
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 5 / 2562 

วันพุธที ่ 29  พฤษภาคม  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.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
6.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

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

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
23.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
24.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
25.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
26.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
27.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 

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

33.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
34.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
35.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
36.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน   ไปราชการ 
2.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว ลาปุวย 
3.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง ลาปุวย  
4.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 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.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
       

 
 
 
     / เริ่มประชมุเวลา 
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เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   แจ้งที่ประชุม  ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี   
(Good  practice ในรอบ 1 เดือนเป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com    
โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอหาดส าราญ / กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอปะเหลียน  
กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอสิเกา / กศน.
อ าเภอกันตัง / กศน.อ าเภอย่านตาขาว และ กศน.อ าเภอห้วยยอด    

ก่อนวาระการประชุม       

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร      มอบวุฒิบัตร  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาบุคลากร กศน.  ในเขตภาคใต้  
ปีงบประมาณ 2562   
โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตร การประเมินโครงการ  ระหว่างวันที่  4 – 5  เมษายน  
2562  ณ  โรงแรมวีว่า อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ดังรายชื่อต่อไปนี้   
1.  นางสาริณี  วรรณบวร กศน.อ าเภอห้วยยอด 
2.  นางสาวจุฑามาส  แก้วมี กศน..อ าเภอนาโยง 
3.  นายอาทิตย์  อินทรวิเศษ กศน.อ าเภอวังวิเศษ     

    4.  นางอรทัย  คงสิน  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

  1.1  การอบรมศาสตร์พระราชา  เพื่อสร้างแกนน าเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร       ตามที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี  ได้ขอความ 
                                       อนุเคราะห์เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา  กศน.อ าเภอน าร่องในสังกัดจ านวน  2  แห่ง        

         แห่งละ  3  ท่าน  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ แห่งละ 1 ท่าน และครู กศน. 
        ผู้ปฏิบัติ  แห่งละ  2  ท่าน  (หากผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอผ่านการอบรมแล้ว  ให้ส่ง 
        เฉพาะครู กศน.ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการอบรม)   มอบหมาย กศน.อ าเภอหาดส าราญ และ  
        กศน.อ าเภอกันตัง เข้าร่วมการอบรมศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างแกนน าเกษตรธรรมชาติสู่ 
        การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่  10 - 14  มิถุนายน  2562  ณ  ศูนย์ฝึกและพัฒนา 
        อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ต าบลบ่อทอง อ าเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก   

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  จากนโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็ก  ขอให้สถานศึกษาส ารวจว่าในพ้ืนที่มีโรงเรียนที่
ถูกยุบกี่แห่ง  เพ่ือจะได้ด าเนินการขอใช้สถานที่ เป็น กศน.ต าบล ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 /1.3  การด าเนินโครงการ 
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1.3  การด าเนินโครงการสร้างความปรองดองและสร้างความยุติธรรมในสังคมภายใต้ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดความขัดแย้ง “รายการสานใจไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง” 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตามท่ีกองอ านวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัดตรัง  ได้ประสานการปฏิบัติงาน
กับ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่  22  พฤษภาคม  2562  นั้น ขอแจ้ง 
การด าเนินกิจกรรม  ดังนี้ 

 1) รายการสานใจไทยใจหนึ่งเดียว  สร้างความสามัคคีปรองดอง  กิจกรรม 3  
 ประสานร่วมใจสร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง โดยจัดผู้เข้าร่วมประชุมจาก กศน.อ าเภอ 
 จ านวน  40  คน  แบ่งเป็น ครู กศน. 10  คน  ปราชญ์ 10  คน  และประชาชน 
 ในศูนย์เรียนรู้เปูาหมาย 20  คน  ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจ าชั่วคราว 
 เหรียงห้อง ต าบลนาท่ามเหนือ  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง  ในวันศุกร์ที่  7  มิถุนายน   
 2562  เวลา  09.00 – 15.00 น.  เพ่ือประชุมหารือ / ศึกษาดูงาน  และการขยายผล 
 สู่การปฏิบัติ  โครงการสร้างความรักความสามัคคีระดับต าบล  และฟ้ืนฟูผู้ได้รับผล 
 กระทบ (จ านวน  20 ศูนย์การเรียนรู้) 
 2) รายการสานใจไทยใจหนึ่งเดียว  สร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรมเสวนา 
 และสันทนาการ  และติดตามประเมินผล  ในวันพุธที่  12  มิถุนายน  2562  เวลา   

 09.00 – 15.00  น. ณ ส านักงาน กศน.อ าเภอนาโยง  ซึ่งศูนย์ปรองดองฯ  โดย  
 ททบ.5  ด าเนินการจัดรายการ  คนไทยหัวใจเดียวกัน  เพื่อถ่ายทอดผลการด าเนิน   
 โครงการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ต่อไป  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จ านวน  120  คน    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4  การประเมินเลื่อนต าแหน่งลูกจ้างประจ า 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  การประเมินลูกจ้างประจ า  ในรายของนายไวดี้  อดิศรโภคิน  พนักงานพิมพ์ ระดับ  
ส 3 ห้องสมดุประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  เพ่ือเลื่อนเป็นพนักงาน
พิมพ์  ระดับ ส 4  เมื่อคุณสมบัติครบขอให้เตรียมการเพ่ือขอรับการประเมิน     

 โดยมีผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด  ศึกษานิเทศก์  และพนักงานพิมพ์  ส 4  
เป็นคณะกรรมการประเมิน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  ขอแสดงความยินดี กับท่านชวน  หลีกภัย 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ขอแสดงความยินดี กับท่านชวน  หลีกภัย  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นประธาน 
 สภาผู้แทนราษฎร 2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    
 
 
        / 1.6  การแสดงความอาลัย 
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 1.6  การแสดงความอาลัยแด่ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ตามท่ีส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แจ้งว่า พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ  ถึงแก่อสัญกรรม  เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2562  ซึ่ง
รัฐบาลได้รับความเสียใจอย่างยิ่งและเพ่ือเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย   
จึงเห็นสมควรให้ประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

 1) ให้สถานที่ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานของรัฐ  และสถานศึกษาทุกแห่งลดธง 
    ครึ่งเสา  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  27  พฤษภาคม  2562  ถึงวันอาทิตย์ที่  2  มิถุนายน   
    2562  รวม  7  วัน   

     2) ให้ข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์  ตั้งแต่วันจันทร์   
   ที่  27  พฤษภาคม  2562  ถึงวันจันทร์ที่  17  มิถุนายน  2562  (ยกเว้นวัน 
   จันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562  )  รวม  21  วัน  เพ่ือเป็นการระลึกถึงคุณูปการ 
   ของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์    โดยทางจังหวัดตรังก าหนดการร่วมแสดงความ 
   คารวะและลงนามแสดงความอาลัยแด่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์  พร้อมกันใน 
   วันพุธที่  29  พฤษภาคม  2562  เวลา  09.00 น.  ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง   
   ชั้น  1  โดยจะจัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยไว้จนถึงวันที่  2  มิถุนายน   
   2562  ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00  น. การแต่งกาย   ข้าราชการ : เครื่องแบบ 
   ปกติขาว   ประชาชน : ชุดสุภาพสีด า  หรือสีขาว  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   
ประจ าปีพุทธศักราช  2562    
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  แจ้งว่าในการประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจ าปีพุทธศักราช  
2562  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2562  โดยมีปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เป็น
ประธาน  ได้มีมติเห็นชอบการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจ าปีพุทธศักราช  2562  ในวันจันทร์ที่  3  
มิถุนายน  2562  นั้น  จังหวัดตรังได้ก าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  ในวัน
จันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562  ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่  5  
ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า)  ประกอบด้วย 

 1) พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์  และสามเณร  จ านวน  41  รูป 
  เวลา 07.15 น.  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
  เวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธี เดินทางถึงพิธี 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ 
    หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
 

        / ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
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    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เข้าประจ าที่นั่ง 
    ประธานสงฆ์ให้ศีล จบ  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวาย 
    จตุปัจจัยไทยธรรม  แด่พระสงฆ์ 10 รูป 
    พระสงฆ์อนุโมทนา 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กรวดน้ า – รับพร 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กราบลาพระรัตนตรัย 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถวายความเคารพหน้าพระฉายลักษณ์ 
    สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เข้าประจ า 
    โต๊ะตักบาตร 
    พระสงฆ์ จ านวน 41 รูป รับบิณฑบาต 
    เสร็จพิธี 
 2) พิธีลงนามถวายพระพร 
  เวลา 08.30 น. ผู้ร่วมพิธี  เข้าแถวพร้อมกัน ณ บริเวณพิธี 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธี เดินทางมาถึงบริเวณพิธี 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขึ้นสู่เวที ยืน ณ จุดที่ก าหนดหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
    เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถวายความเคารพ   
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวาย 
    ราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
    พระบรมราชินี  แล้วถวายความเคารพ   
    ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ลงจากเวที นั่งประจ าที่โต๊ะลงนามถวาย 
    พระพร 
     ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวาย 
    พระพร 
    ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ร่วมพิธี 
    ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพร 
    เสร็จพิธี 
 3) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 
  เวลา 17.30 น.  ลงทะเบียนพานพุ่ม 
 เวลา 17.50 น. หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน / ประชาชน เข้าแถว

โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธี 
 เวลา 18.00 น. หน่วยงานราชการ / รัฐวิสาหกิจ / ภาคเอกชน / ประชาชน เริ่ม

ถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ตามล าดับแล้วกลับมายืนประจ าที่ 

/ เวลา 19.00 น. 
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 เวลา 19.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ขึ้นสู่เวที ยืน ณ จุดที่ก าหนดหน้าโต๊ะหมู่บูชา 
  เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
  เจ้าหน้าที่ สั่งถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินี 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถวายความเคารพ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ถวายพานพุ่ม และเปิดกรวยกระทงทอง

ดอกไม้ธูปเทียนแพ แล้วถวายความเคารพ 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จุดเทียนชัย แล้วเดินไปยังแถวข้าราชการชั้น

ผู้ใหญ่ เสร็จแล้ว 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ยืนประจ าจุดบนแท่น 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและ

ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  บรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา 
  เสร็จพิธี 
  การแต่งกาย  ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก 
  ประธานแม่บ้านมหาดไทย  ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง 
  จิตอาสาพระราชทาน  ชุดจิตอาสาพระราชทาน 
  ประชาชน   ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.8  การอบรมให้ความรู้ วิชาการจัดการค่ายของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศน.จังหวัดตรัง 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จะจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ กศน.จังหวัด
ตรัง  ในวิชาการจัดการค่าย  เพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กศน.
จังหวัดตรัง  ที่จะน าลูกเสือไปร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาท าความดี รวมใจ
ภักดี เทิดไท้องค์ราชัน ณ บริเวณแหลมสมิหลา  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  ในวันที่  
31  พฤษภาคม  -  1  มิถุนายน  2562  ณ ค่ายย่อยชั่วคราวส านักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.9  พิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ 1/2562 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ขอเลื่อนเวลาในพิธีเปิดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
ใหม่  1/2562  กศน.อ าเภอห้วยยอด ณ ภูผายอดรีสอทร์  ในวันพฤหัสบดีที่  30 
พฤษภาคม  2562  ในเวลา  11.00  น.  เป็น  11.30 น.  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ ระเบียบวาระที ่ 2 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 4 / 2562  วันที่  1  พฤษภาคม  2562 

- 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 4/2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

3.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2562 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2562  
 

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 2,516,839.00 1,815,348.15 66.79 701,490.85 
กศน.อ าเภอรัษฎา 1,971,012.00 1,316,400.88 66.79 654,611.12 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 2,957,333.00 1,946,829.76 65.83 1,010,503.24 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 1,539,496.00 983,640.12 63.89 555,855.88 
กศน.อ าเภอนาโยง 2,174,731.00 1,379,855.17 63.45 794,875.83 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 4,780,957.00 2,952,677.19 61.76 1,828,289.81 
กศน.อ าเภอสิเกา 1,554,204.00 941,199.80 60.56 613,004.20 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 1,509,181.00 886,040.09 58.71 623,140.91 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 4,334,384.00 2,477,725.22 57.16 1,856,658.78 
กศน.อ าเภอกันตัง 4,161,342.00 2,220,645.18 53.36 1,940,696.82 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

 3.2  การจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรยีนการสอน / ค่าหนังสือเรียน   
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 

นายทวีศักดิ์   ไตรญาณ      1) ส านักงาน กศน.จัดสรรงบอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่  1/2562 
    ระดับประถม หัวละ  920.-  บาท  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวละ 1,120 .-   
    บาท  ะดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย  หัวละ  1,120.- บาท   
2) งบประมาณที่จัดสรรให้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน  ประกอบด้วย  
    ค่าวัดสุการศึกษา  ค่าวัดผลและประเมินผลการศึกษา ค่าสอนเสริม   
    ค่าเสื่อมสภาพ  ค่านิเทศติดตาม  ค่าตอบแทนบุคลากรด าเนินงาน  ค่าพัฒนา 
    ครูผู้สอน  ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
    ขอให้สถานศึกษา กศน.อ าเภอใช้จ่ายงบประมาณให้เพียงพอ  โดยต้องกันเงิน 
    ค่าตอบแทนครูประจ ากลุ่มไว้เป็นอันดับแรก   
3) นักศึกษาทุกกลุ่มต้องลงทะเบียนในโปรแกรม IT   
 

/ 4) ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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4) ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง หักค่าด าเนินการพัฒนานิเทศติดตามการด าเนินงาน 
   ในภาพรวม  ไว้หัวละ  50.-  บาท   

5) เฉพาะ กศน.อ าเภอห้วยยอด  อ าเภอกันตัง  อ าเภอปะเหลียน อ าเภอวังวิเศษ  
   อ าเภอหาดส าราญ  หักค่าตอบแทนครูศูนย์การเรียนชุมชน เดือนละ  15,000 .-   
   บาท  (เม.ย. – ก.ย. 2562)   

6) ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง หักค่าสาธารณูปโภคอาคารเรียน  กศน.อ าเภอเมืองตรัง    
   ไว้จ านวน  50,000.-  บาท  

7). ส านักงาน กศน. จัดสรรงบอุดหนุน  ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่  1/2562  โดยใช้ 
   ฐานข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561  โดยจัดสรรให้ 60 %  ของ 
   นักศึกษาที่ลงทะเบียน   

   ระดับประถมศึกษา    หัวละ  290.-  บาท   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  หัวละ  360.-  บาท   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หัวละ  400.-  บาท   
8). ส านักงาน กศน. จัดสรรงบอุดหนุน  ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่  1/2562    

               50 % ของนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2561   
           ระดับประถมศึกษา    หัวละ  140.-  บาท   

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   หัวละ   290.-  บาท   
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   หัวละ  290.-  บาท   
9) ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จัดสรรให้สถานศึกษา กศน.อ าเภอ  100 % 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3  การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ที่เข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ / กศน.ต าบล 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ขั้นตอนการด าเนินการน าส่งข้อมูลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาระยะที่ 2 
  ในการน าส่งข้อมูลกลุ่มเปูาหมายที่เป็นประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ซึ่ง 
  ได้จากการส ารวจติดตามกลุ่มเปูาหมายในบัญชีรายชื่อของแต่ละจังหวัด  อ าเภอ  ต าบล  
  และหมู่บ้านนั้น กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  ให้บันทึกใน Excel  ที่ดาวน์โหลดมา   

 หรือใช้บันทกึเป็นรายบุคคล แล้วส่งเข้าไปในระบบติดตาม 
http://164.115.43.73/popmeadmin/login/auth   เพ่ือปรับฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน  มีวิธีการด าเนินงานดังนี้  

 1) เข้าไปทีเ่ว็บไซต์  http://164.115.43.73/popmeadmin/login/auth  โดยใช้รหัส 
    เดิมที่เป็น E-mail  และ password ในการส ารวจครั้งที่ 1  กรณีท่ีลืมรหัสผ่านให้เข้า 
    ไปที่ลืมรหัสผ่าน แล้วรอรหัสใหม่  ซึ่งระบบจะส่งข้อมูล password ไปที่ E-mail   
    ของผู้ใช้แจ้ง  IP Address  ใหม่ 203 

 2) เมื่อเข้าระบบได้แล้ว  ให้ไปดูข้อมูลประชากรวัยเรียนที่จะต้องด าเนินการในระยะที่ 2   
     ตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล  เช่น 

/ 2.1 เจ้าหน้า 

http://164.115.43.73/popmeadmin/login/auth
http://164.115.43.73/popmeadmin/login/auth%20%20โดย
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 2.1 เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด สามารถดูข้อมูลและด าเนินการได้ทุกอ าเภอ ทุกต าบล  
  ทุกหมู่บ้าน 
 2.2 เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ สามารถดูข้อมูลและด าเนินการได้เฉพาะอ าเภอของตนเอง   

     แต่สามารถดูข้อมูลและด าเนินการได้ทุกต าบล  ทุกหมู่บ้าน 
 2.3 คร ูกศน.ต าบลหรือผู้รับผิดชอบต าบล สามารถดูข้อมูลและด าเนินการได้ในต าบล 
      ของตนเอง 

 3) เมื่อสามารถเข้าไปด าเนินการได้แล้วให้ไปดาวน์โหลดข้อมูล เพ่ือน ารายชื่อมาติดตาม 
 ใน ระยะที่ 2 ในเมนูสถิติน าเข้า 

 4) จากนั้นให้ไปคลิกที่ต าบล  และไปดาวน์โหลดข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

กลุ่มอ านวยการ 
 

   4.1  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาจังหวัดตรัง  จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตรัง   

นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผลการจากประชุมคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดตรัง ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบางรัก ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
ตรัง  วาระการประชุมเพ่ือพิจารณา  เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ
ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย จังหวัดตรัง  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้  

   นายสมนึก  อ้นเพ็ชร์ เป็นประธานกรรมการ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2  การจ้างเหมาบริการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ตามท่ีส านักงาน กศน.ได้จัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการในต าแหน่งต่างๆ ให้แก่ หน่วยงาน
สถานศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    ในกรณีขาดแคลนอัตราก าลัง ทดแทน
ลูกจ้างประจ า  ส านักงาน กศน. ได้รับงบประมาณในการจ้างเหมาบริการลดลงทุกปี  จึง
ก าหนดแนวทางในการขออัตราการจ้างเหมาบริการ ดังนี้ 

  1) การจ้างเหมาบริการตามความจ าเป็นของหน่วยงานที่มีระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน   
   และเน้นการจ้างในหมวดแรงงาน  เช่น การรักษาความปลอดภัย ท าความสะอาด   
   คนสวน  คนงาน  
  2) หน่วยงาน สถานศึกษา ควรวิเคราะห์อัตราก าลังว่า ต าแหน่งใดควรจ้างรูปแบบใด  

 เช่น  บรรณารักษ์  ควรลดการจ้างลง  และให้เปลี่ยนต าแหน่งพนักงานราชการ   
 ที่ว่างเป็นต าแหน่งบรรณารักษ์ทดแทน 
 
 

      /-ห้องสมุดประชาชนจังหวัด   
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   -ห้องสมุดประชาชนจังหวัด  มีต าแหน่งบรรณารักษ์ที่เป็นข้าราชการ  
 พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการรวม ไม่เกิน  2  อัตรา 

 -ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” มีต าแหน่งบรรณารักษ์ที่เป็น 
            ข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการรวมไม่เกิน  2  อัตรา 
 -ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  มีต าแหน่งบรรณารักษ์ที่เป็นข้าราชการ  
            พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ ไม่เกิน 1 อัตรา 

3) หน่วยงาน สถานศึกษา จัดท ากรอบการจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.  
 2563  ไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 โดยให้เสนอมาลดลงร้อยละ 10  เช่น จังหวัดกระบี่  กรอบการจ้างเดิม  10  อัตรา      

    ใน  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ควรเสนอมา  9  อัตรา 
4). ต าแหน่งใดอยู่นอกเหนือกรอบการจ้างที่เสนอมา  ให้หน่วยงาน สถานศึกษาแจ้ง 
    ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
5) หน่วยงาน สถานศึกษาจะจ้างเหมาบริการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ได้  

 ต่อเมื่อได้รับอนุมัติกรอบการจ้างจากส านักงาน กศน.แล้วเท่านั้น 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ให้สถานศึกษา แจ้งพนักงานจ้างเหมาบริการทราบด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

4.3  การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ขอแจ้งแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ซึ่งมีสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจราชการ  ดังนี้ 
    1). นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของ   
        กระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  มี  3  ประเภท ดังนี้ 
      1.1) การตรวจราชการกรณีปกติ  เป็นการตรวจติดตามแผนงาน โครงการส าคัญตาม   
          นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  แผนการศึกษาชาติ  และ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
ตาม 6 นโยบาย  ได้แก่   

    1.1.1) นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
     1.1.2) นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา   

    1.1.3) นโยบายการสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
    1.1.4) นโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
    1.1.5) นโยบายการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร 
           ทางการศึกษา   
     1.1.6) นโยบายการขัยเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 
 
           /1.2) การตรวจราชการ 
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    1.2) การตรวจราชการแบบบูรณาการ  เป็นการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาล   
      โดยผู้ตรวจราชการส านักงานนายกรัฐมนตรี ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ  
      ที่เก่ียวข้อง 

    1.3) การตรวจราชการกรณีพิเศษ  เป็นการตรวจราชการในการสืบสวน  สอบสวน 
      ข้อเท็จจริง การร้องเรียน ร้องทุกข์ รวมถึงวาระแห่งชาติ ยาเสพติด อุบัติภัย   
      อุทกภัยภัยแล้ง  ที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา  โดยผู้ตรวจราชการ 
      กระทรวงศึกษาธิการ 

    2) แผนงาน งาน โครงการส าคัญของส านักงาน กศน. ที่สอดคล้องกับนโยบาย 
  การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  ดังนี้ 

    นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
      2.1) การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ประเด็นการตรวจราชการ  หลักสูตร  
     การจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  ทักษะการพูด อ่าน  เขียน  

โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ 
      2.2) การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ประเด็นการตรวจราชการ การเข้าถึง 
      บริการทางการศึกษาที่มี  คุณภาพในทุกระดับการศึกษา  การสร้างเครือข่าย 
     ดิจิทัลชุมชน ระดับต าบล  โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล   
     การยกระดับคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตชุมชน  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

ชุมชน 
     สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารแผนการตรวจราชการ  การติดตาม           
     ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจ าปี         
     งบประมาณ  พ.ศ. 2562  ทางเว็บไซต์  

 http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-10-12-08-04-03/166- 
 2562  เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานสนับสนุนงานตรวจราชการ   
 และประสานการด าเนินงานได้ตามเปูาหมาย 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

   4.4  การตรวจสอบหลักฐานเบื้องต้นเพื่อขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ  และ 
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  ประจ าปี  2562 
 

 

นายวัชระ  สุวรรณประทีป การขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
ส าหรับคนพิการ  ประจ าปี 2562  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณ  งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไป  รายการสิ่งอ านวยความสะดวก  
สื่อ บริการ ในจ านวน 410,000.-  บาท  ให้กับผู้เรียนคนพิการ จ านวน  205  คน  เฉลี่ย
หัวละ  2,000.-  บาท / คน  โดยในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2562  ได้มีการประชุม
การตรวจสอบหลักฐานเอกสาร  เบื้องต้นเพ่ือขอรับสิ่งอ านวยความสะดวก  ได้มอบหมาย 

 

        / ให้ครูผู้สอนคนพิการ 

http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-10-12-08-04-03/166-%202562
http://www.inspec.moe.go.th/index.php/2018-10-12-08-04-03/166-%202562
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 ให้ครูผู้สอนคนพิการทุกคนมาตรวจสอบหลักฐานร่วมกัน  ซึ่งเอกสารต้องประกอบด้วย  
 3 อย่างได้แก่ 
 1) แบบค าขอสิ่งอ านวยความสะดวก (คป.01) 
 2) แผนการจัดการศึกษารายบุคคล (แผน IEP) 
 3) ส าเนาสมุดประจ าตัวคนพิการ  หรือเอกสารรับรองความพิการจากแพทย์  หรือ

เอกสารรับรองจากสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ  พร้อมแบบคัดกรอง  ซึ่งได้ให้
ครูผู้สอนคนพิการตรวจสอบแล้ว  ได้น ากลับไปปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องใหม่  โดย
ขณะนี้ครูผู้สอนคนพิการ  ได้ส่งมายังจังหวัดครบทุกคนแล้ว  ส านักงาน กศน.จังหวัด
ตรังจะรีบด าเนินการรวบรวม สรุปผล  ส่งไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 4  จังหวัด
ตรัง   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
           

   4.5  ผลการคัดเลือกผู้ประสบความส าเร็จในโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด ของ
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ  2562 
 

 

นางสาวนุชรีย์  บวชชุม ตามท่ีส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการคัดเลือก 
ผู้ประสบความส าเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนระดับจังหวัด  ผลการคัดเลือก 
ดังนี้ 
ล าดับที่ 1  นางทัศนวรรณ  ไชยวารี    กศน.ต าบลท่าข้าม  กศน.อ าเภอปะเหลียน   
ล าดับที่ 2  นางสาวลินดา  หมินหมูด   กศน.ต าบลบ่อน้ าร้อน  กศน.อ าเภอกันตัง   
ล าดับที่ 3  นางวิว  กลุ่นเพชร    กศน.ต าบลละมอ  กศน.อ าเภอนาโยง   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

   4.6  การประชุมชี้แจ้งศูนย์สอบ N-NET ปี 2562  
 

นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ   ขอแจ้งก าหนดการด าเนินการจัดสอบ N-NET ครั้ง
ที่ 1 ปีการศึกษา  2562  โดยขอให้ศูนย์สอบแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบเพ่ือด าเนินการ
ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบภายในเวลาที่ก าหนด  มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบในครั้งนี้  
และขอให้ศูนย์สอบจัดสนามสอบให้แล้วเสร็จตามก าหนด  ตามปฏิทินปฏิบัติงานของ 
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  และแจ้งตารางการทดสอบ  ดังนี้   
ระดับประถมศึกษา 

 วันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  2562   
เวลา 09.00  - 12.00  น.  วชิา  402  สาระความรู้พื้นฐาน  สาระการพัฒนาสังคม   
เวลา  13.00  -15.00  น.  วิชา  401  สาระทักษะการเรียนรู้  สาระการประกอบ 

อาชีพ  สาระการทักษะการด าเนินชีวิต 
/ ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น 
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 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 วันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  2562   

เวลา  09.00  -  12.00  น.  วิชา  412  สาระความรู้พื้นฐาน  สาระการพัฒนาสังคม   
เวลา  13.00  -  15.00  น.  วิชา  411  สาระทักษะการเรียนรู้  สาระการประกอบ
อาชีพ  สาระการทักษะการด าเนินชีวิต 

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 วันอาทิตย์ที่  25  สิงหาคม  2562   
 เวลา  09.00  -  12.00  น.  วิชา  422  สาระความรู้พื้นฐาน  สาระการพัฒนาสังคม   

เวลา  13.00  -  15.00  น.  วิชา  421  สาระทักษะการเรียนรู้  สาระการประกอบ 
    อาชีพ  สาระการทักษะการด าเนินชีวิต 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

   4.7  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร (Boot Camp)  
 

นางละออง  ภู่กลาง   จากการที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้ขอให้ท่านคัดเลือกบุคลากรใน กศน.อ าเภอ  เข้าร่วม 
    โครงการพัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Boot Camp)  นั้น   
    มหาวิทยาลัยมหิดลได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้ 
    1) นางประภาศรี  เปาวัลย์   ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
    2) นางสาวน้ าฝน  ศรีคง ครู กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอสิเกา 
    ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ 

เรียนรู้และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  ระยะเวลา  12  วัน  (120 ชั่วโมง)  โครงการพัฒนา
ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (Boot Camp)  ระหว่างวันที่  26  
พฤษภาคม  2562  ถึงวันที่  6  มิถุนายน  2562  ณ เดอะ รอยัล เจมส์ ลอด์จ  อ าเภอ 
พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  โดยภายหลังสิ้นสุดการอบรม  ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนจะต้อง
จัดท าโครงการเพ่ือขยายผลในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและประชาชน  และรายงานผล
ให้ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ทราบด้วย   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.8  สรุปผลการนิเทศครึ่งปีแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
นางละออง  ภู่กลาง  ก าหนดการนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ระหว่างวันที่  3  

มิถุนายน   ถึงวันที่  15 กรกฎาคม  2562  ได้จัดท าปฏิทินแผนการนิเทศ  ปีงบประมาณ  
2562  ไตรมาสที่ 3 – 4  ดังนี้ 

  1) วันจันทร์ที่  3  มิถุนายน  2562   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
  2) วันพุธที่  5  มิถุนายน  2562   กศน.อ าเภอกันตัง 
 

         / 3) วันพุธที่  12   
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  3) วันพุธที่  12  มิถุนายน  2562   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
  4) วันจันทร์ที่  17  มิถุนายน 2562  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
  5) วันพุธที่  19  มิถุนายน  2562  กศน.อ าเภอสิเกา 
  6) วันพุธที่  3 กรกฎาคม  2562  กศน.วังวิเศษ 
  7) วันจันทร์ที่  8 กรกฎาคม  2562  กศน.อ าเภอนาโยง 
  8) วันพุธที่  10 กรกฎาคม 2562  กศน.อ าเภอรัษฎา 
  9) วันจันทร์ที่  15 กรกฎาคม  2562  กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
-    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ      

   6.1  รายงานในระบบ DMIS 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ขอแจ้งการรายงานข้อมูลในระบบ DMIS    ขอให้รายงานทุกสิ้นเดือน  เรื่องการเพ่ิม

อัตราการอ่าน ของเดือน เมษายน  และ  พฤษภาคม  2562  ด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     

   6.2  ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ลูกจ้างประจ า รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
พฤษภาคม  2562 
    ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ลูกจ้างประจ า  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
พฤษภาคม 2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 
 

 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


