
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2 / 2562 

วันพุธที ่ 27  กุมภาพันธ์  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. นายนุกูลกิจ เดชด านิล ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสิเกา 
8.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

9.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
10.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
11.  นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
12.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
13.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
14.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการ กศน.อ าเภอนาโยง 
15.  นางจันจิรา เจริญฤทธิ์ ครชู านาญการ   กศน.อ าเภอรัษฏา 
16.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ กศน.อ าเภอสิเกา 
17.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
18.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
19.  นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
20.  นางจาริ คงนคร คร ู  กศน.อ าเภอกันตัง 
21.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
22.  นายชรินทร์ สีสุข คร ู กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
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 
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29. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
30.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
31.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ     
32.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
33.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3    ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
34.  นายไวดี้ อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
                                                           อ าเภอห้วยยอด  

35.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
36.  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
37.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
38.  นายเกรียงศกัดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
39.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   ไปราชการ 
2.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4     ติดราชการ 
3.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา    ไปราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม     
1.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที ่2/2562 
       กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
          / ก่อนวาระการประชุม 
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ก่อนวาระการประชุม       
 

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

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

 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      
 

1.1  โครงการปลูกผังส านึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์  
จังหวัดตรังประจ าปี  2562 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร กองอ านวยการรักษาความมั่งคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดตรัง ร่วมกับส านักงาน  
 กศน.จังหวัดตรัง  ก าหนดจัดโครงการปลูกผังส านึกรักสามัคคี และเสริมสร้าง 
 ความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรังประจ าปี  2562  จัด  ณ กองร้อยอาสารักษา 
 ดินแดนจังหวัดตรัง  ในวันที่  28  กุมภาพันธ์  2562  โดยจะมีการน านักศึกษา กศน. 
 ไปทัศนศึกษา ณ เขื่อนท่างิ้ว และไปกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงของอ าเภอนาโยง     
 ช่วงบ่ายมีพิธีเกี่ยวข้าวและช่วงเย็นมีงานเลี้ยง ในค่าย  วันที่  1  มีนาคม  2562  
 จะมีกิจกรรมจิตอาสาการทาสีอาคารให้กับวัดหัวถนน  ต าบลนาพละ  อ าเภอเมือง  
 จังหวัดตรัง   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  การท างานช่วงไตรมาส 2 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร การท างานไตรมาส 2  มีเวลาอีก  1  เดือน (เดือนมีนาคม)  จัดกิจกรรมได้  20  วัน 
10 วัน  ก่อนการเลือกตั้ง ห้ามมกีารอบรม ส าหรับเรื่องการณรงค์ให้ประชาชนออกไป
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  ให้ไป ใช้สิทธิอย่างน้อย  80 %  และให้มีบัตรเสียน้อยที่สุด  อย่าง
น้อย  2 %   

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

1.3  งบลงทุนค่าซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร งบลงทุนค่าซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎาให้ด าเนินการตรวจรับตาม 

ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างให้ตรวจรับงานตาม 
ข้อตกลง ตามสัญญาการจ้างงาน  และตรงตามแบบ ปร.4  ปร.5  ให้ถูกต้อง  
ขอให้นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎาดูแลความเรียบร้อย  

นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง  ได้ด าเนินการแจ้งผู้รับเหมามาท าความสะอาดเก็บกวาดและเปลี่ยนกระเบื้องให้ตรง
ตาม ปร.4 ปร.5  แล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ 1.4  การประชมุกรมการจังหวัดตรัง 

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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1.4  การประชุมกรมการจังหวัดตรัง 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร การประชุมกรมการจังหวัดตรัง  มีเรื่องแจ้ง ดังนี้   
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเน้นการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อ าเภอและ 
    จังหวัดคุณธรรม  
 2) ประชาสัมพันธ์คู่มือการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร  
 3) วาระเร่งด่วนจังหวัดตรัง  2562  เรื่อง วิสัยทัศน์ : เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี  
     และยั่งยืน  ดังนี้     

3.1) เศรษฐกิจ  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน   
3.2) สังคม  ลดความเหลื่อมล้ า  แก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมพลานามัย 

 ครอบครัว  สร้างวินัยจราจรและความปลอดภัยทางถนน   
3.3) ความม่ันคง  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์การป้องกัน  และแก้ปัญหา 

 ยาเสพติด   
3.4) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บ้านสวยเมืองงาม  คัดแยกขยะ 

 ที่ต้นทาง  การบริหารจัดการน้ า น้ า ดื่ม/น้ าใช้  สะอาดปลอดภัยเพื่อชุมชน   
3.5) ท่องเที่ยวและบริการ  เมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ   
3.6) การบริหารจัดการภาครัฐ ค่านิยมหลัก (Core Values) จังหวัดตรัง (TRANG) 

4) ค่านิยมหลัก  (Core  Values) จังหวัดตรัง (TRANG) 
Team  Work  :  ความร่วมมือในการท างาน 

     R  Responsibility : ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     A  Achievement Motivation : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน   
     N  Nation  First : มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ 
     G  Good  Governance  : การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  ตั้งใจ  จริงใจ   

โปร่งใส  มีความสุข    
 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่  30  มกราคม  2562 
 

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  สอบถามเรื่องการประชุมประจ าเดือน  พนักงานราชการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                          เป็นผู้มาประชุม หรือผู้เข้าร่วมการประชุม 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร        ส าหรับค าถามจะน าไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
           รับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งที่ 1/2562  วันพุธที่  30  มกราคม  2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 1/2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

3.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 
/ 1.4  การประชมุกรมการจังหวัดตรัง 
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/ ระเบียบวาระที ่ 3 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562  
   

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 2,448,820 1,372992,710.32 56.07 1,075,827.98 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 2,770,483 1,969,982.70 71.11 800,500.30 
กศน.อ าเภอกันตัง 2,402,748 1,342,768.64 55.88 1,059,979.36 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,769,159 1,190,687.29 67.30 578,471.71 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1,708,139 1,133,837.99 66.38 574,301.01 
กศน.อ าเภอรัษฎา 1,227,688 646,863.83 52.69 580,824.17 
กศน.อ าเภอนาโยง 1,229,642 743,719.15 60.48 485,922.85 
กศน.อ าเภอสิเกา 904,090 457,787.19 50.64 446,302.81 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 861,407 657,185.55 76.29 204,221.45 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 874,317 602,850.63 68.95 271,466.37 

 

 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ขอให้สถานศึกษาเร่งเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา  และถูกต้องตามระเบียบ 
การเบิกจ่าย 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3.2  การติดตามการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ที่เข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 
 

นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ      ข้อมูลจากแบบรายงานข้อมูลการด าเนินการแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก
ระบบการศึกษา แบ่งเป็น เด็กพิการ เด็กปกติที่ไม่ได้เรียน เด็กออกกลางคัน ผู้จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ไม่เรียนต่อ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ลงไปส ารวจ ให้ 
กศน.อ าเภอ เตรียมความพร้อมและตรวจสอบว่าเด็กท่ีเรียนกับ กศน. มีใครบ้าง โดยให้
รายงานเป็นตัวอักษรสีแดงเพ่ือกลุ่มแผนจังหวัดจะได้ด าเนินการย้ายข้อมูลของเด็กท่ีได้รับ
การช่วยเหลือแล้ว  ในส่วนนี้น าข้อมูลไปไว้ในกลุ่มของประชากรส่วนที่ 1 (ศึกษาต่อใน
ประเทศ หรือต่างประเทศ)  เนื่องจากกลุ่มแผนไม่มีข้อมูลของต าบล และให้หมายเหตุว่า
เรียนกับ กศน.หรือส่งต่อ ก าหนดให้รายงานตั้งแต่วันที่  26  กุมภาพันธ์  2562  แจ้ง
สถานศึกษาเพ่ือแจ้ง กศน.ต าบลด าเนินการโดยด่วน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3  การติดตามการด าเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน : ชุมชนต้นแบบระดับต าบล   

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร วันที่  27  กุมภาพันธ์  2562  จะมีการพิจารณาชุมชนต้นแบบระดับต าบล  
ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง พิจารณาแล้ว ขอมอบหมาย 
ให้ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  กศน.อ าเภอห้วยยอด  และ กศน.อ าเภอนาโยง  เข้าร่วม 
ประชุมและน าเสนอผลการด าเนินงานในวันที่  7  มีนาคม  2562  ณ หอประชุม 

/ รักตะกนิษฐ   
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รักตะกนิษฐ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  กรุงเทพมหานคร  โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ 
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ในส่วนของชุมชนต้นแบบระดับต าบลขอให้แจ้งสถานศึกษาแจ้ง กศน.ต าบลทุกต าบล  
รายงานข้อมูลชุมชนต้นแบบ  ทาง Google Form และคิวอาร์โค้ด  ส าหรับชุมชน
ต้นแบบระดับต าบลที่ส่งไปประกวดที่ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้ คือ ชุมชนต้นแบบ 
บ้านท่าด่าน กศน.อ าเภอย่านตาขาว  และ ชุมชนต้นแบบ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  

3.4  การตรวจราชการพื้นที่จังหวัดตรัง  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผลจากการตรวจราชการพ้ืนที่จังหวัดตรัง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
เขตตรวจราชการที่ 6  นายชาญ  ตันติธรรมถาวร  วันที่  25 – 26  กุมภาพันธ์  2562
โดยการลงพื้นที่ กศน.อ าเภอสิเกา กศน.อ าเภอกันตัง และ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ การตรวจราชการในครั้งนี้ มีการลงพ้ืนที่  3  ต าบล  3  อ าเภอ  1) กศน.ต าบล 
เขาไม้แก้ว  กศน.อ าเภอสิเกา  2) กศน.ต าบลย่านซื่อ  กศน.อ าเภอกันตัง  และ  
3) กศน.ต าบลนาบินหลา  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  ในส่วนบันทึกและข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จากสมุดตรวจราชการทั้ง  3  แห่ง เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน  ดังนี้ 
1) กศน.ต าบลเขาไม้แก้ว  

“กระผม ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ได้มาตรวจราชการ ณ กศน.ต าบลเขาไม้แก้ว  ได้รับทราบผลการด าเนินงาน  และ
การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง 
การบริหารจัดการศึกษานอกโรงเรียน การเปลี่ยนระบบการศึกษาของการจัดการศึกษา
จากผู้จัดการศึกษามาเป็นผู้ก ากับนโยบาย แผน  ติดตามประเมินผล  ก ากับคุณภาพ
มาตรฐาน  การพัฒนาระบบคลังข้อสอบ  ระบบการสะสม เทียบโอน  และระดับ
คุณวุฒิการศึกษา”  

“ขอชื่นชมและเป็นก าลังใจให้ครู ในความมุ่งมั่นตั้งใจท างาน  และเอาใจใส่
นักเรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดี  ขอขอบคุณในการต้อนรับและดูกิจกรรมการเรียน 
การสอนของนักเรียน” 

2) กศน.ต าบลย่านซื่อ  
“กระผมและศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   

และคณะผู้ตรวจราชการได้มาตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประเด็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ได้รับทราบผลการด าเนินงานของ 
กศน.ต าบลย่านซื่อ  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการ กศน. 
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาทิ  การเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้จดัการศึกษา
มาเป็นผู้ก ากับคุณภาพมาตรฐานการพัฒนาระบบคลังข้อสอบ  การพัฒนาระบบ
สะสม เทียบโอนผลการเรียน  การรับรองมาตรฐานหน่วยให้บริการ  ครูผู้สอน 

/มาตรฐานหลักสูตร   
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มาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานการวัดประเมินผล  หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบ
บริหารวัดการศึกษานอกโรงเรียน  ขอให้ท่านพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
น าไปสู่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  ขอให้ท่านสามารถคิดข้ามปัญหาอุปสรรค
ของระบบ กศน.ที่มุ่งสู่คุณภาพมาตรฐานการศึกษา” 

3) กศน.ต าบลนาบินหลา   
“กระผมและผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้มาตรวจราชการ  

ได้รับทราบผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบลนาบินหลา  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการรายงานการตรวจราชการที่สะท้อนให้เห็นพัฒนาการ  ผลการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา  สถานภาพที่เกิดขึ้นของ กศน. ณ ปัจจุบัน  และเป้าหมาย /ทิศทางของ 
กศน.ในอนาคต  การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.   

“ขอขอบคุณในการต้อนรับที่ดีและขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  มีความมุ่งมั่น
ตั้งใจท างานตามบทบาทหน้าที่  ด้วยความรับผิดชอบและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของ กศน.ให้ดีขึ้นในอนาคต” 

 

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก จากการตรวจราชการของนายชาญ  ตันติธรรมถาวร  โดยสรุปผู้ตรวจเน้นว่า กศน. 
ต้องเป็นผู้ประสานงานมากกว่าเป็นผู้จัดการเรียนการสอน  แจ้งบุคลากรส าหรับ   
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต  อาจจะไม่มีการเพ่ิมต าแหน่ง  สรุปโดยรวมการจัด
การศึกษาของ กศน.ไม่คุ้มค่า  หลักสูตรไม่มีคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ า 

 

นายนุกุล  กิจเดชด านิล รายละเอียดการตรวจราชการเหมือนกับ กศน.ต าบลย่านซื่อ  กศน.อ าเภอกันตัง  
ส าหรับ กศน.ต าบลเขาไม้แก้ว  ได้อธิบายผู้ตรวจราชการในเรื่องรูปแบบการศึกษาของ 
กศน.เป็นอย่างไร  จากการความคิดเห็นของท่าน ในเรื่อง นักศึกษาด้อยคุณภาพ  
นักศึกษาท่ีมาเรียนเกิดจากการที่ครูไปตามมาเรียน  กศน.อ าเภอได้ท าการชี้แจง  
นักศึกษา ที่มาเรียน ต้องการมาเรียนจริง  มีความจ าเป็นจริงๆ  ผู้ตรวจราชการให้ 
ความคิดเห็นว่า กศน. น่าจะเป็นผู้ก ากับติดตามมากกว่า และการจัดการเรียนการสอน
ของ กศน.ทั้งระบบไม่คุ้มค่าการลงทุน 
 

นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์ ผู้ตรวจราชการบอกให้ไปสอบถามจาก กศน.อ าเภอกันตัง กับ กศน.อ าเภอสิเกา  
เพราะ กศน.ต าบลนาบินหลาของ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  เป็นที่สุดท้าย  เรื่องการเรียน
ฟรี ของ กศน.นั้น เมื่อนักศึกษาเรียนไปครบ  2  ปี แล้วถ้าไม่จบ  ควรจะต้องมีการเสีย
ค่าใช้จ่ายเอง เพราะเด็กจะมีความตั้งใจมากว่า เมื่อลงพ้ืนที่ท่านผู้ตรวจราชการจะชม
และติไปพร้อมกันด้วย  เรื่องที่ตรวจไม่ตรงกับงานของ กศน.  เพราะหัวข้อจะเป็นงาน
ในระบบมากกว่า    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
 
 

          / กลุ่มยทุธศาสตร์และการพัฒนา 
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กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

   4.1  การจัดท าแผนในระบบ DMIS 62  

 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ น าเสนอแผนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.2  โครงการบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (TKP)  
Thailand  Knowledge Portal  และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  Big data  
 

นางสาวนุชรีย์  บวชชุม จากการประชุมโครงการบริหารจัดการระบบศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (TKP)  
และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  Big data  เมื่อวันที่  18 - 20  กุมภาพันธ์  
2562  ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชน (TKP) 
ออกแบบมาเพ่ือรองรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาต่อเนื่องและ 

/ การศึกษาตามอัธยาศัย   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiht9an_ezgAhXZ7XMBHXq9CHMQFjAAegQIChAB&url=https%3A%2F%2Ftkportal.blogspot.com%2F&usg=AOvVaw0RtSoyQI2tTUlFKP9VGLYM
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การศึกษาตามอัธยาศัย  ซึ่งภาคใต้ได้ด าเนินการจัดแล้ว ณ สถานบัน กศน.ภาคใต้ จังหวัด
สงขลา ส านักงาน กศน.จังหวัดยะลา  ส านักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช  และ
ส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  ส าหรับส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะด าเนินการอบรมใน
เรื่องของ TKP   ในช่วงเดือนเมษายน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครู กศน.ต าบล และ 
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของ กศน.อ าเภอ การจัดอบรมอาจจะแบ่งเป็น 
รุ่น ๆ ละไม่เกิน  25  คน  ส าหรับก าหนดการท่ีชัดเจนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

4.3  การเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2/2561 
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล   การสอบเทียบระดับการศึกษาได้ด าเนินการสอบเมื่อวันที่  16 – 17  กุมภาพันธ์  2562    
     และจากการตรวจกระดาษต าตอบ  เมื่อวันที่  20 – 22  กุมภาพันธ์ 2562  ณ สถาบัน  
     กศน.ภาคใต้  มีผู้สอบผ่านทั้งหมด  48  คน  ปัญหาที่พบ คือ เขียนอ่านไม่ออก  ตอบไม่ 
     ตรงค าถาม  เขียนได้น้อย  และไม่ใช้ดินสอ 2 B  ในการฝนค าตอบปรนัย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

4.4  การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาปลายภาคเรียนที่ 2/2561  
 

นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล   การสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561  จะจัดสอบในวันที่  16 – 17  มีนาคม  2562      
  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังจะจัดส่งข้อรายวิชาเลือกและวิชาบังคับให้ กศน.อ าเภอ 
ในวันที่  14 – 15  มีนาคม  2562  ขอให้ กศน.อ าเภอตั้งคณะกรรมการรับข้อสอบ  
และวันที่  26 – 27  มีนาคม  2562  จะมีการตรวจกระดาษค าตอบ ณ สถาบัน กศน.
ภาคใต้  ขอให้ กศน.อ าเภอพิจารณาส่งรายชื่อผู้ตรวจกระดาษค าตอบ กศน.อ าเภอละ  
1  คน  โดยจะท าหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  4.5  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ยุทธศาสตร์ สถานศึกษาคุณธรรม  และกรอบ
แนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ   
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  คณะกรรมการอ านวยการสถานศึกษาคุณธรรม  ได้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ 
  สถานศึกษาคุณธรรม  กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้  
  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกฝังความมีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมและวัฒนธรรม 
  ที่พึงประสงค์ตามหลักค่านิยมของคนไทย  12  ประการ  ความเป็นพลเมืองตาม 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้นจากสถานศึกษา 
  2) ยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริมให้เครือข่ายสังคมมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
  3) ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากร   
  เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านสถานศึกษาคุณธรรม    
          / 4) ยทุธศาสตร์ที่  4   
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  4) ยุทธศาสตร์ที่  4  ปลูกฝังสถานศึกษาคุณธรรม 
    กรอบแนวทางการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม 
  1) แผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  พันธกิจ   
  และเป้าหมายการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ  
  สถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดท าแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมประจ าปี 
  งบประมาณให้สอดรับกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  พันธกิจและเป้าหมาย 
  การด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ  ทั้งนี้  สถานศึกษาที่ 
  สังกัดกระทรวงอ่ืน ๆ  ให้ท าแผนขับเคลื่อน  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ   
  และเป้าหมาย ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ของกระทรวงต้นสังกัด 

 2) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมสถานศึกษาควร 
 สร้างความเข้าใจกับบุคลากรและผู้เรียนทุกคน  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น  

ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา  เพ่ือให้ทราบ  
ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันในการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  
ควรชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในงานพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมให้ประสบ 
ความส าเร็จ  ผลดีที่จะเกิดจากการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมทั้งผลดีที่จะเกิดกับ 
นักเรียน  นักศึกษา  ครู  ผู้บริหารสถานศึกษา  และชุมชน  โดยทุกคนสมัครใจ 
เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการสถานศึกษาคุณธรรม  ควรเปิดโอกาสทุกกลุ่มใน 
การเสนอข้อมูล  ข้อคิดเห็น  เปิดโอกาสร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  และร่วมชื่นชม 
ความส าเร็จในการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม 

  3) ขั้นตอนการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม สถานศึกษาก าหนดแนวทาง 
  การด าเนินงานอย่างมีข้ันตอนเป็นระบบต่อเนื่องเพ่ือให้การด าเนินงาน มี 
  ประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
  4) การติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานสถานศึกษาประเมิน 
  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนดและน าผลที่ได้จาก 
  การประเมินไปพัฒนาแผนปฏิบัติการให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
  ทั้งนี้  การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้แบบประเมินของหน่วยงานที่ก ากับดูแล   
  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมของ 
  สถานศึกษา  ตามปีงบประมาณท่ีด าเนินการ  เสนอต่อ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

ด้านกิจกรรม สถานศึกษาคุณธรรมด าเนินการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์และพันธกิจของสถานศึกษาโดยให้ครอบคลุมอย่างน้อย 4  ด้าน 
ต่อไปนี้  กิจกรรมด้านศาสนา  กิจกรรมด้านวิถีไทย  กิจกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์  
กิจกรรมจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ   

 
 

 
       / แนวทางการประเมินผล 
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    แนวทางการประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม  มีแนวทาง ดังนี้ 
    1) องค์กรหลักที่ก ากับดูแลสถานศึกษา  จะเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาในสังกัด   
  โดยจะต้องประเมินสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการด าเนินงานที่กระทรวง 
  ศึกษาธิการการก าหนด   
  2) เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแนวทางการด าเนินงานสถานศึกษา
     คุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ  ให้แต่ละองค์กรหลักเป็นผู้ก าหนดรายละเอียด 
  เกณฑ์การประเมินผลเพ่ือใช้ประเมินสถานศึกษาในสังกัด  ตามบริบทและ 
  ความเหมาะสมของหน่วยงาน 
    3) องค์กรหลักเป็นผู้ประเมินผลการด าเนินงานสถานศึกษาคุณธรรมของสถานศึกษา 
  ในสังกัดและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการอ านวยการสถานศึกษา 
  คุณธรรม  กระทรวงศึกษาธิการเห็นชอบและพิจารณาด าเนินการมอบรางวัลและ 
  ประกาศเกียรติคุณ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1  การนิเทศ 
 

นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์ 1) ขอให้การนิเทศเน้นเป็นเรื่องๆ ไป  เช่น ถ้าไปดูนโยบายก็ดูแต่เรื่องนโยบาย  หรือ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐานก็เฉพาะการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นเรื่องๆ ไป  ถ้าเอามารวมกัน 
  เวลาจะไม่พอ  เพราะอ าเภอปะเหลียนนั้น แต่ละต าบลจะอยู่ห่างไกลกัน ทางไปก็ 
  ล าบาก  อยากให้แยกเป็นเรื่องไป   
  2) ขอให้ทางศึกษานิเทศก์ช่วยในเรื่องของการยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษา  ให้ท า 
    ตามจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ที่ได้เขียนไว้  ในเรื่อง 
   3) ภารกิจงานในปีนี้เน้นไปที่ทักษะชีวิตมากว่าวิชาการ  ซึ่งส่งผลกระทบกับทุก  
  กศน.อ าเภอเพราะว่านโยบายเหมือนกันหมดท าให้การประกันคุณภาพในรอบนี้ 
  มีผลท าให้ด้านการศึกษาพ้ืนฐานลดลง เพราะไปเน้นทักษะชีวิตมากว่าและงาน 
  ของไทยนิยมยั่งยืนด้วย ดิจิทัลชุมชน   เวลารายงานผลไม่ตรงกับที่ประเมิน  และติด 
  กับช่วงของการเลือกตั้งด้วย   
 4) การจัดสรรงบประมาณส าหรับนักศึกษาผู้พิการ  มีการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ก็ต้องจัดหนังสือเรียนให้ด้วย  และพยายามให้นักศึกษาผู้พิการเข้าร่วมกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนบ้างและขอเสนอแนะการบูรการความยากจนที่จะต้องรายงานทุกวันที่  
20  เช่น  ของ กศน.อ าเภอปะเหลียน  ใน 10  คน  คนที่  8  นายเสี่ยน  เก้าเอ้ียน    
ได้เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่รู้จะไปบูรณการอย่างไร  มันขัดกับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
และเรื่องสุดท้ายในการน าเสนอ 

 5) รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละเดือนอยากให้น าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
 ด้วยเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ด้วย 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ในเดือนถัดไปขอให้น าเสนอแหล่งท่องเที่ยว กศน.อ าเภอละ  1  แห่ง   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ      

 

    6.1  การอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้าตามแนวทางศาสตร์พระราชา
ส าหรับ ครู กศน. 
 

นางประโลม  เสียมไหม   จากการประชุมในวันที่  11-12  กุมภาพันธ์  2562  เป็นแถลงข่าวและการประชุมครู ก  
   และครู ข  เรื่อง การประหยัดไฟฟ้า  จะหารือว่าจะอบรม ครู ก  ครู ข  ครู กศน.ต าบล 
   ทุกคน  อบรมในวันที่  15 - 16  พฤษภาคม  2562  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัด  
   ตรัง  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยได้แจ้งชื่อผู้ประสานงานเป็นนายสุริยา  จันทรัฐ และ 
   นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย  และหลังการอบรมจะมีการประกวดในเรื่องของการท างานก็คือ 
   ครู ข  ครู กศน.ต าบล  1  คน ให้ไปขยายผลให้กับนักศึกษาหรือประชาชนจ านวน  40  คน   
   และจะประกวดการรายงานผลการฝึกอบรม  รางวัลที่ 1 รับเงิน  6,000.-  บาท รางวัลที่ 2   
   รับ  4,000.-  บาท และ รางวัลที่ 3  รับเงิน 3,000.-  บาท ตามล าดับ มีระดับ กศน.อ าเภอ  
   และระดับ กศน.จังหวัด  มีเงินรางวัลพร้อมโล่ และจะมอบใหใ้นวันที่  8  กันยายน  2562   
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    6.2  กิจกรรม  2  เมษายน  วันรักการอ่าน 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร    ขอให้จัดกิจกรรม  2  เมษายน  วันรักการอ่าน  โดยจัดแยกจัดที่ กศน.อ าเภอของแตล่ะ 
   อ าเภอไปก่อน  ถ้ามีหนังสือสั่งการ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
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6.3  การประชุมครูผู้สอนคนพิการ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ส าหรับการประชุมครูผู้สอนคนพิการนั้น  เนื่องจากในวันที่  1  มีนาคม  2562   

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ติดราชการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ 
จังหวัดตรัง ครั้งที่  1/2562  จึงขอเลื่อนการประชุมครูผู้สอนคนพิการเป็นวันที่  28   
กุมภาพันธ์  2562  เวลา  13.00 น.  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
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เลิกประชุม  เวลา  17.00  น. 
 
 

 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


