
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
ครั้งที่ 9 / 2562 

วันพฤหัสบดีที ่ 26  กันยายน  2562 เวลา  09.00  น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

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

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
21.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 

22.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
23.  นางวชัร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
24.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
25.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
26.  นางปัทมนันท ์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา     
27.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
 
      /28.  นางอุษา บุญทอง 
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28.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
29.  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
29.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
30.  นายพนม   พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
31.  นายไวดี้ อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
                                                           อ าเภอห้วยยอด  

32.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
33.  นายวัฒนา แก้วมี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
34.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  ไปราชการ 
2.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา  ไปราชการ 
3.  นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  ไปราชการ 
4.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3   ลาป่วย 
 
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.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
    / เริ่มประชมุเวลา    09.00  น. 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

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

 
ก่อนวาระการประชุม       
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร 1.  มอบเกียรติบัตร   

     มอบเกียรติบัตร “ชุมชนต้นแบบ  ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน”  ระดับอ าเภอ 
 และระดับต าบล ปี 2561     

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   2.  ร่วมแสดงความยินดีกับผลการพิจารณาสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดฯ   
 ร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
กันตัง  ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทผลงาน
ดีเด่น ระดับทอง ปีการศึกษา 2560 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
        3.  ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวสายทิพย์  คงแป้น บรรณารักษ์อัตราจ้าง   

ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวสายทิพย์  คงแป้น บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุด
ประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  ผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
ต าแหน่งบรรณารักษ์ ระดับปฏิบัติการ สังกัดส านักงาน กศน. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ      

  1.1  ครูผู้สอนคนพิการ   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   แจ้งขอพบครูผู้สอนคนพิการทุกคนในวันที่  27  กันยายน  2562 เวลา  09.30  น. 
   ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  โดยมีผู้อ านวยการศูนย์การศึกษา 
   นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  สังกัดส านักงาน กศน. เป็น 
   ประธานในการประชุม         

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 1.2  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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 1.2  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  ขอให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง  ถ้าเกิดปัญหา   
  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ ต้องรับผิดชอบ   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  การจัดประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   การจัดประชุมสรุปผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ  

ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ในวันที่ 27 กันยายน 2562  และก าหนดจัดงานแสดง  
มุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ  โดยจะมีการจัดงานในทุกปี ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ
พนักงานหรือลูกจ้าง    

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4  การส ารวจการมี การใช้อินเทอร์เน็ตส านักงาน กศน.ต าบล     
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร จากการที่ส านักงาน กศน.ได้รับความอนุเคราะห์จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ  
 สังคม  ให้กศน.ต าบลทุกแห่ง เข้าร่วมโครงการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนและโครงการ  

เน็ตประชารัฐ  ดังนั้นเพ่ือเป็นการตรวจสอบสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตในโครงการดังกล่าว  ขอให้ กศน.ต าบล ด าเนินการส ารวจข้อมูลความเร็ว
อินเทอร์เน็ต กศน.ต าบล  ตามแบบฟอร์มการรายงานผลการมี การใช้อินเทอร์เน็ต  
เพ่ือน าไปปรับปรุง  สัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพ่ือ
ให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนต่อไป  

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

1.5  การรายงานข้อมูลในระบบ DMIS 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ให้สถานศึกษามอบหมายบุคลากรกรอกข้อมูลในระบบ DMIS  ของไตรมาส  4   
ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้แล้วเสร็จภายในวันที่  30  กันยายน  2562  เนื่องจาก 
ระบบจะปิดในวันที่  1  ตุลาคม  2562 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           

1.6  การสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  การสมัครสมาชิก ช.พ.ค.  มีรายละเอียด ดังนี้ 
1) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  ครู คณาจารย์  ผู้บริหาร 

สถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและ 
ต้องมีอายุไม่เกิน  35  ปี บริบูรณ์  

 
       / 2) หลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 
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  2) หลักฐานในการสมัครสมาชิก ช.พ.ค. 
  2.1) ส าเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ     จ านวน  1  ฉบับ 
  2.2) ส าเนาทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 
  2.3) ส าเนาทะเบียนสมรส       จ านวน  1  ฉบับ 
  2.4) ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล     จ านวน  1  ฉบับ 
  2.5) ส าเนา ก.พ. 7 หรือค าสั่งบรรจุแต่งตั้งที่เป็นปัจจุบัน   จ านวน  1  ฉบับ 
  2.6) ใบรับรองแพทย์        จ านวน  1  ฉบับ 
  3) ค่าสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.  
  3.1) กรณีปกติค่าสมัคร    คนละ      50.-  บาท 
  3.2) เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า    คนละ  1,000.-  บาท    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.7  การอบรม Google  Classroom   
นายสุรชัย  จันทร์สถาพร   ก าหนดการอบรม Google  Classroom  ในระหว่างวันที่  2 – 4  ตุลาคม  2562    
   มอบหมายนายคมกฤช  อภิชัยสรพันธุ์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน  และ   
   ทีมงาน กศน.อ าเภอปะเหลียน  และก าหนดเรื่องที่พักไว้ส าหรับผู้เข้ารับการอบรมเป็น   
   โรงแรม ณ ทับเที่ยง  กลุ่มเป้าหมายในการอบรมคือ  ครูทุกประเภท   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.8  การเบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร  ต้องปฏิบัติงานจริง  และให้คิดเสมอว่าต้องเป็นประโยชน์กับทางราชการ   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
     
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 8 / 2562  วันที่  17  สิงหาคม  2562  

รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  8 / 2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 8/2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

  3.1  การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ที่เข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ / กศน.ต าบล 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ ประชากรวัยเรียนฯ ที่ครู กศน.ต าบลส ารวจไว้  มีจ านวน  38  คน ด าเนินการแล้วต้องส่ง 
                                   ต่อ  แต่คุณครูยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพของเด็กท่ีส ารวจ ปัจจุบันสภาพปัญหา คือพร้อมส่งต่อ 
 
         / ก าลังศึกษาหรือเรียนต่อ 
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ระบุว่าก าลังศึกษาหรือเรียนต่อระดับไหน  สังกัดหน่วยงานไหน  ชื่อโรงเรียน  ระบุว่า
ก าลังเรียน เช่น บางคนระบุว่าอยู่ระดับประถมศึกษา ต้องระบุว่าไปเรียนในระบบ
ภายในประเทศ เป็น ข้อ [1- 1] / [ 1-12 ]  ส าหรับต าบลที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสภาพเด็ก คือ 
กศน.อ าเภอรัษฎา  มีต าบลคลองปาง  ต าบลหนองบัวและต าบลหนองปรือ  กศน.
อ าเภอสิเกา มีต าบลกาลาเส  ต าบลบ่อหิน และต าบลเขาไม้แก้ว  ถ้ามาเรียนกับ กศน. 
ต้องเปลี่ยนสภาพปัญหา  เป็น [1 – 6] เรียนกับ กศน. การแก้ปัญหากับรูปแบบการ
ช่วยเหลือต้องเป็น [1 – 6] ด้วย  คือไปเรียนในสถานศึกษาภายในประเทศ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  กศน.ขั้นพื้นฐาน กรณีท่ีครูส ารวจแล้วไม่เปลี่ยนสภาพเด็ก  ข้อมูล
ก็จะยังค้างอยู่  ในส่วนของต าบลที่ยังค้างอยู่  ก็มีต าบลไม้ฝาด  ต าบลตะเสะ  ต าบล
หาดส าราญ  ต าบลทุ่งต่อ  ต าบลท่างิ้ว  ต าบลล าภูรา  และต าบลเขากอบ ซึ่งใน 38 คน
นี้ ครูส ารวจแล้วแตไ่ม่ได้ด าเนินการเปลี่ยนสภาพ ครู กศน.ต าบลที่รับผิดชอบต าบล
เหล่านี้ จะต้องด าเนินการเปลี่ยนสภาพนักศึกษาและอัพข้อมูลใหม่ก็จะท าให้ช่องข้อมูล
ประชากรวัยเรียนเปลี่ยนจาก 38  คน  เป็น 0  คน  เปอร์เซ็นก็จะขยับเพ่ิมขึ้นในส่วน
ของประชากรวัยเรียนนอกระบบ  ในส่วนของ  754  คน  การด าเนินงานกลุม่ยุทธ์
ศาสตร์ไดด้ าเนินการแยกข้อมูลรายสถานศึกษา ให้ทุก กศน.อ าเภอ โดยได้แจ้งไปทาง
ไลน์กลุ่มแผนฯ  สิ่งที่ผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการ ก็คือส ารวจข้อมูลว่าได้เปลี่ยนสภาพ
หรือยัง เช่น  ถ้าเด็กไปเรียนในระดับมัธยมศึกษา  ข้อ [1-12 ]  คือเรียนภายในประเทศ  
หรือนอกประเทศ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2  การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  รายงานสุขภาวะ ขอให้รายงานไตรมาส 4  มาด้วย  ขณะนี้ม ีกศน.อ าเภอวังวิเศษ 
 ที่รายงานแล้ว  ส่วนอ าเภอท่ีเหลือขอให้รายงานในระบบ MDIS  ก่อนวันที่  1  ตุลาคม  

2562  ซึ่งระบบจะปิด   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3.3 ข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน   
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ในภาพรวมมีข้อมูลอยู่ทุกไตรมาสแต่เมื่อเข้าไปในระบบของอ าเภอยังไม่ได้รายงานผล 

ข้อมูลผลการด าเนินงานจังหวัดตรัง  ไตรมาสที่ 4  ในระบบ  กศน.อ าเภอที่ยังไม่ได้ 
รายงาน คือ กศน.อ าเภอเมืองตรัง  กศน.อ าเภอย่านตาขาว  กศน.อ าเภอปะเหลียน    
กศน.อ าเภอวังวิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง กศน.อ าเภอรัษฎา  และ กศน.อ าเภอหาด 
ส าราญ  ส าหรับ ไตรมาส 4 บาง กศน.ต าบล  ข้อมูลยังเป็น 0  (ข้อมูล  ณ  วันที่  25   
กันยายน  2562) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ           
 

 / ระเบียบวาระที่  4 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา    

  4.1  ผลการด าเนินงาน กศน.จังหวัดตรัง ภาพรวมในระบบ DMIS  ปีงบประมาณ 2562 
 

นายสุรชัย  จันทร์สถาพร          การรายงานข้อมูลภาพรวมในระบบ DMIS  62   ณ  วนัที่  25  กันยายน  2562 
  มีผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

ชื่อ กลุ่มเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ชาย หญิง 

โครงการผู้ไม่รู้หนังสือ   250  คน 174  คน 229  คน 
ทักษะชีวิต 4,350  คน 837  คน 3,933  คน 
พัฒนาสังคมชุมชน 2,610  คน 747  คน 2,792 คน 
เศรษฐกิจพอเพียง 1,566  คน 914  คน 2,358  คน 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อ าเภอ 1 อาชีพ) 870  คน 108  คน 1,171  คน 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (พัฒนาอาชีพ ไม่เกิน 30 ชม.) 3,306  คน 688  คน 6,075  คน 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม.ขึ้นไป) 2,610  คน 1,404  คน 1,821  คน 
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 400  คน 94  คน 383  คน 
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ฯ (70 ชม.) 40  คน 1  คน 46  คน 
เครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 2,708  คน 412  คน 2,153  คน 
Smart ONIEเพ่ือสร้าง Smart Farmer 87  คน 47  คน 50  คน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

กลุ่มอ านวยการ 
 

 4.2  ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2562 
 

นายธนากร  เยาว์ด า ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ซึ่งมี  
 3  รายการ  คือ  

1) พระกฐินพระราชทาน ส านักงาน กศน.  ณ วัดเทวสังฆาราม  ต าบลบ้านเหนือ   
    อ าเภอเมือง  จังหวัด กาญจนบุรี  ในวันเสาร์ที่  9  พฤศจิกายน  2562   
2) พระกฐินพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  ต าบลท่าประดู่   
   อ าเภอเมือง  จังหวัดระยอง ในวันศุกร์ที่  1  พฤศจิกายน  2562    
3) พระกฐินพระราชทาน ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา วัดวชิราลงกรณวนาราม 
   พระอารามหลวง ต าบลหนองน้ าแดง  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา   
   ในวันเสาร์ที่  9  พฤศจิกายน  2562     
โดยทั้ง  3 รายการ  สามารถน าเงินส่งส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่  28 
ตุลาคม  2562   

/ นายสุรชัย  จันทร์สถาพร 
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นายสุรชัย  จันทร์สถาพร ก าหนดการทอดกฐิน  ณ  วัดทุ่งต่อ  ต าบลทุ่งต่อ  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  
 ในวันเสาร์ที่  26  ตุลาคม  2562  ให้ด าเนินการตั้งพุ่มกฐินเป็นของส านักงาน กศน.

จังหวัดตรัง  และไปทอดกฐินพร้อมกัน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

      4.3  การสรุปรายงานผลการนิเทศ ปี 2562 
นางละออง  ภู่กลาง   รายงานผลการนิเทศ  ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
    นโยบายเร่งด่วน   
     1) ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
     1.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  
     1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการด าเนินงานตามโครงการดังกล่าว 

2) บุคลากรส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
   ไทยนิยม ยั่งยืน  มีความตั้งใจ จริงจังในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   

     3) ครู กศน.ต าบลมีความเสียสละและทุ่มเทกับการท างานที่ได้รับมอบหมาย 
 4) ภาคีเครือข่าย และผู้เข้าร่วม ทุกภาคส่วนมีการท างานเป็นทีมให้ความร่วมมือ 
     เป็นอย่างดี  
 5)  ผู้น าและสมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือในการด าเนินงานชุมชนต้นแบบเป็น 

อย่างดี มีทรัพยากรบุคคลที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ปราชญ์ความมั่นคง มี 
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นต้นทุนทางสังคม มีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน  

     1.2) ปัญหา อุปสรรค  
     1) ประชาชนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่มีการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชุมชน 
     ค่อนข้างน้อย 

2) การรวมกลุ่มของคนในชุมชนส่วนหนึ่งจะเกิดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด 
มีความเห็นแตกต่าง ท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า 

3) ขาดงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการประชุมเวทีไทยนิยมยั่งยืนเพ่ือต่อยอดจาก    
ปีงบประมาณที่ผ่านมา    

     1.3) ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา 
     1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าชับ ก ากับดูแลติดตาม การเข้าร่วมกิจกรรม 
     อย่างต่อเนื่อง   
      2) ควรมีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน  

    3) ควรมีการนิเทศภายใน และมีการติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม 
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง   

     1.4) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด 
ส านักงาน กศน.จังหวัด  ควรมีการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 

/ ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน. 
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     1.6) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.  
ส านักงาน กศน.ควรมีการจัดท าคู่มือในการด าเนินงานที่ชัดเจนและเกณฑ์ 
การประเมินชุมชนต้นแบบ ควรแยกเป็นรายด้าน เช่น ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านการแก้ปัญหายาเสพติดฯลฯ และควรมีงบประมาณ
สนับสนุนในกรณี มีการประชุมเวทีไทยนิยมยั่งยืนต่อยอดจากปีงบประมาณก่อน 

    1.7) Best Practice  ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนชุมชนการท่องเที่ยว  
           OTOP นวัตวิถี บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10  ต าบลทุ่งค่าย  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

 

    2) การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์  OOCC 
     2.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  

1) ผู้บริหารระดับจังหวัด / ศึกษานิเทศก์  และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวาง 
   แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผน มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็น 
   ระยะๆ  และมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นจากปีงบประมาณและไตรมาส 
   ที่ผ่านมา 

     2) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  ผู้น าชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดี 
     2.2) ปัญหา อุปสรรค  

1) ในบางพ้ืนที่คลื่นสัญญาณ  Internet ไมเ่สถียร ขาดๆ หายๆ ส่งผลให้เกิดปัญหา 
    ในการขายสินค้าออนไลน์ OOCC 
2) ประชาชนบางกลุ่มและช่วงวัยมีปัญหาในมีปัญหาเรื่องการใช้ Smart phone     

    การเข้าใช้ Digital และการค้าออนไลน์   OOCC  
     2.3) ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   

ควรมีการนิเทศภายใน และมีการติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีพโดยมีการต่อยอดด้านอาชีพ  การบรรจุภัณฑ์ และการขยายผลไปยัง
การค้าออนไลน์ และขยายผลไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าชับ 
ก ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     2.4) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด  
1) ควรแก้ปัญหาด้านการประสานงานกับส่วนที่รับผิดชอบด้านการจ่าย 

คลื่นสัญญาณ การใช้Internet ให้สามารถใช้ได้ในทุกพ้ืนที่ 
2) ควรมีการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพ 
   โดยมีการต่อยอดด้านอาชีพ การบรรจุภัณฑ์ และการขยายผลไปยังการค้า 
   ออนไลน์ OOCC ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าชับ ก ากับดูแลติดตาม 
   อย่างต่อเนื่อง  

     2.5) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.  
1) ควรมีติดตามผลการค้าออนไลน์และประสานงานส่วนที่รับผิดชอบ 
    ด้านการจ่าย คลื่นสัญญาณการใช้ Internet ให้สามารถใช้ได้ในทุกพ้ืนที่ 
 
      / 2) ควรมีงบประมาณ 
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2) ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพื่อจัดพ้ืนที่และจัดท าข้อมูล ในการน าเสนอ 
    ตัวอย่าง สินค้าออนไลน์ OOCC ในระดับต าบลและอ าเภอ ตลอดจน 
    สนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน Digital และเพ่ือขยายผล 
    การค้าออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

     2.6) ผลงานดีเด่นระดับ Good  Practice ระดับจังหวัด  
           ผ้าปาเต๊ะเพ้นท ์ ผ้าปาเต๊ะปักเลื่อม  จาก กศน.ต าบลท่าข้าม  กศน.อ าเภอ 
           ปะเหลียน  ได้เข้าประกวดเป็นผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี ๒๕๖๒ 
     2.7) ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด Good Practice 
     - ขนมผูกรัก - กลุ่ม  OOCC กลุ่มอาชีพ กศน.ต าบลควนปริง   
     - ผ้าบาติกโต๊ะเมือง   กศน.กันตัง 
     - เครื่องแกงต ามือ  ขนมไทย  น้ าพริกทะเลเดือด  กศน.หาดส าราญ 
     - ผ้าปาเต๊ะเพ้นท์  กระเป๋าควิลท์เพ้นท์  งานเพ้นท์ต่างๆ  กศน.ห้วยยอด 
     - หมวกไหมพรม  และน้ าผึ้งธรรมชาติ  กศน. สิเกา 
     - การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ  กศน.วังวิเศษ 

 - กลุ่มถักหมวกบ้านหนองยวน  กศน.นาโยง มีสินค้าที่น าเสนอขายที่หลากหลาย 
   รูปแบบ เช่น  ตุ๊กตาพะยูน  หมวก  พวงกุญแจ  ยางมัดผม  ดอกกุหลาบ   
   การถักตุ๊กตาหมูรับปีกุน ฯลฯ     

     ผลงานเด่นระดับจังหวัด Good Practice ที่ได้รับรางวัลในอันดับรองลงมา  
     มีดังนี ้ 
     - น้ าพริก  กศน.ต าบลบ่อน้ าร้อน  กศน.กันตัง  
     - ผลิตภัณฑ์จากไหมพรมโครเชต์  กศน.ต าบลละมอ   กศน.นาโยง 
     - ปลาดุกร้าสูตรใบเตย  กศน.ต าบลเขาวิเศษ กศน.วังวิเศษ 
     - ผืนถักจากเศษผ้า  กศน.ต าบลควนปริง กศน.เมืองตรัง
     - หมวกเชือกป่าน กศน.ต าบลวังคีรี  กศน.ห้วยยอด 
     - สปาโคลน   กศน.ต าบลหาดส าราญ กศน.อ าเภอหาดส าราญ
     - กาแฟเพ่ือสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมความงาม  กศน.ต าบลนาเมืองเพชร   
      กศน.สิเกา 

 

    3)  การส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
     3.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  

1) ผู้บริหารระดับจังหวัด / ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ 
    ในการวางแผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผน มีการติดตามผล 
    การด าเนินงานเป็นระยะๆ และมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นจาก  
    ปีงบประมาณและไตรมาสที่ผ่านมา 

     2) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดี 
 
 / ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   
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     3.2) ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   
ควรมีการนิเทศภายใน และมีการติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแล 
สุขภาวะ แก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควร 
ก าชับ ก ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 

      3.3) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด  
ควรมีการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะแก่ประชาชน 
อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 

    4) การเพิ่มอัตราการอ่านทุกรูปแบบ 
     4.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  

1) ผู้บริหารระดับจังหวัด/ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวาง 
   แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผน มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็น 
   ระยะๆและมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นจากปีงบประมาณและไตรมาส 
   ที่ผ่านมา 

     2) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดี 
     4.2) ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   

ควรมีการนิเทศภายใน และมีการติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเพ่ิมอัตรา   
การอ่านแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา ควร
ก าชับ ก ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     4.3) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด  
ควรมีการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเพ่ิมอัตราการอ่าน แก่ 
ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 

 

    5) การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 
     5.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  

1) ผู้บริหารระดับจังหวัด/ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวาง 
   แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผน  มีการติดตามผลการด าเนินงาน  
   เป็นระยะๆและมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นจากปีงบประมาณ และ 
    ไตรมาสที่ผ่านมา 

     2) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชนและประชาชนเป็นอย่างดี 
     5.2) ปัญหา อุปสรรค  

1) ครู กศน.มีภาระงานที่รับผิดชอบมาก จึงขาดความต่อเนื่องในการฝึกฝน 
   การอ่านแก่กลุ่มเป้าหมาย 
2) ครู กศน. และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีเวลาว่างไม่ตรงกัน  เพราะ 
   กลุ่มเป้าหมายมีความหลากหลายในการประกอบอาชีพ 

 
/ ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   
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5.3) ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   
ควรมีการนิเทศภายใน และมีการติดตามการขับเคลื่อนการอ่านออก - เขียนได้ 
แก่ประชาชนทุก  รูปแบบ อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษา
ควรก าชับ  ก ากับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     5.4) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด  
ควรมีการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการอ่านออก-เขียนได้ แก่ประชาชน 
ทุกรูปแบบ อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 

    6) การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
     6.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  

1) ผู้บริหารระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอ/ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง 
   ให้ความร่วมมือในการวางแผนการด าเนินงาน ด าเนินงานตามแผน   
   มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะๆและมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดี 
   มากขึ้น จากไตรมาสที่ผ่านมา 
2) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย  ผู้น าชุมชน และประชาชน  ซึ่งเป็น 
    ผู้ปกครองของเยาวชน 

     6.2) ปัญหา อุปสรรค   
       1) ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ  
      2) บุคคลตามรายชื่อบางรายได้เสียชีวิตไปแล้ว   
      3) บางรายก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี เทคนิค อ่ืนๆ  
       4) บางรายก าลังศึกษาอยู่เมืองนอก   
      5) บางรายเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถม 
       6) พ่อแม่แยกทางกัน  
       7) มีความยากล าบากในการเดินทางไปส ารวจในบางพ้ืนที่ทุรกันดาร 
       8) พบเยาวชน  อายุ 18  ปี  จ านวนหลายคนไม่มีบัตรประชาชน  
        เพราะพ่อแม่ไม่ได้แจ้งเกิด 
     6.3) ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   

ควรมีการนิเทศภายใน และมีการติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ 
การศึกษาอย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าชับ ก ากับ
ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 

     6.4) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด  
1) ควรมีการนิเทศติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
   อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
2) ควรมีการสร้างความเข้าใจและระดมการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับ 
   จังหวัดและระดับพื้นที่ให้มีความร่วมมือในการช่วยกันส ารวจประชากร 
   วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
 

      / 6.5) ข้อเสนอแนะ 
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     6.5) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.  
ควรมีการสร้างความเข้าใจในระดับนโยบายเพื่อช่วยกันระดมสรรพก าลัง 
ในการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด และระดับพื้นท่ีให้มี 
ความร่วมมือในการช่วยกันส ารวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  
มิควรเป็นภาระงานของบุคคลสังกัดส านักงาน กศน.เพียงหน่วยงานเดียว 
 

   7)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
     7.1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ  

1) ผู้บริหารระดับจังหวัด/ศึกษานิเทศก์และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการวาง 
   แผนการด าเนินงาน  ด าเนินงานตามแผน  มีการติดตามผลการด าเนินงานเป็น 
   ระยะๆ มีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นจากปีงบประมาณและไตรมาสที่ผ่านมา 
2) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ผู้น าชุมชนและประชาชนซึ่งเป็น 
   ผู้ปกครองของเยาวชนเป็นอย่างดี 

     7.2) ปัญหา อุปสรรค  
1) การจัดกิจกรรมหลักเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย หรือ กิจกรรมบูรณาการ 
   กับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายยังท าเป็นช่วงๆ ขาดความต่อเนื่อง 

     2) นักศึกษาและประชาชนยังขาดการตื่นตัวในการก าจัดขยะมูลฝอย 
     7.3) ข้อเสนอแนะต่อสถานศึกษา   

1) ควรมีการนิเทศภายใน และมีการติดตามการแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 
   ในทุกพ้ืนที่อย่างครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าชับ ก ากับ 
   ดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง 
2) ควรมีแผนการจัดกิจกรรมการจัดขยะมูลฝอยของสถานศึกษาหรือการสร้าง   
   ความเข้าใจให้ครู กศน. สอดแทรกความรู้ ถึงอันตรายและพิษภัยของมลพิษท่ี   
   จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนแก่นักศึกษา  และประชาชน 
   ยังขาดการตื่นตัวในการก าจัดขยะมูลฝอย    

     7.4) ข้อเสนอแนะต่อส านักงาน กศน.จังหวัด  
1) ควรมีการนิเทศติดตามการแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอยครอบคลุม 
   ทุกพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
2) ควรมีการสร้างความเข้าใจและระดมการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับ 
   จังหวัด  และระดับพื้นท่ีให้มีความร่วมมือในการช่วยกันแก้ไขปัญหาการก าจัด 
   ขยะมูลฝอยในทุกพ้ืนที่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.4  การด าเนินงานจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ  “จิตอาสา วปร.904”  (ยุวจิตอาสา 
และนวัตกรรม) 
นางละออง  ภู่กลาง จิตอาสา วปร. 904 เป็นจิตอาสาพระราชทาน   เป็นการช่วยพ่ีน้องประชาชนเพ่ือแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนโดยมีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเป็นแกนน า  เช่นภาคใต้จะ
/ เกิดมรสมุ  ฝนตก   
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เกิดมรสุม  ฝนตก  น้ าท่วม  ต่าง ๆ ถ้าเกิดภาวะฝนตกน้ าท่วม 8  กระทรวงหลักจะต้อง
ให้ความรู้อย่างไร โดย กศน.สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนึ่งในแปดกระทรวงหลัก  
ต้องท าให้เกิดโครงการยุวจิตอาสาในช่วงอายุ  16 – 18  ปี  เรื่องนวัตกรรมได้เสนอไปว่า 
กศน.ไม่มีนวัตกรรม  แต่ถ้าเป็นเรื่องของช่าง กศน.มีช่างไม้  ช่างไฟฟ้า  ช่างปูน  ช่าง
ก่อสร้าง ช่างเดินสายไฟ  ช่างเพดาน เป็นต้น  เพื่อจะได้เป็นลูกมือให้กับอาชีวะศึกษา 
เพ่ือช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน กรณีท่ีเกิดน้ าท่วม เหมือนซ่อมสร้าง  และให้นักศึกษา 
กศน.ทุกคนสมัครจิตอาสาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 -   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ      

    6.1  การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ       การจัดสรรอัตราจ้างเหมาบริการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  มีรายละเอียด ดังนี้   
          การจ้างเหมาบริการอัตราเดิม ต าแหน่งเดิม  สามารถจ้างต่อเนื่องได้ ตามกรอบการจ้าง 
   ที่ได้รับจัดสรร 

1) กรณีที่ได้รับกรอบการจ้างนอกเหนือจากข้อ 1 ให้หน่วยงาน  สถานศึกษาจ้างได้  เมื่อ 
   ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมแล้วเท่านั้น 
2) หน่วยงาน สถานศึกษาใด  ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการในต าแหน่งเดียวกัน 

กับการจ้างเหมาบริการ  ขอให้งดการจ้างเหมาบริการในต าแหน่งนั้น ๆ  เมื่ออัตรา
ดังกล่าวว่างลงหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง  ทั้งนี้  หน่วยงาน สถานศึกษา  สามารถบริหาร
อัตราและต าแหน่งการจ้างได้ตามความจ าเป็นภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ   

         3) กรอบอัตราจ้างเหมาบริการ  ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ผลผลิตที่  4   
 พนักงานขับรถยนต์       1  ต าแหน่ง 
 ยามรักษาความปลอดภัย     2  ต าแหน่ง 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  1  ต าแหน่ง 
ผลผลิตที่  5 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 พนักงานขับรถยนต์      1  ต าแหน่ง 
 
 
      / กศน.อ าเภอเมืองตรัง    
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กศน.อ าเภอเมืองตรัง    
 พนักงานบริการ      1  ต าแหน่ง 
 บรรณารักษ์      1  ต าแหน่ง 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
 บรรณารักษ์      1  ต าแหน่ง 
กศน.วังวิเศษ 
 พนักงานบริการ      1  ต าแหน่ง 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 
 บรรณารักษ์      1  ต าแหน่ง 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
 บรรณารักษ์      1  ต าแหน่ง 

 

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 

 
 
 

 
 

(นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


