  ภัตตาหาร  น้ าปานะ ณ วัดเขาแก้ว  อ าเภอสิเกา 

 จังหวัดตรัง  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7  การอบรมหลักสูตรการใช้  Microsoft Word  และ Microsoft  Excel    
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ได้ประสานกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง เพ่ือขอใช้สถานที่ส าหรับการอบรม

หลักสูตรการใช้ Microsoft Word  และ  Microsoft  Excel  ให้กับบุคลากร กศน.
จังหวัดตรัง  กลุ่มเป้าหมาย คือ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล  โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาตรัง  มีความพร้อมในด้านสถานที่และมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน
จ านวน  25  เครื่อง และใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุคในการอบรมประมาณ  10  เครื่อง  

  การอบรมจะแบ่งเป็น  3  ระยะ ๆ ละ 30 คน  และให้ กศน.อ าเภอส ารวจว่าครูแต่ละ 

/ การอบรม
ประชากร 
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  คนมีความสามารถใช้งาน  Microsoft Word และ Microsoft  Excel อยู่ในระดับใด 
แล้วจะท าการอบรมโดยแบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม  หลักสูตรละ  2  วัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 3 / 2562  วันที่  29  มีนาคม  2562 

- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 3/2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

3.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนเมษายน  พ.ศ.  2562 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน  เมษายน  พ.ศ.  2562  
 

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 2,369,649.00 1,834,303.04 77.41 535,345.96 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 2,516,839.00 1,815,348.15 72.13 701,490.85 
กศน.อ าเภอรัษฎา 1,674,523.00 1,195,037.52 71.37 479,485.48 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 3,537,795.00 2,421,537.45 68.45 1,116,257.55 
กศน.อ าเภอสิเกา 1,321,965.00 886,910.02 67.09 435,054.98 
กศน.อ าเภอนาโยง 1,849,212.00 1,196,614.90 64.71 652,597.10 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 3,809,353.00 2,451,429.71 64.35 1,357,923.29 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 1,396,752.00 881,250.61 63.09 515,501.39 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 1,338,232.00 816,089.20 60.98 552,142.80 
กศน.อ าเภอกันตัง 3,369,178.00 1,972,995.58 58.56 1,396,182.42 

 

      

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ทั้งนี ้ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2562  ให้ฝ่ายแผนฯ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
ด าเนินการส่งคืนเงินไปยังส านักงาน กศน. ดังนี้  

    1.  ค่าหนังสือเรียนที่เหลือจากการจัดซื้อภาคเรียนที่แล้ว 
   2.  ค่าจ้างครูผู้สอนคนพิการ  ทั้งค่าตอบแทนและค่าเดินทาง  
   3.  ค่าซ่อมห้องสมุดอ าเภอรัษฎา ที่มีเงินเหลืออยู่ 

4.  ค่าหนังสือของห้องสมุด และหนังสือ กศน.ต าบล ถ้าอ าเภอใดจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว        
     ให้ลงทะเบียนหนังสือด้วย  และจัดซื้อให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

/ 3.2  การติดตาม
ประชากร 
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  3.2  การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เข้าเป็นผู้รับบริการ
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ / กศน.ต าบล 
 

นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ      แจ้งข้อมูลการติดตามการรายงานข้อมูล ณ วันที่  30  เมษายน  2562  ปัญหาที่พบ
คือ คุณครูไม่ได้เปลี่ยนสถานภาพนักศึกษาว่าศึกษาต่อ จึงต้องประสานกับนายสุริยา 
จันทรัฐ  โดยต้องใช้เลขบัตรประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาได้ลงทะเบียน
เรียนไว้หรือไม่  และด าเนินการบันทึกข้อมูลต่อไป  ในภาพรวมของส านักงาน กศน.
จังหวัด มีกลุ่ม เป้าหมาย  7,469 คน  (มีนักศึกษาเรียนต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาต่อเนื่องจ านวน  377  คน  จบ ม. 6  หรือเทียบเท่าจ านวน  1  คน ไม่มีตัวตน
หรือตายจ านวน  38  คน  และจบ ม. 3  จ านวน  2,436  คน  รวม  2,852  คน)  
และอยู่ระหว่างด าเนินการติดตาม จ านวน  4,617  คน 

 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ขอให้ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ เร่งรัดให้ครู กศน.ต าบล ด าเนินการติดตามข้อมูลผู้เรียน
ด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

   4.1  รายงานผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล ปี 2562 รอบท่ี 1  (30  เมษายน  2562)   

นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ  การรายงานผลการด าเนินงาน กศน.ต าบล ปี 2562  รอบท่ี 1 โดยก าหนดให้ครู กศน.
ต าบลดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลการด าเนินงานของครู กศน.ต าบล ให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  30  เมษายน  2562  พร้อมทั้งให้ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอลงนาม
รับรองข้อมูล ที่ครู กศน.ต าบลกรอกลงในแบบฟอร์ม  ซึ่งประกอบด้วย  ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป  ตอนที่ 2 ข้อมูลผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล ประจ าปีงบประมาณ 
2562  ตอนที่ 3  ข้อมูลด้านการบริหารจัดการศึกษา (ปัญหาอุปสรรค)  ตอนที่ 4  

   การน าเสนอผลงานดีเด่นของ กศน.ต าบล  Best practice  และแจ้งการรายงานผล 
   ในระบบ DMIS  ในส่วนของการรายงานผลเชิงคุณภาพจะต้องรายงานให้ครบทุก

โครงการ และขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนด าเนินการรายงานเชิงคุณภาพทุกสิ้นเดือน 
เนื่องจาก ส านักงาน กศน.จะต้องใช้ข้อมูลทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อที่จะรายงาน
ส านักงบประมาณ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2  การคัดเลือกผู้ประสบความส าเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน  ระดับ
ต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

นางสาวนุชรีย์  บวชชุม  ขอความร่วมมือ กศน.อ าเภอ คัดเลือกผู้ประสบความส าเร็จในโครงการสร้างเครือข่าย 
  ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล  ประจ าปีงบประมาณ 2562  อ าเภอละ  1  ราย  และส่งให้ 

/ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
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  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันที่  8  พฤษภาคม  2562  ในส่วนของแบบ 
  รายงานจะส่งช่องทาง E-office ซ่ึงส านักงาน กศน.จังหวัดจะด าเนินการคัดเลือกเพียง  
  1 ราย และด าเนินการจัดท า VTR น าเสนอ ส าหรับการจัดท า VTR นายธนากร เยาว์ด า  
  และนายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  จะลงพื้นที่เพ่ือด าเนินงานการจัดท า VTR ต่อไป 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ให้ทุก กศน.อ าเภอ ส่งผู้ประสบความส าเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน 
  ระดับต าบลประจ าปีงบประมาณ 2562  อ าเภอละ  1  ราย หรืออ าเภออาจจะเสนอ 

 ส่งมา  2  ราย ก็ได้  โดยแจ้งว่าเป็นผลงานดีเด่นระดับจังหวัด  ส่วนผลงาน รายที่ 2 
 เป็นผลงานดีเด่นระดับอ าเภอ ทั้งนี้ จะประกวดประมาณเดือนกรกฎาคม  2562  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

4.3  แนวทางการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาส าหรับครู กศน. ระดับต าบล (ครู ข)  และการประกวดผลการปฏิบัติงานโครงการ 

 

นายสุริยา  จันทรัฐ   การจัดฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์
พระราชาส าหรับครู กศน. ต าบล (ครู ข)  ได้มีการจัดขึ้นทั้ง  14  จังหวัดภาคใต้  โดย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าของโครงการ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
งบประมาณทั้งหมด  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะจัดอบรมในวันที่  15 – 16  พฤษภาคม
2562  ณ ห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์  กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ก  
และว่าที่ครู ข ประมาณหนึ่งร้อยกว่าคน ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าท่ีพัก
ได้จากโครงการ  ส าหรับครูท่านใดไม่สะดวกเดินทางไปกลับและมีความประสงค์จะนอน
พักท่ีโรงแรม  ขอให้แจ้งความประสงค์ท่ี กศน.อ าเภอ เพื่อ กศน.อ าเภอจะได้แจ้งจ านวน
ผู้เข้าพักมายังส านักงาน กศน.จังหวัด และทาง ส านักงาน กศน.จังหวัดจะได้ประสานไป
ยังเจ้าของโครงการต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.4  ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่  11  -  12  มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 
 

 

นายสุริยา  จันทรัฐ  ประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์  ระหว่างวันที่  11  -  12  มิถุนายน  2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ
การศึกษาตรัง   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
          / 4.5  ประชาสมัพันธ์ 
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   4.5  ประชาสัมพันธ์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  เรื่อง ด้านการใช้และอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม  ในวันที่  10  กรกฎาคม  2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง 

 

นายสุริยา  จันทรัฐ ประชาสัมพันธ์ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าเพ่ือชีวิตและสังคม  ในวันที ่ 10  กรกฎาคม  2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาตรัง  สืบเนื่องจากเมื่อภาคเรียนที่แล้ว  มีผลงานของ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
โดยผู้อ านวยการมนธญา แสงสิทธิ์  ได้รับรางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ  

 ในปีนี้จึงขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ เข้าร่วมประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

    4.6  การขอใบรับรองวุฒิการศึกษา หลักสูตร ปวช.  
 

นายสุริยา  จันทรัฐ แจ้งว่ามีนักศึกษาโทรศัพท์มาติดต่อส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษา 
หลักสูตร ปวช. เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการท างาน  ซ่ึงไดด้ าเนินตรวจสอบ
หลักฐาน ปี  2554 – 2555  ณ กศน. อ าเภอเมืองตรัง  พบว่ามีเฉพาะใบเซ็นรับวุฒิ
การศึกษาเท่านั้น  ซึ่งนักศึกษาได้เซ็นรับไปแล้ว  แต่ต้นขั้วต้นฉบับไม่มี  ทั้งนี้ในการ
ออกใบรับรองการจบการศึกษา นั้น จะต้องตรวจสอบหลักฐานให้ชัดเจน  ซ่ึงหลักฐาน
จะประกอบด้วย  1) ทะเบียนคุมวุฒิการศึกษา  2) ใบรายงานผู้จบหลักสูตรและต้นขั้ว  
3) เอกสารหลักฐานในการเรียน  แต่ในกรณีนี้จะดูแค่ใบที่เซ็นชื่อรับวุฒิการศึกษาเพียง
อย่างเดียวนั้นไม่ได้  จะต้องดูเอกสารอ่ืนประกอบด้วย  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

-    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ      

   6.1  โครงการสร้างกระบวนการคิดทางพลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ในวันที่  3  พฤษภาคม  2562  ผู้อ านวยการสุรชัย  จันทร์สถาพร และ ผู้อ านวยการ

มนธญา แสงสิทธิ์ เดินทางไปร่วมแสดงความคิดในโครงการสร้างกระบวนการคิดทาง
พลังงานและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชนที่กระทรวงพลังงาน  โดย
กระทรวงพลังงานได้ท าสัญญากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมีกลุ่มเป้าหมายใน
การขยายผล คือ กศน.  ทั้งนี ้ผู้อ านวยการสุรชัย  จันทร์สถาพร  ได้รับการประสานจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพูดคุย  แสดงความคิด ในเรื่องของการใช้พลังงาน  ใน
วันที่  13  พฤษภาคม  2562  โดยมีผู้บริหาร กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ ศึกษานิเทศก์ ครู 
กศน.ต าบล  จ านวน  20  คน  เข้าร่วมประชุม 

/ มติที่ประชุม รับทราบ / 6.2  พนักงานราชการ 
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   6.2  พนักงานราชการ  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล  ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  มีครู กศน.ต าบล ที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู  และให้
พัฒนาตนเองโดยการศึกษาต่อวิชาชีพครู เพ่ือประกอบการขอใบประกอบวิชาชีพครู 
จ านวน  3  ราย  คือ 

    1.  นางมุกดา  พิทักษ ์  กศน.อ าเภอรัษฎา  ปัจจุบันยังไมไ่ด้ด าเนินการศึกษาต่อ 
   วิชาชีพครู  เพราะครอบครัวนั้นไม่ให้ไปเรียน และเจ้าตัวได้แจ้งว่าพร้อมที่จะลาออก  

เพ่ือไปท าธุรกิจ 
     2.  นางสาวสุกัญญา  ใจสมุทร  กศน.อ าเภอปะเหลียน  ปัจจุบันได้ด าเนินการ 

   ศึกษาต่อวิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และปี 63  จะเกษียณอายุ
ราชการ 

     3.  นางสาวนุชรีย์  อ่อนชื่นจิตร  กศน.อ าเภอห้วยยอด  ปัจจุบันได้ด าเนินการ 
   ศึกษาต่อวิชาชีพครูที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   6.3  การปฏิบัติงานของข้าราชการครูในช่วงเดือนที่ผ่านมา (เมษายน  2562) 
 

นางสาวประโลม  เสียมไหม  กศน.อ าเภอปะเหลียนได้ด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย ทุกๆกิจกรรมได้เร่งด าเนินการให้
เป็นไปตามไตรมาส บางกิจกรรมอาจจะไม่ทัน แต่ก็ได้พยายามท าให้ทันตามไตรมาส นั้นๆ 
และให้ทันตามก าหนด ในเรื่องของความสะอาดการตัดหญ้า ครู ศรช. มาช่วยตัดหญ้า
ทั้ง กศน.ต าบล และ กศน.อ าเภอ ในส่วนของการซ่อมห้อง ICT ได้ด าเนินการเกือบแล้ว
เสร็จ  จากการที่ได้รับรายงานน่าจะอยู่ที่ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์    

   

นางจาริ  คงนคร  กศน.อ าเภอกันตัง ได้เร่งด าเนินการตามไตรมาส 1 - 2  เพ่ือให้บรรลุผล อาจจะช้าบ้าง
แต่ก็พยายามให้ทันตามก าหนด 

 

นางสาวจุฑามาส  แก้วมี  การรับสมัครนักศึกษา ได้ก าชับในเรื่องของเอกสารหลักฐาน หากหลักฐานไม่พร้อมก็จะ
ไม่รับสมัคร กศน.อ าเภอนาโยง จึงไม่มีปัญหาในเรื่องของการตรวจสอบ GPA  วุฒิการศึกษา 

     เพราะเริ่มที่การสมัคร  หากไม่มีวุฒิการศึกษาก็จะไม่รับ และในการศึกษาต่อเนื่องก็จะ
พยายามท าให้แล้วเสร็จตามที่วางแผนไว้ 

 

นางสาวอรทัย  คงสิน  กศน.อ าเภอย่านตาขาว ได้ด าเนินการตรงตามแผน นโยบาย การปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะ
เป็นการรับสมัครนักศึกษา และมีการออกพ้ืนที่ร่วมกับเครือข่าย ในการได้รับมอบหมาย
งานก็จะพยายามปฏิบัติงานให้ดีที่สุด 

 

นางสาริณี  วรรณบวร  ได้ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และด าเนินการให้ส าเร็จ เพ่ือผู้รับบริการ 
และการดูแลองค์กร  เป็นที่ประทับใจของคนในชุมชน และผู้รับบริการ 

 

นายอนันต์  ศรรีาม  กศน.อ าเภอสิเกา ได้พยายามเร่งเบิกจ่ายไตรมาสที่แล้วให้เสร็จสิ้น ในปัจจุบันได้
รับผิดชอบงานพื้นฐานเพียงอย่างเดียว ในการรับสมัครนักศึกษาได้มีการแบ่งครูใน 

     การรับสมัคร  ในส่วนของอาคารสถานที่ได้ปรับปรุงให้มีความสะอาดและมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  

/ นางสาวรุ่งนภา   
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นางสาวรุ่งนภา  แสงย่ิง   กศน.อ าเภอเมืองตรัง ได้มีการวางแผนและพูดคุยกับครู กศน.ต าบล เพ่ือส ารวจการจัด
กิจกรรมในทุกรูปแบบทั้งกิจกรรมขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กิจกรรมตาม
อัธยาศัย ในส่วนของอาคารสถานที่ กศน.อ าเภอเมืองตรังได้มีการจัดเวรยาม  เสาร์- 
อาทิตย์  กลางวัน กลางคืน โดยมีบุคลากรร่วมกันอยู่เวรยาม 

 

นายชรินทร์  สีสุข  รับผิดชอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงนี้เป็นการรับสมัครนักศึกษา และได้ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน หากนักศึกษาคนใดเอกสารไม่ครบก็จะส่งคืนครูให้ทีร่ับสมัคร เพื่อ 

   จะได้ติดต่อกับนักศึกษา ในส่วนของการเทียบระดับ  ภาคเรียนนี้มีประมาณ  20 คน
และน่าจะได้จัดเทียบระดับให้กับทุกท่านที่ยื่นใบสมัครได้ 

 

นายอาทิตย์  อินทรวิเศษ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ ได้พยายามเร่งรัดติดตามงานต่างๆ และเป็นผู้ประสานใน 
    การด าเนินงานต่างๆ งานทุกอย่างก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในไตรมาสที่ผ่านมา 

ตอนนี้อยู่ในระหว่างการวางแผนไตรมาส 3 – 4          

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 6.4  การด าเนินงานของลูกจ้างประจ าในช่วงเดือนที่ผ่านมา 
 

นายอุดมศักดิ์  ราชดี             การปฏิบัติงานของ กศน.อ าเภอนาโยง ได้รับผิดชอบในส่วนของอาคารส านักงาน 
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  มุ่งม่ัน  ตลอดระยะเวลา  4  ปี ที่ได้ย้ายมาอยู่ กศน.อ าเภอ 

  นาโยง ท าเหมือนกับบ้านของตัวเอง  และได้ท างานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

นายไวดี้  อดิศรโภคิน            ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ งานด้านอาคารสถานที่ กวาดขยะ และต้องคอยเฝ้าระวังคนบ้า  
และสุนัข ไม่ให้เข้ามาในสถานที่ของ กศน. 

 

นายเชต  ชัยเพชร            การปฏิบัติงานที่ห้องสมุดเป็นปกติทุกวัน ได้ตัดแต่งสถานที่ ตัดแต่งหญ้า เปลี่ยนป้าย 
เปลี่ยนธงประดับ และดูแลห้องน้ าเพราะมีการใช้บริการทุกวัน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 6.5  การด าเนินงานของข้าราชการบรรณารักษ์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา 
 

น.ส.นงเยาว์  ทับเที่ยง            ในวันที่  31  มีนาคม  ถึง  5  เมษายน  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง ได้จัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม
บรมราชกุมารี  และวันรักการอ่าน โดยการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร จัด
นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ และจัดแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์
ของสมเด็จพระเทพฯ นอกจากนั้นได้รับบริจาคหนังสือ  จ านวน  115 เล่ม และได้
หมุนเวียนหนังสือไปยังบ้านหนังสือชุมชน  และได้รับสมัครสมาชิกครอบครัวนักอ่านได้
ประมาณ  16  ครอบครัว  รับสมัครสมาชิกห้องสมุดได้  34  คน  ส าหรับหนังสือ  
ห้องสมุดได้จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว  ตอนนี้อยู่ในกระบวนการตั้งเบิก 

 

นางสาวกวินนาถ  ช่วยสงค์   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด เจ้าหน้าทีบ่รรณารักษ์ร่วมกันท า
ความสะอาดด้านหน้าห้องสมุดทุกเช้าค่ า  เพราะด้วยห้องสมุดมีบริการWIFI   

         / ประชาชนได้ใช้งาน 
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 ประชาชนได้ใช้งาน ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้ท าหนังสือออกไปสู่บ้าน
หนังสือชุมชนโดยผ่านครูเกือบทุกต าบล   

นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว             ในไตรมาส  3  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในวันที่ 
2  เมษายน  2562  วันรักการอ่าน  โดยมีกิจกรรมนักข่าวนักอ่าน  อ่านแล้วประดิษฐ์ 
นักอ่านนักชิม  กิจกรรมแนะน าหนังสือพระราชนิพนธ์  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีการน า
ตะกร้าหนังสือไปมอบให้กับผู้ที่อยู่เวรรักษาการหน้าสถานีดับเพลิง ในวันที่  4  เมษายน 
2562  มีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมกับ TK Forum ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ  

          

นางสาววาสนา  บุญเจริญ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริม 
 การอ่าน  ในวันที่  2  เมษายน  2562  วันรักการอ่าน  มีกิจกรรมลงนาม พิธีสงฆ์ 

บันทึกเรื่องเล่าเจ้าฟ้านักอ่าน นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และมีการประกวดร้องเพลง  
“เพลงส้มต า”  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบห้องสมุด  ได้ด าเนินการจัดซื้อหนังสือ
งบประมาณ  25,000.- บาทเรียบร้อยแล้ว  และได้มีการลงทะเบียนหนังสือแล้ว ขณะนี้
ก าลังด าเนินการจัดนิทรรศการรัชกาลที่ 10 เชื่อมโยงไปรัชกาลที่ 9  

 

นางปัทมนันท์  ทองอ่อน ขอชี้แจงเรื่องห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎาสกปรก  เนื่องจากห้องสมุดไม่มีรั้วรอบ   
จึงท าให้ขยะจากชาวบ้านที่ทิ้งไว้นั้น สุนัขคาบมาที่ห้องสมุดท าให้ห้องสมุดสกปรก  ใน
ส่วนของหญ้าที่ตัดไว้ไม่สามารถเผาได้  เพราะจะท าให้เป็นมลพิษ แต่ขณะนี้ได้ตัดหญ้า
เรียบร้อยแล้ว  กิจกรรมในวันที่  2  เมษายน  2562  เป็นกิจกรรมอ่านผ่านไลน์  โดย 

 การให้นักศึกษาอ่านหนังสือโดยใช้โทรศัพท์ และรับข้อมูลในไลน์ นักศึกษาสามารถอ่าน
แล้วตอบได้  หนังสือทั้งหมดลงทะเบียนไปแล้ว  167  เล่ม  ตอนนี้ก าลังท าขออนุญาต
จัดซื้อหนังสือ และได้น าเรียนผู้อ านวยการทราบแล้ว 

 

นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน์ ในวันที่  2  เมษายน  2562  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ จัดกิจกรรมรักการอ่าน 
มีกิจกรรมลงนามถวายพระพร จัดหนังสือเก่ียวกับพระราชนิพนธ์ของพระเทพฯ และให้
นักศึกษา กศน. มาท าเก่ียวกับหนังสือท ามือ  กิจกรรมต้นไม้พูดได้  ตอนนี้ท ากิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านโดยการสร้างไลน์ มีสมาชิก  80  กว่าคน  ชื่อกลุ่มไลน์ชาววังชอบอ่าน  

 มีหัวหน้าส่วน  ผู้ใหญ่บ้าน และได้มีการส่งเสริมการอ่านชาวตลาด  ในส่วนของบ้าน
หนังสือชุมชุน  แต่ละบ้านมีความต้องการที่วางชั้นหนังสือใหม่  

 

นางวัชรี  นายโท             ก่อนวันที่  2  เมษายน  2562  มีนักศึกษา กศน.อ าเภอปะเหลียน  ได้ร่วมกันพัฒนา 
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  เพ่ือที่จะจัดกิจกรรมในวันที่  2  เมษายน  2562 
มีการจัดมุมเฉลิมพระเกียรติ  มีการแสดงหนังสือพระราชนิพนธ์ กิจกรรมส่งเสริม 

  การอ่านได้มีการแนะน าหนังสือพระราชนิพนธ์  แข่งขันเกมบิงโก เพ่ือเป็นการฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ให้กับเด็ก  ระบายสีภาพตามจินตนาการ และมีกิจกรรมของเด็กเล็ก ฝึก
การแยกสี  การจัดซื้อหนังสือส าหรับงวดที่ 2  อยู่ในระหว่างด าเนินการ  โดยไปคัดเลือก
หนังสือที่ร้านแล้ว  รอรับใบส่งของ  แล้วรอหนังสือใหม่  กิจกรรมพิเศษของอ าเภอ 

  ปะเหลียน  ช่วงนี้ก าลังท าโครงการหนึ่งต่อหนึ่ง  คือสมาชิกหนึ่งคนสามารถบริจาค 
         / หนังสือ(หนังสือใหม่) 
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  หนังสือ(หนังสือใหม่) หนึ่งคนต่อหนึ่งเล่ม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิก
ห้องสมุด  ซึ่งหนังสือทั้งหมดนี้ได้น ามาเข้าระบบลงทะเบียนเป็นหนังสือบริจาค  แต่เข้า
ระบบ PLS ทั้งหมด  และได้น าขึ้นชั้นบริการประชาชนทุกคน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           

 6.6  การจัดท า PLC  
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร การหาผลงานการวิจัย PLC ของการศึกษาในระบบโรงเรียน  นอกระบบโรงเรียน 

มหาวิทยาลัย  ยังไม่มีเอกสารวิจัยในเรื่องของ PLC  อยากให้ทั้ง  10  อ าเภอจัดท า
งานวิจัย  PLC  ขึ้น  เพ่ือให้เห็นว่า การจัดท า PLC กับผู้ไม่รู้หนังสือท าไดอ้ย่างไร   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
            

 6.7  การจัดซื้อสื่อ  
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ให้จัดซื้อสื่อให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2562  เพ่ือที่จะได้ลงทะเบียน

หนังสือ และได้น าหนังสือไปให้บริการ  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 6.8  การสมัครสอบข้าราชการบรรณารักษ์  สังกัดส านักงาน กศน. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร สนับสนุนให้บรรณารักษ์อัตราจ้างของ กศน.อ าเภอ ไปสมัครสอบต าแหน่งข้าราชการ

บรรณารักษ์  สังกัดส านักงาน กศน. และให้เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม  ยื่น 
   ใบสมัคร  ระหว่างวันที่  13  พฤษภาคม  ถึง  3  มิถุนายน  2562   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 
 
 

 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางสาวนันทา  ภิรมย์พร) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


