
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง    ไตรมาสที่ 1 

วันพฤหัสบดีที ่ 27  ธันวาคม  2561  เวลา  13.00  น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
6.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
7.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

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

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

                                                ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
25. นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
26. นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน  
27. นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
28. นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
29. นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
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30.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ     
31.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
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  

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ   ลาป่วย 
2.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ     ลาป่วย 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม     
พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทุกอ าเภอ 
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.  นายเกรียงศักดิ์     บริบูรณ์   พนักงานขับรถรถยนต์ ระดับ ส 2   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางสาวอัจฉร ี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายวชัระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนชุรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางพิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายอนุวัต ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายศุภชัย   เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
 
 
     / เริ่มประชมุเวลา 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจ า  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ไตรมาสที่ 1 
       กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม       
 

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

กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอห้วยยอด และจดหมายข่าว 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      ร่วมแสดงความยินดีกับ กศน.อ าเภอกันตัง  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันการศึกษาดีเด่น   
                                     ในงานส่องใจ เนื่องในวันเอดส์โลก  ครั้งที่  26 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  รางวัล MOE AWARDS  ปีการศึกษา  2559   ดังนี้ 
                      1.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก         สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
       2.  นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์ สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
       3.  นางเพียงใจ  หอยสังข์    สาขาส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

1.1  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562    
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อนุมัติจัดสรรงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.

2562  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรม
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียน  
การสอน  จ านวน  1,560,000.-  บาท  โดยจัดสรรเป็นค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ  15,000.-  บาท  ค่าพาหนะครูสอนคนพิการ  เดือนละ 1,000.-  
บาท  และค่าวัสดุ  กลุ่มละ  1,500.-  บาท  จ านวน  6  เดอืน  ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม  
2561  ถึง  เดือนมีนาคม  2562 
 

1.2  การอบรมวิทยากรยุวกาชาด 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร มอบนายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัคร กศน. ส ารวจรายชื่อครูที่ยังไม่ได้รับ 

การอบรมวิทยากรยุวกาชาด  เพ่ือเข้ารับการอบรมต่อไป 

/1.3  การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามญัแห่งชาติ 
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1.3  การจัดงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร          มอบหมายนายสุรวุฒิ  ขันธ์คง  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา  น าลูกเสือในสังกัด 

      จ านวน  9  คน  เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ ในวันที่  21  มกราคม   
      2562  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   
 

1.4  การท าบุญตักบาตร  
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ด้วย เทศบาลนครตรัง จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่  1 

มกราคม  2562  เวลา  06.00 น.  ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง  ขอเชิญบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

1.5  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 

ณ  โรงเรียนสภาราชินี  2  วนัที่  8 – 10 มกราคม  2562 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 12/ 2561  วันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2561 

รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 12 / 2561  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 12/ 2561 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

3.1  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2562   
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าเดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   
   

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 1,549,774 373,323.18 24.09 1,176,450.82 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 1,683,828 377,100.03 22.40 1,306,727.97 
กศน.อ าเภอกันตัง 1,407,232 295,552.33 21 1,111,679.67 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,014,917 299,581.82 29.52 715,335.18 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1,054,876 283,729.23 26.90 771,146.77 
กศน.อ าเภอรัษฎา 845,258 92,576.14 10.95 752,681.86 
กศน.อ าเภอนาโยง 685,029 214,050.23 31.25 470,978.77 
กศน.อ าเภอสิเกา 546,890 61,912.80 11.32 484,977.20 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 541,227 111,259.96 20.56 429,967.04 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 418,762 107,947.20 22.41 373,814.80 

 
 

 
/รายงานการเบิกจ่าย 
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รายงานการเบิกจ่ายส านักงาน  กศน.จังหวัดตรัง 
 

ชื่องาน/โครงการ จ านวนจัดสรร จ านวนจ่าย คิดเป็น % จ านวนเหลือ 
ค่าตอบแทนครู กศน.ต าบล 10,534,095 5,683,844.52 53.96 4,850,250.48 
ค่าตอบแทนครูอาสาและจนท.จังหวัด 4,559,720 2,413,410 52.93 2,146,310 
ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 369,000 245,453 38.41 393,547 
งบด าเนินงาน ค่าเช่าบ้าน 90,000 45,000 50 45,000 
ค่าจัดการเรียนการสอน 1,390,097 248,630 17.89 1,141,467 
ผ.4 งบบริหารค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 102,500 57,410 56.01 45,090 
ผ.4 ค่าสาธารณูปโภค 138,000 86,209.09 62.47 51,790.91 
ผ.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 248,160 124,080 50 124,080 
ผ.4 ค่าเช่ารถยนต์ 235,692 156,827.60 66.54 78,864.40 
ผ.5 ค่าจ้างเหมาบริการ 70,080 35,040 50 35,040 
ค่าอินเตอร์เน็ต 42,000 14,000 33.33 28,000 
งบรายจ่ายอื่น ดิจิทลัชุมชนระดับต าบล 116,900 0 0 116,900 
รวม 18,166,244 9,109,904.21 50.15 9,056,339,79 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

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

นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ      ตามท่ี กศน.อ าเภอ / กศน.ต าบล  ได้ด าเนินการรายงานผลครบเรียบร้อยแล้วนั้น
ขั้นตอนต่อไปเป็นการเก็บข้อมูลพัฒนาการเรียนของบุคคลที่ได้รายงานไปในระบบ  
จะต้องมีการท าแฟ้มเพ่ือเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มเรียนจนจบการศึกษา  ให้ติดตามและ
รายงานผลเป็นไตรมาส  ส าหรับคนที่ไปเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ต้องประสานไปยัง 
สถานศึกษาเพ่ือติดตามผลด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ  
  

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

 4.1  ผลการติดตามการด าเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืนประเด็น 05,06 และชุมชนต้นแบบ
ระดับต าบล 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  การรายงานข้อมูลชุมชนต้นแบบ  ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  แต่การรายงานในส่วน 
  ของประเด็น 05,06  ยังไม่ครบทุกต าบล  ขอให้ กศน.ต าบลรีบด าเนินการด้วย    
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           

/ 4.2  โครงการสร้างเครือข่าย 
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   4.2  โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ด้านการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน าครู ข. 
และครู ค. หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า 
 

นางสาวนุชรีย์  บวชชุม   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ก าหนดการอบรมโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน ด้าน 
การพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนน าครู ข.และครู ค. หลักสูตรการตลาดและการสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้า และหลักสูตรการโปรโมทสินค้า  วันที่  7 – 8  มกราคม  2562  ณ 
ห้องประชุมปฏิบัติการ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

      4.3  การประเมินระดับการรู้หนังสือ 
 

นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)  ของ 
    นักศึกษาทั้ง 3  ระดับ การประเมินนักศึกษาใหม่  และนักศึกษาท่ียังไม่ประเมิน   
    ระหว่าง  วันที่  1 พฤศจิกายน  2561 – 31 มกราคม  2562  และการเข้าใช้ระบบ 
    การบันทึกผล การประเมิน ทางเว็บไซต์ http://๒๐๓.๑๔๗.๒๔๘๕/student๖๒/login.php   
    ภาคเรียนที่  2 / 2561 และขอให้ กศน.อ าเภอคีย์ข้อมูลในระบบก่อนที่ระบบจะปิด   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

    5.1  แนวทางการเบิกจ่าย 
 

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก   หารือเรื่องแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ให้ด าเนินการตามระเบียบการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

      5.2  การนิเทศ 
นางละออง  ภู่กลาง ได้ด าเนินการจัดท าแผนนิเทศการศึกษาของ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเรียบร้อยแล้ว

ซ่ึงในส่วนของภารกิจหลัก ได้แก่งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (การจัดกระบวนการเรียนรู้)  
การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ การเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้กับประชาชน 
การศึกษาต่อเนื่อง การฝึกอาชีพชุมชน  การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่  การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  (เน้นที่ผู้สูงอายุ)
การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน  และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ   

  การจัดการเรียนรู้ด้านดิจิทัลชุมชนให้กับประชาชน  การศึกษาตามอัธยาศัย  ห้องสมุด
เคลื่อนที่  ห้องสมุดชาวตลาด  บ้านหนังสือชุมชน  โครงการ กศน.ต าบล 4 G และงาน
ประกันคุณภาพ ก็ยังด าเนินการเป็นภาระกิจปกติอยู่    ส่วนนโยบายเร่งด่วน มี
ประมาณ 6  ประเด็น  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายจุดเน้น กศน. ได้แก่  

 

        / โครงการชุมชนต้นแบบ 

http://๒๐๓.๑๔๗.๒๔๘๕/student๖๒/login.php
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  โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียน
ที่อยู่นอกระบบโรงเรียน  ซึ่งพบว่ากลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะเรียนกับ กศน. มีอยู่ที่
จ านวน  940  คน การขยายผลการอบรมในเรื่องของ  OOCC   โครงการกิจกรรม
ส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  (โดยเฉพาะภาษาไทย)  การณรงคเ์พ่ือเพ่ิมอัตรา
การอ่านของประชาชน  ท าอย่างไรว่ามีการอ่านจริง  และการดูแลสุขภาวะอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมสีเขียว (การคัดแยกขยะ) เป็นต้น  ในส่วนของภาคใต้  ได้ด าเนินการร่วม
สร้างเครื่องมือนิเทศเรียบร้อย  และขณะนี้ก าลังรอเครื่องมือนิเทศฉบับปรับปรุง  

  จากส่วนกลางอยู่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

     5.3  การส่งเสริมการอ่าน 
นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล       จะมีการประชุมบรรณารักษ์  เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ให้กับนักศึกษา กศน.   
           ให้สามารถอ่านหนังสือวันละ  2  เล่ม  จัดท าบทความออนไลน์  โดยให้จัดท าที่เว็บไซต์ 
                                       ของห้องสมุด  และให้ครู กศน. ต าบลจัดส่งบทความทางไลน์กลุ่ม ให้กับนักศึกษา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง 
นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรังได้ด าเนินการปิดงบดุลเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งได้แจ้งผ่าน 
   ทางไลน์ผู้บริหาร   ผลก าไรปีที่แล้ว  463,354,966.68 บาท  และผลก าไรปีนี้ได้  

478,711,339.09  บาท  มีผลก าไรมากกว่าปีที่แล้วอยู่ที่  15,463,072.50 บาท   
   ก็เลยท าให้สหกรณ์มีมติให้ดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินปันผลเป็นร้อยละ 6  และมีมติเพ่ิมเติม

ว่าสมาชิกจะมีเงินโอนเข้าบัญชีจ านวน  1,000.- บาท  ทุกคน  เมื่อผลก าไรเพิ่มอีกก็จะ
ปันผลเพิ่มข้ึน   
 1) เรื่องสิทธิประโยชน์  ส าหรับวันที่  1  มกราคม  2562  เป็นต้นไปจะขอรับเงิน   
     สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  4,000.- บาท และปริญญาเอกอีก  
     4,000.- บาท     
 2) กรณีป่วยเกินจ านวน 15 วัน สามารถขอรับเงินสนับสนุนได้ไม่เกิน 6,000.- บาท 
     เมื่อป่วยเกิน 15วันให้รีบยื่นขอเงินสนับสนุนเลย   
 3) กรณีมีเหตุไฟไหม้สามารถขอรับเงินได้ไม่เกิน  6,000.- บาทเช่นกัน   แต่ต้องมีชื่ออยู่ 
     ในทะเบียนบ้าน  
 4) มีเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บอยู่ประมาณ  30  ล้านบาท  (หนี้สงสัยจะสูญ) จะต้องมี 
     การกันเงินไว้   
 5) วันที่ 27  มกราคม  2562  การประชุมวิสามัญใหม่เพ่ือลงมติอนุมัติเงินปันผล   
     5.1) สมาชิกสมทบต้องเป็นผู้สืบสันดานเท่านั้น เช่น บิดา  มารดา  และลูก   
     5.2) การฝากเงินออมทรัพย์ไม่เกินปีละ 1,000,000.-  บาท  ทุก 3  เดือน  
 

      / 5.3) สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู
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     5.3) สหกรณอ์อมทรัพย์ครูต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินที่ดอกเบี้ยต่ า  
     5.4) สมาคมฌาปณกิจ  ตอนเสียชีวิตจะได้  600,000.-  บาท   
     5.5) สมาชิกท่ีบุตร ศึกษา กศน.  สามารถเบิกได้ไม่เกิน 2,000.-  บาท     

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    6.2  การจัดสรรงบประมาณ Smart Farmer 
นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ  ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว  แต่ยังขาดแนวทางจากกลุ่มส่งเสริม 
     ปฏิบัติการ  ให้ กศน.อ าเภอ รอแนวทางก่อน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

     6.3  พนักงานราชการ 
นายสุรชัย   จันทร์สถาพร          แจ้งเพ่ือทราบว่าพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน.อ าเภอนาโยง   
   เปลี่ยนเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  ให้มารายงานตัว  
   และฝึกงาน ณ ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ในวันที่  2  มกราคม  2562   
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม  เวลา  16.30  น. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ   ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 

https://brandinside.asia/smart-farmer-dtac-digital-agriculture/
https://brandinside.asia/smart-farmer-dtac-digital-agriculture/
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