
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจ า  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 7 / 2562 

วันพฤหัสบดี ที ่ 25   กรกฎาคม  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.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
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.  นายชรินทร์ สีสุข คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
20.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
21.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
22.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
23.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
24.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
25.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
26.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 

27.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ     
28.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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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.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
32.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
33.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
34.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว   ลาพักผ่อน 
2.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา ไปราชการ 

3.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู กศน.อ าเภอเมืองตรัง    ไปราชการ 
4.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4    ลาพักผ่อน 
5.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2   ลาพักผ่อน 
6.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป     ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1.  นางทรรศวรรณ์ ชูศรี ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
2.  นายไพรัช มุกดา ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
3.  นางสาวอ้อยใจ เมืองพูล ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอนาโยง 
3.  นายธีรชัย   ชื่นชม ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอสิเกา 
4.  นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอกันตัง 
5.  นายขจรพงศ์ ศิริสม ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอปะเหลียน 
6.  นางปรีดา โพธิ์วิจิตร ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
7.  นางสิริมา ทองไสย ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
8.  นายกิติศักดิ์ ไชยจิตต์ ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
9.  นางกัญญาณัฐ สิทธิ์ศักดิ์ ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอรัษฎา 
10.  นางอมรรัตน์ ทองทิพย์ ครูอาสาสมัคร   กศน.อ าเภอรัษฎา 
11.  นางผัลย์ศุภา จงราบ ครู กศน.ต าบล   กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
12.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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19.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
22.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
23.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
24.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
25.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
26.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
       

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 

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

  
ก่อนวาระการประชุม       

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร 1.  สภาพเศรษฐกิจ  
จากภาวะสภาพเศรษฐกิจตกต่ า  ราคายางพารา ปาล์ม พืชผลทางการเกษตรตกต่ า
ส่งผลให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ า  การซื้อขายไม่มีความคล่องตัว  ขอให้สถานศึกษา
ส่งเสริมให้ชาวบ้านอยู่อย่างพอเพียง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร       2.  โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน 
         โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน  ครั้งที่ผ่านมา  จัด ณ 
   ต าบลเขาไม้แก้ว  อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง  พบว่ามีส่วนราชการเข้าร่วมจัดกิจกรรม 
   พอสมควร  ส าหรับครั้งต่อไปจัดระหว่างวันวันที่  20 – 21  สิงหาคม  2562  
   ณ วัดทุ่งต่อ อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ขอมอบหมาย กศน.อ าเภอห้วยยอด     

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร 3.  กิจกรรมเดือนกรกฎาคม  2562  
   3.1  วันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม  2562  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 

  นวัคคหายุสมธัมม์และสมโภชพระพุทธสิหิงค์ (จ าลอง) ถวายพระพรชัยมงคลแด่ 
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ พระวชิรเกล้า 
  เจ้าอยู่หัว ณ วัดกะพังสุรินทร์  พระอารามหลวง  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง   
  เวลา  14.00  น.  

/ การแต่งกาย   
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   การแต่งกาย   ประธานในพิธี  ชุดปกติขาว   
     ข้าราชการ / พนักงานงานรัฐวิสาหกิจ  ชุดปกติขาว 
     เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธี  ชุดปกติขาว 
     ผู้ร่วมพิธีแต่งกาย  ชุดขาว  หรือชุดสุภาพ 
 

   3.2  วันอาทิตย์ที่  28  กรกฎาคม  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
   พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจ าปีพุทธศักราช 2562   

1) พิธีท าบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เวลา  07.00 น. 
   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  ชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก 

2) พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เวลา  08.30  น.   
   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  ชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก    

3) พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี  เวลา  09.00  น. 
   ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  ชุดปกติขาว  ไม่สวมหมวก 

4) พิธีเปิดโครงการ “ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” เวลา  10.00  น. 
   ณ บริเวณสี่แยกถนนเลี่ยงเมืองสายวัดสาริการาม – ท่าอากาศยานตรัง  ชุดจิตอาสา 
   พระราชทาน 904  วปร. 

5) พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ  เวลา  14.00  น. 
   ณ สวนสระน้ าเพ่ิมสุข  ถนนตรัง – พัทลุง   ชุดจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 

6) พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เวลา 
   18.00  น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ชุดปกติขาว สวมหมวก    
  

   3.3  วันพุธที่  30  -  31  กรกฎาคม  2562   การด าเนินงานโครงการ  
   TO BE NUMBER ONE  ของจังหวัดตรัง  ขอเชิญเฝ้าฯรับ – ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อม 
   หญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ดังนี้ 

1) วันที่  30  กรกฎาคม  2562  เวลา   20.00  น. ณ ท่าอากาศยานตรัง 
     เวลา  20.30  น. ณ  โรงแรมเรือรัษฎา 

2) วันที่  31  กรกฎาคม  2562  เวลา   16.00  น. ณ โรงแรมเรือรัษฎา 
        เวลา  16.30  น. ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 
        เวลา  22.00  น. ณ ท่าอากาศยานตรัง 
   การแต่งกาย  เครื่องแบบสีกากีแขนยาว  สวมหมวก   
 

นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล การจัดนิทรรศการ  มอบหมาย  กศน.อ าเภอกันตัง  และก าหนดให้น านักศึกษาเข้าร่วม 
   กิจกรรมทั้งหมด จ านวน  400  คน  การสั่งเสื้อสามารถโอนเงินเข้าบัญชีตามหนังสือท่ี 
   แจ้งสถานศึกษาไปแล้ว และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 12.00 – 14.30 น. 
   เนื่องจากจะปิดถนนเวลาประมาณ  15.00 น. การแต่งกายชุดสุภาพ  รองเท้าหุ้มส้น 
 
 
         / นายสุรชัย  จันทร์สถาพร 
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นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  วันที่  26 – 31  กรกฎาคม  2562  มอบหมายให้ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  กศน.อ าเภอ 
ห้วยยอด และ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ  ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  และ 

   มอบหมายนางมนธญา  แสงสิทธิ์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  กับ นางสาว 
   รุ่งนภา  แสนยิ่ง  ครู  เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าเต็นท์  และมอบหมายนางปาณิสรา   

  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  เข้าร่วมพิธีแทนผู้อ านวยการ 
  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ถ้ามีเวลาว่างให้ไปเรียนรู้กลุ่มสนใจของส านักงาน กศน. 
  จังหวัดอ่ืนด้วย 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

  1.1  การสรุปผลการเบิกจ่าย  และการเตรียมการสรุปการเบิกจ่าย 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร     ก าหนดการส่งการเบิกจ่าย  ภายในวันที่  15  สิงหาคม  2562  ทุกกิจกรรม  หลังจาก 
      วันที่  15  สิงหาคม  2562  ให้แต่ละสถานศึกษาไปวางแผนการใช้จ่าย  งบเงินอุดหนุน 
      ค่าจัดการเรียนการสอน  และงบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ซึ่งได้ขอ 

     อนุมัติแผนการใช้จ่ายไปแล้ว  ว่าจะใช้จ่ายอะไรบ้าง  เช่น  ค่าด าเนินการสอบ  จ านวน 
     เท่าไร  เขียนมาให้ชัดเจน  เขียนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา กศน.อ าเภอ  การพัฒนา  
     กศน.ต าบล  โดยขอมายัง ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ต่อไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 

  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ระหว่างวันที่  7 – 9  กันยายน  2562  ก าหนดการจัดประชุมผู้บริหาร  และการรับ
รางวัล กศน.ดีเด่นระดับประเทศ  และวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  ณ เมืองทอง
ธานี  มอบหมายนางเพียงใจ  หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง  ประสานเรื่อง
ที่พักและการรับรางวัลของครูจรี  ใจตรง  ครู ศรช.ดีเด่น   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  การน าเสนอผลงานดีเด่น  มหกรรมวิชาการ สถาบัน กศน.ภาคใต ้
  นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ก าหนดการจัดงานมหกรรมวิชาการ กศน.ภาคใต้  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ณ สถาบัน  

กศน.ภาคใต้  ในส่วนของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  มอบหมาย กศน.อ าเภอปะเหลียน  
น าเสนอเรื่อง “Google  Classroom”  ขอให้ด าเนินการออกแบบ การจัดนิทรรศการ  
ขนาดของเต็นท์ประมาณ  3*5  เมตร   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 1.4  งาน  OPEN  HOUSE   
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1.4  งาน  OPEN  HOUSE   
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ก าหนดการจัดงาน Open House  ในระหว่างวันที่  28 – 30  สิงหาคม  2562  สรุปให้
ตัวแทนเขต  1  คือ นายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  กับ  นางเพียงใจ  หอยสังข์  ตัวแทน
เขต  2  คือ  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก  กับ  นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง  ตัวแทนส านักงาน กศน.
จังหวัดตรัง  มอบนายนพรัตน์  โชติเกษมกุล  กับนายธนากร  เยาว์ด า  ประชุมหารือ
ข้อสรุปให้ได้ภายในวันที่  2  สิงหาคม  2562  ว่าจัดหรือไม่  และจัดที่ไหนพร้อมทั้ง
รายละเอียดของการจัดงาน     

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงติดตามผล 
การด าเนินงาน TO BE NUMBER  ONE   

 

นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล ตามท่ีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จทรงติดตามผล 
การด าเนินงาน TO BE NUMBER  ONE  ของจังหวัดตรัง  ทรงเปิดชมรม TO BE  
NUMBER  ONE และศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE  ของโรงเรียนวิเชียรมาตุ   
และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE  ในวันพุธที่   
31  กรกฎาคม  2562  ในส่วนของการจัดนิทรรศการมอบหมาย กศน.อ าเภอกันตัง   
และฝ่ายสถานที่ พลังมวลชน  มอบหมาย กศน.อ าเภอเมืองตรัง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6  การบรรณาธิการข้อสอบ 
 

นายสุริยา  จันทรัฐ การบรรณาธิการข้อสอบ  ก าหนดเป็นระหว่างวันที่  1 – 2  สิงหาคม  2562  ณ  
 เลตรังบูติค  รีสอทร์  แอนด์  ทราเวล  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  ขอให้สถานศึกษาจัดท า

ต้นฉบับมาทั้งหมดที่ลงทะเบียน  1 อ าเภอ ต่อ  1  รายวิชา  เพราะบางวิชาที่ซ้ ากันอาจ
ใช้จากคลังข้อสอบ  เช่น  วิชาชีวิตกับครอบครัวเป็นวิชาเลือกเสรี  ให้เอาวิชาเลือกบังคับ
เป็นตัวตั้งหรือมาจากวิชาที่เทียบโอน  และขอให้ด าเนินการส่งต้นฉบับมาก่อน  โดยจะใช้
วิชาที่ลงทะเบียนมากท่ีสุดของสถานศึกษานั้น  ก็จะได้ออกข้อสอบวิชานั้น  เป็นต้น  ขอ
ความกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาละ  2  คน  เข้าร่วมบรรณาธิการ
ข้อสอบ  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7  การอบรมเรื่องพลังงาน   
นายสุริยา  จันทรัฐ การอบรมเรื่องพลังงาน  ระหว่างวันที่  7 – 8  สิงหาคม  2562  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

เพ่ือการศึกษาตรัง  กลุ่มเป้าหมายคือ ศึกษานิเทศก์ จ านวน  2  คน  และ ครู กศน.ต าบล  
อ าเภอละ  5  คน  เข้าร่วมการอบรม 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ 1.8  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร ์
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1.8  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจ าปี  2562  “วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและชุมชน”  ในวันที่  9  สิงหาคม  2562 ขอให้
สถานศึกษา  ตอบแบบตอบรับว่ามีความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรม  แบ่งเป็นครูจ านวนกี่คน  
นักศึกษาจ านวนกี่คน  ภายในวันศุกร์ที่  26  กรกฎาคม   2562  ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์
เพ่ือการศึกษาตรัง  และกรณีที่ไม่เข้าร่วมก็ให้ด าเนินการแจ้งด้วย   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.9  หน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ   
 

นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล เหล่ากาชาดจังหวัดตรังจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ดวงตา  และอวัยวะ 
 ในวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30 – 12.00  น.  ณ ส านักงาน กศน. 
 จังหวัดตรัง   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร สถานศึกษาขนาดเล็ก น านักศึกษาเข้าร่วม จ านวน อ าเภอละ  10  คน  ดังนี้  
 1) กศน.อ าเภอวังวิเศษ   
 2) กศน.อ าเภอรัษฎา   
 3) กศน.อ าเภอสิเกา   
 4) กศน.อ าเภอนาโยง   
 5) กศน.อ าเภอหาดส าราญ   
 สถานศึกษาขนาดใหญ่  น านักศึกษาเข้าร่วม จ านวน อ าเภอละ  50  คน  ดังนี้ 
 1) กศน.อ าเภอห้วยยอด   
 2) กศน.อ าเภอกันตัง   
 3) กศน.อ าเภอย่านตาขาว   
 4) กศน.อ าเภอปะเหลียน 
 และ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  น านักศึกษาเข้าร่วม จ านวน  100  คน  และขอเลื่อนเป็น

วันที่  5  สิงหาคม  2562  เนื่องจากวันที่  9  สิงหาคม  2562 ตรงกับกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  มอบหมายนายนพรัตน์  
โชติเกษมกุล  ประสานงานกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 6 / 2562  วันที่  4  กรกฎาคม  2562 

รับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 6/2562 
 

/ กลุ่มยทุธศาสตร์และการพัฒนา 
 



~ 8 ~ 
 

  

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

3.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2562 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าเดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2562  
 

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 3,374,538.00 2,728,683.90 80.86 645,854.10 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 3,601,788.00 2,810,075.64 78.02 791,712.36 
กศน.อ าเภอรัษฎา 2,155,902.00 1,687,489.49 78.27 468,412.51 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 4,886,594.00 3,780,435.93 77.36 1,106,1580.07 
กศน.อ าเภอสเิกา 1,789,944.00 1,302,676.83 72.78 487,267.17 
กศน.อ าเภอนาโยง 2,345,441.00 1,966,510.85 83.84 378,930.15 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 5,605,172.00 3,929,514.39 70.11 1,675,657.61 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 1,712,961.00 1,712,961.98 87.57 212,921.02 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 1,694,261.00 1,332,528.09 78.65 361,732.91 
กศน.อ าเภอกันตัง 4,799,522.62 3,363,522.62 70.08 1,435,984.38     

  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

ชื่องาน/โครงการ จ านวนจัดสรร จ านวนจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
ค่าตอบแทนครู กศน.ต าบล 21,908,355.00 19,642,144.52 89.66 2,266,210.48 
ค่าตอบแทนครูอาสา และ จนท.จงัหวัด 9,738,320.00 8,588,160.00 88.19 1,150,160.00 
ค่าประกันสังคมพนักงานราชการ 1,098,000.00 857,123.00 78.06 240,877.00 
ค่าเช่าบ้าน 180,000.00 176,066.68 97.81 3,933.32 
ค่าจัดการเรียนการสอน 1,962,507.00 1,957,565.91 99.75 4,941.09 
งบอุดหนุน ค่าจ้างครูสอนคนพิการ 1,719,710.00 596,123.00 34.66 1,123,587.00 
ผ.4 ค่าตอบแทนใช้สอย 205,000.00 204,319.46 99.67 680.54 
ผ.4 ค่าสาธารณูปโภค 276,000.00 270,369.39 97.96 5,630.61 
ผ.4 ค่าจ้างเหมาบริการ 496,320.00 372,240.00 75.00 124,080.00 
ผ.4 ค่าเช่ารถยนต ์ 942,767.00 681,522.62 70.08 1,435,984.38 
ผ.4 เศรษฐกิจพอเพียง 78,300.00 48,704.49 62.20 29,595.51 
ผ.4 พัฒนาสังคมชุมชน 130,500.00 65,716.84 50.36 64,783.16 
ผ.4 งบด าเนินงานสมทบกองทุนเงนิทดแทน 46,820.00 46,820.00 100.00 0.00 
เบี้ยประชุมคณะกรรมการจังหวดั 25,600.00 0.00 0.00 25,600.00 
ผ.5  ค่าจ้างเหมาบริการ 140,160,00 105,120.00 75.00 35,040.00 
ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต 84,000.00 56,000.00 66.67 28,000.00 
ดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 116,900.00 116,463.85 99.63 436.15 
เทียบระดับการศึกษา 39,163,359.00 33,798,811.34 86.30 5,364,547.66 
รวม 39,163,359.00 33,798,811.34 86.30 5,364,547.66 

 
      

มติที่ประชุม รับทราบ  
  / 3.2  การติดตามประชากรวัยเรียน 
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3.2  การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ที่เข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ / กศน.ต าบล 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ การน าประชากรวัยเรียนเข้าสู่ระบบของ กศน.ต าบลทุกต าบลนั้น  ได้น าข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาต่อเนื่อง  จะมี 3 ต าบลที่ข้อมูลเป็น 0   

 เช่น   1) ต าบลวังคีรี   กลุ่มเป้าหมายจ านวน  59  คน   น าเข้าสู่ระบบเป็น 0    
  2) ต าบลล าภูรา    กลุ่มเป้าหมายจ านวน  41  คน   น าเข้าสู่ระบบเป็น 0    
  3) ต าบลกะลาเส   กลุ่มเป้าหมายจ านวน  135  คน   น าเข้าสู่ระบบเป็น 0    
 ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย 7,469 คน น าเข้าสู่ระบบเป็นนักศึกษา จ านวน 1,251  คน   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

กลุ่มอ านวยการ 
   4.1  โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ   

นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล จากการประชุมเรื่องการลดใช้พลังงานภาครัฐ  เน้นการลดใช้พลังงาน  การคัดแยกขยะ   
   ในประเด็นการประเมินตนเอง  พลังงานทดแทนของจังหวัดตรัง  และศักยภาพด้าน

พลังงานทดแทนคงเหลือของจังหวัดตรัง ได้แก่   
   1) ชีวมวล  598.2264 ktoe  ส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวลแข็ง เช่น  

รากไม้ยางพารา 
2) พลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา  258.4689 ktoe  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า 

จากเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)  และระบบแห่งพลังงานแสงอาทิตย์ 
3) ขยะชุมชน  38.8285 ktoe  ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะและผลิตเชื้อเพลิงจาก 
    ขยะ 

   4) ก๊าซชีวภาพ  1.3109 ktoe  ส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ และการผลิตไฟฟ้าจากน้ าเสีย 
      อุตสาหกรรม 

   ขอให้สถานศึกษา ช่วยกันประหยัดพลังงาน  ใช้เท่าท่ีจ าเป็นเหมาะสม  ส าหรับ  
   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและก าหนดมาตรการประหยัด 
   พลังงาน    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2  การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  ประจ าปี 2562 
 

นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  ตามท่ีได้รับมอบหมายให้ไปประเมินสถานศึกษาปลอดภัย  ระหว่างวันที่  23  -  26  
มิถุนายน  2562  จ านวน  16  สถานศึกษา และนายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ประเมิน  

 2  สถานศึกษา  เป็นการประเมินด้านความปลอดภัย  การจราจร  สุขภาพอนามัย   
 การป้องกันยาเสพติด  สภาพแวดล้อม  สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน  กรณีการประเมินของ

ปี พ.ศ. 2563  ให้ใช้กิจกรรมของปี พ.ศ.  2562  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาส่งข้อมูล 
 

/ ตัวอยา่งสถานศึกษา 
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 ตัวอย่าง สถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินตามโครงการนี้และสามารถศึกษาเรียนรู้ข้อมูล
เอกสารการประเมิน ได้แก ่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  โรงเรียนบ้าน 

 บางค้างคาว  จังหวัดตรัง   กศน.อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  กศน.อ าเภอวังน้ าเย็น  
และ กศน.อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งเป็นการประเมินให้ผ่านตามเกณฑ์ที่
ก าหนด   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.3  รายงานผลการนิเทศสถานศึกษา 
นางละออง  ภู่กลาง    1) วันพฤหัสบดีที่  18  กรกฎาคม  2562 ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
        นิเทศงาน กศน.ตามภาระกิจต่อเนื่อง ทุก กศน.ต าบล ของ กศน.อ าเภอนาโยง  
       ได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของคุณครูแต่ละต าบล ที่มีความแตกต่างทั้งด้านเทคนิค 
       การสอน การใช้สื่อการสอน ตามบริบท ความพร้อมและความขาดแคลน แต่ครูก็ท า 
       ด้วยใจที่มุ่งม่ัน  
     2) วันจันทร์ที่  22  กรกฎาคม  2562  ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
          นิเทศงาน กศน. ตามภาระกิจต่อเนื่อง ณ กศน.ต าบลทั้ง  3  แห่ง  สังกัด กศน.อ าเภอ 
    หาดส าราญ แม้จะเป็นอ าเภอขนาดเล็ก มีข้อจ ากัดด้านบุคลากร แต่ผู้บริหาร พร้อมครู 
    และบุคลากร  ก็พยายามขับเคลื่อนกิจกรรม กศน. เพ่ือพ่ีน้องประชาชนตาม 
    ความพร้อมด้วยใจที่มุ่งม่ัน  
    3) วันอังคารที ่ 23  กรกฎาคม  2562  ศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
    นิเทศงาน กศน. ตามภารกิจต่อเนื่อง  ณ กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอวังวิเศษ เห็นถึง 

ความพยายามของผู้บริหาร ข้าราชการครู บรรณารักษ์  ครู กศน. และบุคลากรที่
พยายามขับเคลื่อนกิจกรรม กศน.  เพ่ือพ่ีน้องประชาชนด้วยความมุ่งม่ัน  ขอชื่นชม 
กศน.ต าบลท่าสะบ้าที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนา กศน.ต าบล  โดยบริเวณด้านหน้า 
กศน.ต าบลได้จัดท าเป็นเรือนเพาะช า  ในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  มีการปลูกผัก
ตามบริบทของชุมชน  และ กศน.ต าบลเขาวิเศษ  มีความพร้อมในทุกด้าน ถือว่าเป็น 
กศน.ต าบล 4 G โดยแท้  และมีความโดดเด่น เรื่องของ  OOCC  ซึ่งได้มีการขับ 
เคลื่อนโดยครู กศน.ต าบล  ต่อยอดผลิตภัณฑ์อาชีพชุมชนไปยัง  OOCC  จนประสบ
ความส าเร็จในการส่งเสริมอาชีพ  และรายได้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
-    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ 
     
           / 6.1  ขา้ราชการคร ู
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   6.1  ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ลูกจ้างประจ า รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนกรกฎาคม2562 
ข้าราชการครู บรรณารักษ์ ลูกจ้างประจ า  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน
กรกฎาคม  2562 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  16.30  น. 

 
 

 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


