
รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
ครั้งท่ี  ๓ / ๒๕๕๕  (ประจําไตรมาสท่ี  ๓ / ๒๕๕๕)  

วันพฤหัสบดท่ีี  ๑๒  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

ผู้มาประชุม 
๑.  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง      ประธานการประชุม 
๒.  นางอรอุษา  แสนเดช  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๓.  น.ส.อัจฉรา  เชียงสอน ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอปะเหลียน 
๔.  นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย ์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา 
๕.  นางนภา  จิโรภาส  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอนาโยง 
๖.  นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๗.  นายไพรัช  หัตถิยา  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอกันตัง 
๘.  นายธัญญา   พงศ์ภราดร ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๙.  นายสุรวุฒ ิ  ขันธ์คง  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๐.  นายขันธ์ชัย  บริบูรณ์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๑.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ ์ ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอสิเกา 
๑๒.  นางสุรีย ์  นาคนิยม ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       
๑๓.  น.ส.สุดา  หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ   
๑๔.  นางละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ       
๑๕.  นายปรีชา  ชาญป้อม ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๖.  นางสุดา  ชาญป้อม ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๗.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ ์ ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๘. นางศรีอรุณ  เรืองฤทธิ ์ ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๙.  น.ส.นวลจันทร์   กิติพงษ์  ครู (คศ.๓)  กศน. อําเภอกันตัง 
๒๐.  นางสาริณี   วรรณบวร ครู (คศ.๒)  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๒๑.  น.ส.จุฑามาส  แก้วมี  ครู (คศ.๒)  กศน. อําเภอนาโยง 
๒๒.  นายอนันต ์ ศรีราม  ครู กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๒๓.  น.ส.ประโลม เสียมไหม ครู กศน. อําเภอสิเกา 
๒๔.  นางนุชนาฏ   นุ้ยขาว  บรรณารักษ์ชํานาญการ หอ้งสมุดประชาชนอําเภอสิเกา 
๒๕.  น.ส.พรชื่น     ณ  พัทลุง บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาโยง  
๒๖.  น.ส.นงเยาว ์ ทับเท่ียง  บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอกันตัง 
๒๗.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
๒๘.  นางอุบลรัตน ์ ฤทธิ์รัตน ์ บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๒๙.  นางอรทัย  คงสิน  บรรณารักษ์ชํานาญการ  

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อําเภอย่านตาขาว 
๓๐.  นางจาริ  คงนคร  บรรณารักษ์ชํานาญการ ห้องสมุดประชาชนอําเภอวังวิเศษ 
๓๑.  น.ส.กวินนาถ ช่วยสงค์  บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอห้วยยอด 
๓๒.  นางรัชนี     รัตนะ  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  สาํนักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
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๓๓.  นายสมคิด    จิตภักด ี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  สาํนักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๔.  นายพิน     เบ็ญระเหม พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  สาํนักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๕.  นางอุษา     บุญทอง  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  สาํนักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๖.  นายวัฒนา    แก้วมี  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๗.  นายเชื่อง    เจ้าฝัน  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๘.  นายเกรียงศักดิ์    บริบูรณ์  พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๓๙.  นายเอกชัย  ธํารงวิศว พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๔๐.  นายสมบัติ    แดงเรือง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส ๒  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๔๑.  นายสุรพล   พรหมมี  พนักงานบริการ ระดับ บ ๒  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง     
๔๒.  นายอุดมศักดิ์    ราชด ี  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๔๓.  นายเชต  ชัยเพชร  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๔๔.  นายวินัย     สุเหร็น  พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  กศน. อําเภอปะเหลียน   
๔๕.  นายพนม    พนมรัตน์ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  กศน. อําเภอกันตัง 
๔๖.  นายไวดี้     อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ์ ระดับ ส ๓  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๔๗.  นายกฤษฎา บิลเกษม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
๔๘.  นายสรุิยา  จันทรัฐ  นักวิชาการศึกษา     สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๔๙.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๐.  นางศรสวรรค์    พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี    สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๑.  น.ส.ภาวด ี  สุขมาก  นักจัดการงานท่ัวไป    สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๒.  น.ส.พัชญาณี สุทธิรักษ์ นักจัดการงานท่ัวไป   สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๓.  นายนพรัตน ์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
๕๔.  น.ส.นันทวรรณ  ทองรัตน์  นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรงั 
๕๕.  นายธนากร  เยาว์ดํา  นักวิชาการศึกษา   สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
๕๖.  น.ส.ถนอมรัตน์  แคว้นโอฬาร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๕๗.  นางสิริมา   ทองไสย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง   
๕๘.  นายกิติศักดิ์ ไชยจิตร ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๕๙.  นางพวงเพชร  เมืองนก  คร ูกศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๐.  นายอํานาจ  เทพพูลผล  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๑.  นายสุทธิพล  จริงจิตร  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๒.  นายพิชัย   นาคสอ้ิง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๓.  นางสาวสุพัตรา  หนูแก้ว   ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๔.  นายสัญญาลักษ์  มุขแสง   ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๕.  นางณัฏฐพร  รัศมีปาน  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๖.  นางจุติมา   หัตถิยา   ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๗.  นายวชิาญ   ทับทิม   ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๘.  นายอํานาจ  เทพพูลผล  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๖๙.  นางอารีย ์  ทองดี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๐.  น.ส.ศุภวรรณ  อนุพันธนันท์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๑.  นางชนาธิป  ลิ้นหล่อ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
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๗๒.  นายพงศ์ศักดิ์  ปานศรี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๓.  น.ส.สุนิสา   คงศิลป์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๔.  นางสุพรรณี  จริงจิตร  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๗๕.  นางอ้อยใจ   ครุฑมาศ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง 
๗๖.  นายวัฒนา    ช่วยดํา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอนาโยง        
๗๗.  น.ส.เยาวลักษณ์ ทับชัย  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๗๘.  นายโชติมา    เกตดํา  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๗๙.  นางธนพร    คงฉาง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๘๐.  น.ส.คนึงนิจ     แก้วนํา  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๘๑.  น.ส.ลภัสรดา     ไกรสุทธิ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๘๒.  น.ส.ยอดขวัญ    กลิ่นเพชร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอนาโยง 
๘๓.  น.ส.นงค์นุช  พราหมเภทย์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอห้วยยอด  
๘๔.  นายจรูญ   แก้วเล็ก  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอห้วยยอด  
๘๕.  นายประพันธ์  คงรอด  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๘๖.  นายจักรพล บัวมาศ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๘๗.  น.ส.จิราพร  ใหม่พรม  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๘๘.  นายสนธยา   ไชยฤกษ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๘๙.  นายอภิวัฒน ์ วัฒนะกิจ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๐.  น.ส.จุรีย์   สิทธิชัย  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๑.  น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๒.  นางนุชรีย ์  อ่อนชื่นจิตร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๓.  น.ส.นนทพิสุทธิ ์ คีรีรัตน ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๔.  นางพัทธิมากร  ต้องชู  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๕.  น.ส.ขวัญจิต  ล้อเตียน  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๖.  นางนฤมล   คงนคร  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด  
๙๗.  นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๙๘.  น.ส.ปรียานุช   สีทองเท่ียว ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด  
๙๙.  นางศศิวิภรณ์   จิตรชูชื่น ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๐๐.  นางปรีดา  โพธิ์วิจิตร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๑.  นายวิเชียร  ปราบเสร็จ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๒.  น.ส.เฉลิมรัตน ์ ชูทอง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๓.  น.ส.รัตนา    จิตรบุญ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๔.  น.ส.จารุณี  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว  
๑๐๕.  น.ส.ศิริกานดา   ทองเหมือน ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๖.  นางทิพา   เส้งขาว  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๗.  นายสุพัฒน์  บุตรกลัด ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๘.  นายประยุทธ  คงแก้ว  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๐๙.  นายอะหรูน  รองเดช  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
๑๑๐.  นายยุทธนา       ครุฑมาศ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว 
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๑๑๑.  นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง  
๑๑๒.  น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง 
๑๑๓.  น.ส.อุทุมพร  ดาบทอง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอกันตัง 
๑๑๔.  นายสุพล   ชูอินทร์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง  
๑๑๕.  นายโสพิศ  หิรัญรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๑๖.  น.ส.รุ่งนภา แสงยิ่ง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๑๗.  นายฒวัต ิ สุนทรเต็ม ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตงั 
๑๑๘.  นายก่อเส็ม  สะดี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๑๙.  นายจิระพันธ์  เพ็ชรสวัสดิ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง  
๑๒๐.  น.ส.อรวรรณ  ปรังพันธ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๑.  นางวรรณพร  เดชเพชร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๒.  นางศิรวิรรณ  นันตสินธุ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๓.  นายบุญภพ  ดวงสุด  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๔.  นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๕.  น.ส.วรรณวิมล   ปรังพันธ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๖.  น.ส.วิภารัตน์  ยุโสะ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๗.  นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๒๘.  นางอิสรา    นุชนุสิทธิ ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๒๙.  นางไพรัตน์    จันทร์เกตุ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอปะเหลยีน 
๑๓๐.  นายขจรพงศ์     ศิริสม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๑.  น.ส.อริสา    ชูแก้ว  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๒.  นางเพ็ญประภา   จันทร์กรัด ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๓.  นางวีณา   ฉิมเรือง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน  
๑๓๔.  นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน  
๑๓๕.  น.ส.ทิพย์สุวรรณ  เส็นฤทธิ ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๖.  น.ส.จรรยา  สุวรรณรัตน ์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๗.  น.ส.สุกัญญา   ใจสมุทร  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๘.  นางจิราวรรณ    แซ่จอง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๓๙.  นางกรรตวรรณ รอดเข็ม  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๔๐.  นายชาญชัย   เก้าเอ้ียน ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอปะเหลียน 
๑๔๑.  น.ส.เบ็ญจพร แข็งแรง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๒.  นายเอกราช รัตนะ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอหาดสําราญ  
๑๔๓.  นางศรีนวล ปราบเสร็จ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๔๔.  นางกัญญาณัฐ สิทธิศักดิ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๔๕.  นางอมรรัตน ์ ทองทิพย์ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๔๖.  นายกรรณวิชย ์ จิตรชูชื่น ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๔๗.  นางขนิษฐา วรรณบวร ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๔๘.  นางนิสรา  พ่ัวพวง  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
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๑๔๙.  นางมุกดา  พิทักษ์  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
๑๕๐.  นายศรชัย เพ็ชรฉุย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๑.  นายธีรชัย  ชื่นชม  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๒.  น.ส.ศศิ  พลเดช  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๓.  นางปรียา  นิคะ  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๔.  นายกําธร  รายา  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา 
๑๕๕.  นางมีนา  สีชาย  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา   
๑๕๖.  นางจุฑาภรณ์   พงษ์ประวัติ ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอสิเกา   
๑๕๗.  นายไพรัช  มุกดา  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๘.  นางทรรษวรรณ์ ชศูร ี  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๕๙.  น.ส.ฉววีรรณ เอียดชูทอง ครู กศน. ตําบล   กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๐.  น.ส.ศศิทัชนันท์   จีนประชา ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๑.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
๑๖๒.  นางกันต์ภัสสร อินทร์เสนี ครผูู้สอนคนพิการ กศน. อําเภอหาดสําราญ  
๑๖๓.  นายเชาวลา วันแรก  ครูประจํากลุ่ม   กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๔.  นายวิทยา พรหมจันทร์ ครูประจํากลุ่ม   กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๕.  นายภูมิพัฒน ์ ถ้วนชาต ิ ครูประจํากลุ่ม   กศน. อําเภอหาดสําราญ  
๑๖๖.  น.ส.รชัน ู  สามทอง  ครูประจํากลุ่ม   กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๖๗.  นางรัตนา  ชูเพชร  ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง 
๑๖๘.  นางกัญญา  สังฆ์รักษ์  ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง 
๑๖๙.  นางรฐิฒา  จันทร์เจิดศักดิ์ ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง 
๑๗๐.  นายชาญชัย ดาบทอง  ครผููส้อนคนพิการ กศน. อําเภอกันตัง 
๑๗๑.  น.ส.นิตยา วังเงิน  ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอกันตัง 
๑๗๒.  น.ส.สุดาวลัย ์ ชายภักตร ์ ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอปะเหลียน   
๑๗๓.  น.ส.ดาวทิพย ์ จํานงค์  ครผููส้อนคนพิการ  กศน. อําเภอปะเหลียน    
๑๗๔.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน. อําเภอเมืองตรัง 
๑๗๕.  น.ส.อัญชล ี หนูนุ่ม  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
๑๗๖.  น.ส.ณัฐชนก  นิลวงศ์  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๗๗.  น.ส.ละมัย อ่อนชาติ  ครูประจํากลุ่ม   กศน. อําเภอห้วยยอด 
๑๗๘.  นายอดิศร   ทองใหญ่ ครูประจํากลุ่ม   กศน. อําเภอสิเกา 
๑๗๙.  น.ส.พชรมน อินทฤทธิ ์ พนักงานบริการห้องสมุด  กศน. อําเภอนาโยง 
๑๘๐.  นายบดินทร ์ เครือวิทย์ พนักงานบริการห้องสมุด  กศน. อําเภอวังวิเศษ 

ผู้ไม่มาประชุม   
๑.  นางอธิชา  รจนะ  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ลาพักผ่อน 
๒.  นางไพลิน  ธงธวัช  ครู (คศ.๓)   กศน. อําเภอเมืองตรัง   ลาพักผ่อน 
๓.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอรัษฎา ลาพักผ่อน 
๔.  นางชนิดา  ศรีบางรัก ครู กศน. อําเภอย่านตาขาว    ลาป่วย 
๕.  นางวัชร ี  นายโท  บรรณารักษ์ชํานาญการ  ห้องสมุดประชาชนอําเภอปะเหลียน ติดราชการ 
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๖.  นางมะลิวัลย ์ แก้วมี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอเมืองตรัง   ติดราชการ 
๗.  นางจันจิรา  เจริญฤทธิ์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  กศน. อําเภอหาดสําราญ ลาป่วย 
๘.  นายสุทธิชยั   ธรรมโชโต ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง ลากิจ 
๙.  น.ส.มณฑิรา   กินจิบ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. อําเภอเมืองตรัง ลาป่วย 
๑๐.  นายศักดิ์ชัย  แซ่หล ี  ครู กศน. ตําบล  กศน. อําเภอย่านตาขาว   ลาป่วย 
๑๑.  นางประภาศร ี เปาวัลย ์ ครผููส้อนคนพิการ กศน. อําเภอเมืองตรัง   ลาป่วย 
๑๒.  นางสาวเมธาว ี มานะกล้า ครู ปวช.       ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ก่อนวาระการประชุม 
 ๑. อ.ละออง  ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  จัดกิจกรรม  English For ASEAN  โดยการฝึกทักทาย
และฝึกทักษะการออกเสียงดว้ยการร้องเพลงภาษาอังกฤษ                                                             
 ๒.  พิธมีอบเกียรติบัตรแก่ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนและครู กศน. ตําบล  และครูผู้สอนคนพิการ ท่ีมี
เปอร์เซ็นต์นักศึกษาเข้าสอบสูงสุด และสําหรับคร ูกศน. ตําบล  ท่ีมีนักศึกษาในสังกัดเข้าสอบ  ๑๐๐ % จํานวน  ๔  ราย
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ได้มอบหนังสือเป็นรางวัลพิเศษให้รายละ  ๑  เล่ม  ดังนี ้
 ๑) นายชาญชัย  เก้าเอ้ียน   ครู กศน. ตําบลทุ่งยาว   กศน.อําเภอปะเหลียน 
 ๒) นางมีนา  สีชาย    ครู กศน. ตําบลเขาไม้แก้ว   กศน. อําเภอสเิกา 
 ๓) นางอมรรัตน์  ทองทิพย์   ครู กศน. ตําบลหนองปรือ   กศน. อําเภอรัษฎา 
 ๔) นางนิสรา  พ่ัวพวง   ครู กศน. ตําบลคลองปาง   กศน. อําเภอรัษฎา
 ๕) น.ส.สุกัญญา  ใจสมุทร     ๙๗ % ครู กศน. ตําบลท่าข้าม    กศน. อําเภอปะเหลียน 
 ๖) น.ส.วภิารัตน์  ยุโสะ ๙๖.๖๖ % ครู กศน. ตําบลนาเกลือ   กศน. อําเภอกันตัง
 ๗) นางขนิษฐา  วรรณบวร ๙๖.๓๓ % ครู กศน. ตําบลควนเมา    กศน. อําเภอรัษฎา 
 ๘) นางจุฑาภรณ์  พงษ์ประวัติ   ๙๔.๘๗ % ครู กศน. ตําบลกะลาเส  กศน. อําเภอสิเกา 
 ๙) นางกอบกาญจน์  พิชัยรัตน ์  ๙๔.๗๔ % ครู กศน. ตําบลลิพัง  กศน.อําเภอปะเหลียน  
 ๑๐)   นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน ์  ๙๔.๔๒ % ครู กศน. ตําบลนาเกลือ   กศน. อําเภอกันตัง 
 ๑๑)   น.ส.กังสดาล  โชติรัตน ์   ๙๑.๕๗ % ครู กศน. ตําบลปากแจ่ม  กศน. อําเภอห้วยยอด 
 ๑๒) นางนุชรีย ์  อ่อนชื่นจิตร     ๙๑.๔๙ % ครู กศน. ตําบลนาวง  กศน. อําเภอห้วยยอด 
 ๑๓) นายประยุทธ  คงแก้ว ๙๑.๓๕ % ครู กศน. ตําบลย่านตาขาว กศน. อําเภอย่านตาขาว 
 ๑๔) นายธีรชัย  ชื่นชม ๙๑.๖๗ % ครูอาสาสมัคร ฯ   กศน. อําเภอสิเกา 
 ๑๕) นางกัญญา  สังฆ์รักษ์ ๑๐๐ % ครูผู้สอนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง 
 ๑๖) นางรัตนา  ชูเพชร ๑๐๐ % ครูผู้สอนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง 
 ๑๗) นางรฐิฒา  จันทร์เจิดศักดิ์ ๑๐๐ % ครูผู้สอนคนพิการ  กศน. อําเภอนาโยง 
 ๑๘)   นางกันต์ภัสสร  อินทร์เสนี ๑๐๐ % ครูผู้สอนคนพิการ  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
 ๑๙)   นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ ๑๐๐ % ครูผู้สอนคนพิการ  กศน. อําเภอวังวิเศษ 
 ๒๐) น.ส.ทิพวรรณ  ขวัญมา ๑๐๐ % ครูผู้สอนคนพิการ  กศน. อําเภอหาดสําราญ 
  ๒๑) นางปรียา  ศรีจันทร์ทอง ๑๐๐% ครรูะดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กศน. อําเภอวังวิเศษ 
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 ๓. นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม  แจ้งท่ีประชุม  แนะนํา
บุคลากรใหม่  นางสาวนุชรีย์  บวชชุม   พนักงานราชการ  ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  และนายธนากร  เยาว์ดํา  
พนักงานราชการ  ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา  ตามโครงสร้างใหม่สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง   เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษามีบทบาทหน้าท่ี  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้บริการแก่สถานศึกษา  และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และบุคลากรทุกประเภทในสังกัด  สถานศึกษาใน
สังกัดท้ัง  ๑๐  แห่งมีหน้าท่ีดําเนินการจัดกระบวนการศึกษา  จัดกิจกรรมให้บริการแก่นักศึกษา  และเตรียมความพร้อม
ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามีบทบาทหน้าท่ีตามมาตรฐาน
ตําแหน่งท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
 ๔. นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  ในอีกประมาณ  ๒  เดือนข้างหน้า  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง    
จะนําระบบ  E-Paperless มาใช้  ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษได้เป็นจํานวนมาก  ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุก
ท่านนํา Notebook  มาใช้ในการเข้าร่วมประชุมประจําเดือนทุกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑)  สาระสําคัญจากการประชุมประจําเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง  ครั้งท่ี  ๓/๒๕๕๕  

(ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๕) 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  แจ้งท่ีประชุม 
  ๑.๑) ข้าราชการย้ายมารับตําแหน่งท่ีตรัง 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่งเดิม ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง 
นายขวัญไชย  อยู่ด ี ประมงจังหวัดระนอง ประมงจังหวัดตรัง 
นายโกสินทร์  พัฒนมณ ี ผู้อํานวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง 

  ๑.๒) ข้าราชการย้ายไปรับตําแหน่งใหม่ 
ช่ือ-สกุล ตําแหน่งท่ีจังหวัดตรัง ตําแหน่งใหม่ 

นายวรรโณ  อยู่ด้วง อัยการจังหวัดตรัง อัยการพิเศษ  ฝ่ายคดีแพ่ง ภาค ๙ 
สํานักงานคดีแรงงานภาค ๙  จังหวัดสงขลา 

นายประดิษฐ์  ผดุงเกียรติวงศ ์ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตรัง อัยการจังหวัดตะก่ัวป่า 
นายบรรเจิด  กาญจนเจตน ี รองอธิการบดปีระจําวิทยาเขตตรงั รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดสงขลา 

 ๑.๓) การลงคะแนนเลือกตั้ง  สท. เขตเทศบาลนครตรัง  วันอาทิตย์ท่ี  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๕  หาก 
กศน. อําเภอเมืองตรัง  ได้รับการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือ  สถานศึกษาโปรดให้การสนับสนุนตามบทบาทหน้าท่ี 

 ๑.๔) รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี (พอ.สว.)  วัน
พฤหัสบดีท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนบ้านสายควน  อ.สิเกา  จ.ตรัง 

 ๑.๕)  โครงการ “หน่วยบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  จังหวัดตรัง  วันจันทร์ท่ี  
๓๐  เมษายน  ๒๕๕๕  ณ  โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์  หมู่ท่ี ๑  ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรงั 
 ๒) สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดตรัง 
(ศพส.จ.ตรัง) ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๕  (ประชุมเม่ือวันศุกร์ท่ี  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕)   
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  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  จากสรุปผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในจังหวัดตรัง  มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  ใน  ๕  อําเภอ  ได้แก่  อําเภอเมืองตรัง  อําเภอห้วยยอด  อําเภอกันตัง  อําเภอ
ปะเหลียน  และอําเภอวังวิเศษ เรียงตามลําดับ  ยาไอซ์มีเปอร์เซ็นต์การเพ่ิมข้ึนถึง  ๔๘๒ %  มีศัพท์ท่ีใช้ในการสื่อท่ีหมายถึง   
ยาไอซ์  เช่น  ไอซ์  เพชรพลอย  สเก็ต  น้ําแข็ง  และในท่ีประชุมได้นําเสนอ Powerpoint  เก่ียวกับโทษของการเสพยาไอซ์     
โดยมอบหมาย อ.ละออง  ภู่กลาง  บันทึกข้อมูลดังกล่าวลงแผ่นซีดีเพ่ือมอบให้สถานศึกษาท้ัง  ๑๐  แห่ง  นําไปให้ความรู้แก่
นักศึกษาต่อไป 
 ๓) นโยบายของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน  ๗  วันอันตราย  ระหว่างวันท่ี  ๑๑ – ๑๗  
เมษายน  ๒๕๕๕  บทบาทหน้าท่ีของสถานศึกษาต่อนโยบายดังกล่าว  คือ  ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่นักศึกษา  และนํา
อาสายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมตามท่ีอําเภอได้ประสานขอความร่วมมือ 
 ๔) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  กําหนดจัด “โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานด้าน
การเงิน  และการพัสดุ”  ในวันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  เมษายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  ห้องประชุม
สํานกังาน กศน. จังหวัดตรัง  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่  ผู้บริหาร กศน. อําเภอ  และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การพัสดุ  กศน. 
อําเภอ  โดยวิทยากรจากกลุ่มตรวจสอบการเงินจังหวัดตรัง  สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ี  ๑๔ 
  ๕) เนื่องจากระหว่างวันท่ี  ๑๓ – ๑๖  เมษายน  ๒๕๕๕  เป็นวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน  
มอบหมายสถานศึกษาเน้นย้ํา  และมีมาตรการท่ีเข้มงวดให้เวรรักษาสถานท่ีราชการเฝ้าระวังการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๕  วันอังคารท่ี  ๖  มีนาคม  ๒๕๕๕   
มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๕๕ 
 ๓.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจําเดือนมีนาคม  ๒๕๕๕ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เมษายน  ๒๕๕๕  
งบเศรษฐกิจพอเพียงได้จัดสรรให้ กศน. อําเภอตั้งแต่เดือนมกราคม  นั้น  ขอให้  กศน. อําเภอเมืองตรัง  กศน. อําเภอวังวิเศษ  
กศน. อําเภอรัษฎา  และ กศน. อําเภอหาดสําราญ  เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๒ การดําเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  ร่างงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ประจําปีงบประมาณ  
๒๕๕๕  ท้ัง  ๓  ส่วน  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้วพร้อมท่ีจะจัดสรร   

๑) สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  จัดสรรงบประมาณให้ กศน. ตําบลละ  ๑๗,๐๐๐  บาท  ส่วนท่ีเหลือ
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  จะนํามาใช้ในการบริหาร  ติดตามผล  การจัดกิจกรรมภาพรวมของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด 

๒) จัดสรรงบประมาณตามเขตเลือกตั้ง  ๔  เขต ๆ  ละ  ๕๐๐,๐๐๐ บาท  รวมจํานวนท่ีจังหวัดตรัง
ได้รับ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  กลุ่มเป้าหมายท่ีจังหวัดตรังได้รับ  ๒,๒๒๒  คน   ให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกแนวทางจัดสรรท้ัง  ๒  
แนวทาง  ดังนี ้
   ๒.๑)  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จะจัดสรรโดยเทียบกับสัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งตามข้อมูลของ กกต. จังหวัดตรัง  มีจํานวน ๔๔๑,๗๔๔  คน ) แต่ละอําเภอให้เทียบจากจํานวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้  
(รายละเอียดตามใบจัดสรร)  ในกรณี  กศน. อําเภอเมืองตรัง จะมีกลุ่มเป้าหมายจํานวน ๕๔๒  คน  x  รายหัว ๆ ละ  ๙๐๐  บาท   
   ๒.๒) จัดสรรโดยนํากลุ่มเป้าหมาย  ๒,๒๒๒  คน หารด้วย  ๑๐  อําเภอ 
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๓)  จัดสรรตามเกณฑ์ขนาดสํานักงาน กศน. จังหวัด  สําหรับสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง มีจํานวน  
๙-๑๘  อําเภอ  ได้รับจัดสรร  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  สถานศึกษาท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย  และประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต้องการฝึก
อาชีพให้จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัตงิบประมาณเพ่ิมเติมมายังสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  โดยจะดําเนินการอนุมัติงบประมาณ  
ต่อไป  

มตท่ีิประชุม     มีมตเิห็นชอบร่างการจัดสรรงบประมาณตามข้อ  ๒.๑  จัดสรรงบประมาณโดยเทียบกับสัดส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

 ๓.๓ การจัดการศึกษาตามแผนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  การจัดตั้งตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจังหวัด  มีรายละเอียด
ดังนี ้
    ๑) จัดการฝึกอบรมผู้รับบริการ โดยจะต้องจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอาชีพ  ๕  กลุ่มอาชีพ  ๘๙  
หลักสูตร  ตามท่ีสํานักงาน กศน. อนุมัติเท่านั้น  หากจัดฝึกอบรมอาชีพอ่ืนให้จัดทําหลักสูตรเสนอต่อกรรมการสถานศึกษาและ
เสนอ  สํานักงาน กศน. พิจารณาอนุมัต ิ
  ๒) กิจกรรมการเรยีนการสอนให้จดัตามหลักสูตรท่ีอนุมัติให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร  ดังนี ้
      ๒.๑)  ช่องทางการประกอบอาชีพ 
    ๒.๒)  ทักษะเก่ียวกับการประกอบอาชีพ 
    ๒.๓)  การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ 
    ๒.๔)  โครงการประกอบอาชีพหลงัจากผ่านอบรม 
  ๓) การเปิด/ปิดหลักสูตรของศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ต้องเชิญ สส. มาเปิด/ปิด มอบวุฒิบัตร  และ
ประสาน งานกับเลขานุการ สส. ในการจัดกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๓.๔ การเบิกจ่ายงบประมาณและระเบียบการเบิกจ่าย  ให้ใช้ระเบียบการเบิกจ่ายหลักสูตรระยะสั้นตามท่ี
กรมบัญชีกลางได้อนุมัติ  ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค ๐๔๐๖.๖/๓๕๔๗๔  ลงวันท่ี ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  เท่านั้น 
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๕ การนิเทศติดตามผล 
         ๑)  สํานักงาน กศน. โดย  เลขาธิการ กศน. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ สํานักงาน กศน.จังหวัด เป็นผู้
นิเทศติดตาม/ติดตามผลและรายงานผล 
  ๒) เป้าหมายตัวบ่งชี้  ผู้ได้รับการฝึกอาชีพตามโครงการฝึกอาชีพชุมชน  จะต้องมีงานทํา  มีอาชีพจริง  
มีอาชีพท่ียั่งยืนไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของผู้เข้ารับการอบรม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 ๓.๖ รายงานผลการดําเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา/กศน. ตําบล  ประจําเดือนมีนาคม  
๒๕๕๕ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  การรายงานผลการดําเนินงานขอให้  กศน. อําเภอ จัดทํา
รายงานข้อมูลงบประมาณประกอบด้วย  และให ้กศน. อําเภอ มีมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายไตรมาสท่ี  ๒  ตามเป้าหมาย  ๔๕ % 
  ในการแสดงผลการดําเนินการของ กศน. อําเภอในเรื่องต่าง ๆ  ทางเวบ็ไซต ์ มอบหมายใหน้ักวชิาการ
คอมพิวเตอร์  และนักวิเคราะหน์โยบายและแผน  ร่วมมือกันกําหนดรูปแบบ 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 



-๑๐- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
๔.๑ ทราบโดยช้ีแจง   
 ๑) การประเมินพนักงานราชการเพ่ือเลื่อนค่าตอบแทนประจําปีงบประมาณ   ๒๕๕๕ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  รอบการประเมินพนักงานราชการทุกตําแหน่ง   
    -  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๕  (ตุลาคม  ๕๔ – มีนาคม  ๕๕) 
    -  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕  (เมษายน  ๕๕ – กันยายน  ๕๕) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๒) นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  กําหนดตัวชี้วัดบังคับใน
แบบประเมินพนักงานราชการ  การประเมินผลสัมฤทธิข์องงาน  ตําแหน่งครู กศน. ตําบล  คือ  การเข้าสอบของนักศึกษา กศน.  
พิจารณาในกลุ่มท่ี ครู กศน. ตําบล ดูแล  โดยมีเกณฑ์ดังนี ้

   น้อยกว่า  ๖๐ %   ให้คะแนน  ๑ 
   ๖๐ – ๗๐ %  ใหค้ะแนน  ๒ 
   ๗๑ – ๘๐ %  ให้คะแนน  ๓ 
   ๘๑ – ๙๐ %  ให้คะแนน  ๔ 
   ๙๑ – ๑๐๐ %  ให้คะแนน  ๕ 

  ท้ังนี้  ตัวชี้วัดดังกล่าวจะแสดงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร  ความรับผิดชอบในหน้าท่ี
ของผู้ให้บริการ  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้รับบริการ กศน.  และกําหนดให้มีน้ําหนักในการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานร้อยละ  ๓๐  

มติท่ีประชุม เห็นชอบให้ใชเ้กณฑ์ร้อยละการเข้าสอบของนักศึกษา กศน.  เปน็ตัวชี้วัดบังคับ  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานตําแหน่ง ครู กศน. ตําบล  เพ่ือประเมินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕๕ 

 ๓) การบรรจุครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน / ครูผู้สอนคนพิการ  ตามท่ีประกาศสอบ 
  นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  ตามหนังสือ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ             

ท่ี  ศธ ๐๒๗๐.๐๒/๒๗๖๕  ลงวันท่ี  ๘  กันยายน  ๒๕๕๒  เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนครูประจําศูนย์การเรียนชุมชน  (ครู ศรช.)  
กําหนดใหค้รูประจําศูนย์การเรียนชุมชน  ๑  คน  รับผิดชอบนักศึกษา  ๖๐  คน  งบประมาณท่ีจะได้รับ  ๖๐ X ๕๒๐  =  ๓๑,๒๐๐  
บาท/ภาคเรียน 

   ประมาณค่าใช้จ่ายได้ดังนี้  การจ้างครู ศรช.  มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร (กรณีค่าตอบแทน  ๗,๙๔๐  
บาท/เดือน)  ในระยะเวลา  ๖ เดือน = ๗,๙๔๐ X ๖ = ๔๗,๖๔๐  บาท  รวมกับค่าประกันสังคม  ๖  เดือน = ๓๙๗ X ๖ = 
๒,๓๘๒  บาท  รวมค่าใช้จ่าย    ๕๐,๐๒๒  บาท  

  ดังนั้น  การจ้างครู ศรช. ของทุก กศน. อําเภอ  จะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารติดลบ  ๓๑,๒๐๐  – ๕๐,๐๒๒   
=  -๑๘,๘๒๒  บาท 

  ท้ังนี้  หาก กศน. อําเภอ ใดมีเกณฑ์ท่ีจะจัดจ้างครู ศรช. ได้  ให้ดําเนินการขอใช้บัญชีกับ
สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  และ  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  จะดําเนินการหักค่าใช้จ่ายการจ้างครู ศรช. จาก
งบประมาณท่ี กศน. อําเภอจะได้รับไว้ก่อน  เป็นเงินจํานวน  ๕๒,๐๒๒  บาท 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



-๑๑- 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 โครงการส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตําบลคลองปาง   

อําเภอรัษฎา  จ.ตรัง  ขยายผลสู่สังคมแห่งการอ่าน  สังคมแห่งการเรียนรู้  และนครแห่งการอ่าน 
 นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา  แจ้งท่ีประชุม  ตามท่ี  สํานักงาน 
กศน. จังหวัดตรัง  ไดเ้ลือก กศน. อําเภอรัษฎา  เป็นพ้ืนท่ีรับการตรวจราชการเม่ือวันท่ี  ๕  เมษายน  ๒๕๕๕  จุดหนึ่งท่ี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ  ได้ไปตรวจเยี่ยม  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
(สถานีอนามัย) ตําบลคลองปาง  ความเป็นมาของโครงการส่งเสริมการอ่านได้ริ เริ่มในสมัย  นายยงยุทธ์  ไกรมุ่ย                  
เป็นผู้อํานวยการ กศน. อําเภอรัษฎา  และประกอบกับ  นายมนัส  ชูเกียรติ  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบล  ต้องการให้ความรู้ในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพแก่ประชาชนจึงร่วมมือกับ กศน. อําเภอรัษฎา  โดย  นางปัทมนันท์  ทองอ่อน  
บรรณารักษ์ชํานาญการ  ดําเนินการโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  กศน. อําเภอรัษฎา 
ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์  ได้แก่  หนังสือ  โต๊ะ  เก้าอ้ี 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  ขอมอบนโยบายดังกล่าวให้เกิดในทุกตําบล  และ
มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและผู้อํานวยการสถานศึกษาขับเคลื่อนงานดังกล่าวให้สําเร็จตามนโยบายท่ี
วางไว้  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๕๕  โดย  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง จะดําเนินการประสานงานในระดับจังหวัดกับ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังอีกทางหนึ่ง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  

๑) สรุปการเข้าสอบ – ขาดสอบ ของนักศึกษาการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  จากกราฟในภาพรวมแสดงเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบของ

นักศึกษาการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๑ – ๒/๒๕๕๔  เพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องยกเว้นช่วงเปลี่ยนหลักสูตร  จึงขอให้ทุกสถานศึกษาให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายท่ีจะต้องช่วยขับเคลื่อนให้
เกิดคุณภาพและความคุ้มค่าในจังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                       
๑) สรุปผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
 นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  แจ้งท่ีประชุม  การประเมินสถานศึกษา

โดยต้นสังกัด  ขณะนี้ได้ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก  ๑  อําเภอ  ผลการประเมินอยู่ในระดับด ี   
๔  อําเภอ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๒) การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 นางสุรีย์  นาคนิยม  ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ  แจ้งท่ีประชุม  เม่ือวันท่ี  ๑๑  เมษายน  

๒๕๕๕  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ได้รับคูปองจากศูนย์การศึกษาพิเศษจึงขอนัดประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้องได้แก่  
ครูผู้สอนคนพิการ  และผู้รับผิดชอบงานคนพิการ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 



-๑๒- 

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ           
 การดําเนินงานสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
 นายประวิตร  ทับเท่ียง  แจ้งท่ีประชุม  ขอขอบคุณบุคลากรทุก กศน. อําเภอ  ท่ีได้ดําเนินงานรับ
สมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  สําเร็จลุล่วงด้วยด ี จังหวัดตรังมีจํานวนผู้สมัครท้ังหมด  ๗๑,๓๕๘  คน 
 นายกฤษฎา  บิลเกษม  แจ้งท่ีประชุม  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการสมาชกิ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  จะประกาศในวันท่ี  ๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ขอให้ กศน. อําเภอได้ตรวจสอบรายชื่อ/การ
ลงสมัครซ้ํา  และปฏิบัติตามปฏิทินปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด               

๔.๒ ทราบโดยเอกสาร  
 งานบุคลากร    

   ๑) การมอบหมายให้พนักงานราชการปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีกําหนดในสัญญา  สังกัดสํานักงาน กศน. 
จังหวัดตรัง  จํานวน  ๒  ราย  คือ   
    ๑.๑) นางสาวพิไลพร  คงแก้ว  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพ้ืนท่ีท่ัวไป กศน. อําเภอ  
นาโยง  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งเดิม  กศน. อําเภอตะโหมด  สํานักงาน กศน. จังหวัดพัทลงุ 
    ๑.๒) นางอ้อยใจ  ครุฑมาศ  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพ้ืนท่ีท่ัวไป กศน. อําเภอ
กันตัง  ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งเดิม  กศน. อําเภอนาโยง  สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

   ๒) การปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจํา  สังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง เป็นพนักงานพิมพ์ 
ระดับ ส ๓  จํานวน  ๖  ราย  ได้แก่ 
    ๒.๑)  นายเชต   ชัยเพชร 
    ๒.๒)  นายวินัย  สุเหร็น 
    ๒.๓)  นายพนม  พนมรัตน ์
    ๒.๔)  นายไวดี้  อดิศรโภคิน 
    ๒.๕)  นายอุดมศักดิ์  ราชด ี
    ๒.๖)  นายสมคิด  จิตภักดี   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
        กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                                                                                            

ปัจจัยสู่ความสําเร็จของสถานศึกษา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
๑) การเปิดตัวศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  และโครงการยกระดับการศึกษาประชาชนให้จบ  ม. ๖  ภายใน         

๘  เดือน  ในวันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี  เลขาธิการ กศน.  
เรียนเชิญ  ผู้อํานวยการ กศน. อําเภอ  และหัวหน้า กศน. ตําบลทุกตําบล  เข้าร่วมประชุมตามวันและสถานท่ีโดยพร้อมเพรียงกัน  
  



-๑๓- 

สํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  จะจัดยานพาหนะในการเดินทางไปราชการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส่วนค่าท่ีพักและ
เบี้ยเลี้ยงใหเ้บิกท่ี กศน. อําเภอต้นสังกัด  มอบหมาย  อ.สุดา  หาญวัฒนกุล  และนางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์  ผู้อํานวยการ 
กศน. อําเภอรัษฎา  เป็นผู้ประสานงานรับผิดชอบในการจัดยานพาหนะ/ติดต่อท่ีพัก  และประสานงานส่วนอ่ืน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
๒) ในช่วงบ่ายขอเชิญบุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  เข้าร่วมกิจกรรมรดน้ําขอพรผู้ใหญ่เนื่องใน

วันสงกรานต์  ประจําปี  ๒๕๕๕ 
๓) วานนี้  ท่านชัยยศ อ่ิมสุวรรณ์  รองเลขาธิการ กศน. ได้โทรศัพท์สอบถามด้วยความห่วงใยใน

เหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวและเตือนให้บุคลากรสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง  เฝ้าระวังภัยสึนามิและปฏิบัติตามการ
เตรียมการอพยพของทางราชการต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๒๐  น. 

 
 

  (น.ส.พัชญาณี  สุทธิรักษ์)                                                             (นายประวิตร  ทับเท่ียง) 
     นักจัดการงานท่ัวไป               ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดตรัง 
    จดรายงานการประชุม               ตรวจรายงานการประชุม 
 

 
 

 


