
รายงานการประชุม 

การประชุมประจําเดือน กศน.สงขลา สัญจร  
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ พิงค,เลดี้ รีสอร,ท ตําบลคูขุด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

     

ผู2มาประชุม จํานวน ๙๗ คน 

๑. นางวรรญา ทิพย�ดนตรี  ผู�อํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (ประธานการประชุม) 

 ๒. นางสมจิต คาระวี   ศึกษานิเทศก�ชํานาญการพิเศษ 
      สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
 ๓. นายธิติวัฒน� แก�วคง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ  

     สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
๔. นายศิริพงค� บัวแดง   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอควนเนียง 
๕. นายเจริญ สุวรรณวงศ�   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองสงขลา 
๖. นางสุพันธ� ทองแกมแก�ว  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอสิงหนคร 
๗. นางสาวอังสิยาภรณ� อุ9นจิตต�   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอบางกล่ํา 
๘. นางเบญจมาศ มเหสักขกุล  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอนาหม9อม 
๙. นายคณิน ทองเอียด   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอหาดใหญ9 

 ๑๐. นายไพโรจน� คเชนทองสุวรรณ�   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอระโนด      
๑๑. นายวิเชียร โชติช9วง   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอนาทวี  
๑๒. นางพงษ�ศักด์ิ ศรีเวชนันต�   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอเทพา     
๑๓. นางรุ9งเรือง จอมศรี   ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอจะนะ 
๑๔. นายประดิษฐ� ศิวิไล    ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอสทิงพระ 
๑๕. นางสาวอภิมุข ศรีสมัย  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอรัตภูมิ  

 ๑๖. นายจตุภัทร  เวชสิทธิ ์  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอคลองหอยโข9ง 
๑๗. นางสาวนิตยา จิตภักดี  ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอกระแสสินธุ�  
๑๘. นายสุเทพ จินดาวรรณ�  พนักงานพิมพ� ส ๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
๑๙. นายวีระยุทธ วัฒนะชัย  นักวิชาการพัสดุ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
๒๐. นางจตุพร สุวรรณลอยล9อง  เจ�าหน�าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
๒๑. นางสาวนิศา เหมือนวุ9น   นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๒๒. นางสาวพลอยภาวัน จันทโฆษ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๒๓. นางสาวสุธาทิพย� เชื้อมงคล   นักวิชาการพัสดุ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๒๔. นางสาวเบญญาภา บุญช9วย  นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 



๒๕. นางจิตติมา ธรรมสุรินทร�  นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๒๖. นางสาวอภิญญา แก�วโสธร  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๒๗. นางสาวพลอยภาวัน จันทโฆษ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๒๘. นางอารยา โกฎิกุล   นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
๒๙. นางโอทนี เกียรติทวี   นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
๓๐. นางสาวโสมประภา ทวีรัตน�   นักวิเคราะห�นโยบายและแผน สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๓๑. นางสาวนันทวัน คําเรือง  นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
๓๒. นางจุรี สังข�ภิญโญ     บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอเมือง 
๓๓. นางวาสนา จันทร�บุตร    ครู กศน.อําเภอเมืองสงขลา 
๓๔. นายพิมลศักด์ิ สุขประเสริฐ      ครู กศน.อําเภอเมืองสงขลา 
๓๕. นางอํามร พันธนียะ     ครู กศน.อําเภอเมืองสงขลา 
๓๖. นางสาวกัญจนพัชร� อุตมะณีย�  เจ�าหน�าท่ีสารสนเทศ กศน.อําเภอเมืองสงขลา 
๓๗. นางศิริลักษณ� วรดิษฐ�    ครู กศน.อําเภอนาหม9อม 
๓๘. นางสาวสิริลักษณ� มีเชื้อ  บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอนาหม9อม 
๓๙. นายเอกชัย หนูใย   ครู กศน.อําเภอระโนด 
๔๐. นายชวลัวิทย� ไชยทัณย�  ครู กศน.อําเภอระโนด 
๔๑. นางสาวสุภาพร แก�วเจรญิ    บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอระโนด 
๔๒. นายวีระศักด์ิ  สายช9วย    ครูอาสาสมัคร อําเภอระโนด 
๔๓. นางประจวบสุข ซุ�นสุวรรณ    ครู กศน.อําเภอสทิงพระ 
๔๔. นางอํามร แก�วศรี     ครู กศน.อําเภอสทิงพระ 
๔๕. นางอัจฉรา จุลวรรณโณ    บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชน อําเภอสทิงพระ 
๔๖. นางสาววาสนา คงทอง    ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอสทิงพระ 
๔๗. นางสาวธัญลักษณ� ขจรสกุลวงศ�       ครู กศน.อําเภอกระแสสินธุ� 
๔๘. นางสาวเยาวลักษณ� วีระชาติ     บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอกระแสสินธุ� 
๔๙. นางสาวกลิ่นผกา พุฒคง     ครูอาสาสมัครฯ กศน.อําเภอกระแสสินธุ� 
๕๐. นางสาวกุลธิรัตน� วิมาโร     ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอกระแสสินธุ� 
๕๑. นางสาวสุภานันท� สวุรรณชาตรี  ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอกระแสสินธุ� 
๕๒. นายพงษ�พิพัฒน� พิมปGดชา  ครู กศน.อําเภอสิงหนคร 
๕๓. นางโสรญา รัตนะโน บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  

อําเภอสิงหนคร 
๕๔. นายชัยยะ คงทอง      ครูอาสาสมัคร อําเภอสิงหนคร 
๕๕. นายเอกวัฒน� สว9างกระจ9างแจ9ม ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอสิงหนคร 
๕๖. นางวิลาสินี ตะนุสะ   ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอสิงหนคร 
๕๗. นางศิริรัตน� ศรีวิริยะจันทร�     ครู กศน.อําเภอหาดใหญ9 



๕๘. นางประไพ ณ รังสี      ครู กศน.อําเภอหาดใหญ9 
๕๙. นางธีรนุช รุจิเรข      ครู กศน.อําเภอหาดใหญ9 
๖๐. นางสุพิทย� ลอยแก�ว      บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชน อําเภอหาดใหญ9 
๖๑. นางสาวสาวิตรา ปาณะบุตร    ครู กศน.ตําบล อําเภอหาดใหญ9 
๖๒. นายเอกพล เอียดคง     ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดใหญ9 
๖๓. นายชยพัทธ� อังจุย     ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอหาดใหญ9 
๖๔. นางถนอม  ผลทวี      ครู กศน.อําเภอควนเนียง 
๖๕. นางกานดา คงงามขํา      ครู กศน.อําเภอควนเนียง 
๖๖. นางสาวธัญญรัตน� จันทรชาติ   นักวิชาการศึกษา กศน.อําเภอควนเนียง 
๖๗. นางสาวศิริวรรณ กลับคง     บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอควนเนียง 
๖๘. นายวิโรจน� จันทร�สุวรรณ               ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอบางกล่ํา 
๖๙. ว9าท่ี ร.ต.หญิงศิริเพ็ญ กัญจนกาญจน� นักวิชาการ กศน.อําเภอบางกล่ํา 
๗๐. นางโสเพ็ญ ย�อยอัด       ครู กศน.อําเภอคลองหอยโข9ง 
๗๑. นายมนตรี จันวดี       ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอคลองหอยโข9ง 
๗๒. นางสาวตาการญจน� มีนุ9น  บรรณารักษ� ห�องสมุดอําเภอคลองหอยโข9ง 
๗๓. นางจีรวรรณ หนูแก�ว       ครู กศน.อําเภอจะนะ 
๗๔. นายมู9หําหมัด บินล9าเตLะ      ครู กศน.อําเภอจะนะ 
๗๕. นางลัดดารัตน� พรุเพชรแก�ว      ครู กศน.อําเภอจะนะ 
๗๖. นายจําเริญ หนูเก้ือ       เจ�า พนง. ห�องสมุดประชาชนอําเภอจะนะ 
๗๗. นายนรินทร� ราชชํารอง        ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอจะนะ 
๗๘. นายซอแลLะ หมัดยุโสLะ        ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอจะนะ 
๗๙. นางสาววรรณวรา วัชรเวชศฤงคาร  ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอจะนะ 
๘๐. นางนูรีซาน โอะโร         ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอจะนะ 
๘๑. นางสาวพรศรี ชัยสงคราม        ครู กศน.อําเภอเทพา 
๘๒. นางสาววิไลลักษณ� ยอดเพ็ชร      บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอเทพา 
๘๓. นางสาวนาถฤดี จิตภักดี        ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอเทพา 
๘๔. นางอุทัยวรรณ บํารุงชาติ        ครู กศน.อําเภอนาทวี 
๘๕. นางสุนิตย� ไชยถาวร         ครู กศน.อําเภอนาทวี  
๘๖. นางสาวณิชากร หมัดร9าหมาน      ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอนาทวี     
๘๗. นางพัทธยา โชติรัตน�         บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอนาทวี  
๘๘. นางสาวณัฐทินี ศรประสิทธิ์        ครู กศน.อําเภอสะเดา 
๘๙. นางสาวลักษิมณ คชรัตน�      ครู อาสาสมัคร กศน.อําเภอสะเดา 
๙๐. นางสาวปGทมา เหลLาะโตLะหมัน     ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอสะเดา 
๙๑. นางสาวขวัญตา หลงขาว      ครูผู�สอนคนพิการ กศน.อําเภอสะเดา  



๙๒. นางสาวเสาวรส มุเส็มสะเดา      ครู กศน.อําเภอสะบ�าย�อย 
๙๓. นางอุทัยวรรณ ทองโอ9      ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอสะบ�าย�อย 
๙๔. นางกุลชญา กุลถิรวงศ�  ครูอาสาสมัครปอเนาะ กศน.อําเภอสะบ�าย�อย 
๙๕. นางถนอมพร อารมณ�เย็น      ครู กศน.อําเภอรัตภูมิ  
๙๖. นายดุสิต ศิริรักษ�       ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอรัตภูมิ 

 ๙๗. นางปุณยนุช เพ็ชรโน   นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  
      (เลขานุการ) 

ผู2ไม6มาประชุม 

๑. นายคณาธิป บุญญารัตน�      รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา            ติดราชการ 
๒. นางสาวกาญจนา จุลนวล      นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  ติดราชการ                                                    
๓. นางดวงเนตร  จิตต�พิทักษ�          นักจัดการงานท่ัวไป สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา         ติดราชการ     
๔. นางศรัญญา นิยมไทย            ครู กศน.อําเภอนาหม9อม (ช9วยราชการ)            ติดราชการ 
๕. นางสาววราภรณ� ขุนกาญ      นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  ติดราชการ 
๖. นางซิตีฮะหวา  หวันมาแซะ      ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอนาหม9อม                        ติดราชการ 

 ๗. นายเกษม รุจิเรข       ครู กศน.อําเภอเมืองสงขลา             ติดราชการ 
๘. นางสาวรุสนาณี ลือแบเตLะ      บรรณารักษ� ห�องสมุดประชาชนอําเภอสะบ�าย�อย         ติดราชการ 
๙. นายธรรมรัตน� ชุมคง       นักวิชาการคอมพิวเตอร� สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  ติดราชการ 
๑๐. นายสหชัย กลัดเกล�า        ครู กศน.อําเภอสิงหนคร            ติดราชการ 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐น. 
ก6อนระเบียบวาระการประชุม 

๑.    เป8ดเพลงสรรเสริญพระบารมี 
๒. พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู6หัวฯ 

“ ความสามัคคีปรองดองเปOนอันหนึ่งอันเดียวกัน กับความรักใคร9เผื่อแผ9ช9วยเหลือกันฉันญาติ 
  พ่ีน�อง สองประการนี้ คือคุณลักษณะสําคัญของไทย ท่ีช9วยให�ชาติบ�านเมืองอยู9รอดเปOนอิสระ       
  และเจริญม่ันคง มาต้ังแต9อดีตจนถึงปGจจุบัน” 

                           พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู9หัว พระราชทานแก9ประชาชนชาวไทย 

                           เนื่องในวันข้ึนปPใหม9 ๒๕๓๒ 

๓.    แนะนําคณะกรรมการของสถานศึกษา ซ่ึงมีรายนามดังนี้ 
 ๓.๑ นายบรรฑิต  คงพันธุ�    
 ๓.๒ นายจรูญ  กาญจนพันธุ� 
 ๓.๓ นางสมบูรณ� ขุนรักษาพล  
     ๓.๔ นายอนันต� คําทอง 
 ๓.๕ นายไชยบูร เรืองหนู 



 ๓.๖ นายกฤติน สระถึง 
 ๔. แนะนําเครือข6ายของสถานศึกษา ซ่ึงมีรายนามดังนี้ 
  ๔.๑ นายกชกร รักษาสรณ� นายอําเภอสทิงพระ 
  ๔.๒ นางปรียา พรหมจันทร� รักษาการพัฒนาการอําเภอสทิงพระ 
  ๔.๓ นางมัทนพร ระกําทอง วิทยากร 
  ๔.๔ นายวุฒิ ศีลบุตร  วิทยากร 
  ๔.๕ นายอภิชาต ยุพยงค�  ประธานศูนย�ส9งเสริมประชาธิปไตยอําเภอสทิงพระ 

  ๕. มอบคู6มือศาสตร,พระราชา 
   ๓.๑ ศูนย� กศน.อําเภอ     จํานวน ๑๖ อําเภอ 
  ๖. เกียรติบัตร บุคคลากร/นักศึกษา ของสถานศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   ๔.๑ ผู�มีจิตอาสา        จํานวน ๑๑ ราย 
   ๔.๒ นักศึกษาเรียนดี     จํานวน ๑๖ ราย 
  ๗. แนะนํา อําเภอสทิงพระ / กศน.อําเภอสทิงพระ 
คําขวัญ อําเภอสทิงพระ 
   “เมืองเก9าสองทะเล   มนต�เสน9ห�นกน้ํา  
     งามหาดมหาราช พระไสยาสตร�ค9าล�น  
     ผลิตผลต�นตาล ตํานานหลวงปูRทวด” 
กศน.อําเภอสทิงพระ 
                 ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสทิงพระ (ศูนย� กศน.อําเภอสทิงพระ)                    
บริหารจัดการโดย นายประดิษฐ� ศรีวิไล ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
อําเภอสทิงพระ     
ปรัชญาสถานศึกษา 
  ให�โอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน, (VISION) 
  กศน.อําเภอสทิงพระ  เปOนองค�กรหลักในการสร�างสังคมแห9งการเรียนรู� อย9างต9อเนื่อง ตลอดชีวิต 
          โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจ (MISSION) 

  ๑. สร�างเสริมโอกาสทางการศึกษาให�กับประชาชน 
  ๒. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
  ๓. ส9งเสริมสนับสนุนให�ภาคีเครือข9ายมีส9วนร9วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
   ๔. พัฒนาการเรียนรู�ให�กับประชาชนกลุ9มเปSาหมาย มีคุณธรรมนําความรู� และมีทักษะ 
                         การดํารงชีวิตบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                    ๕. ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และหน9วยงานต�นสังกัด 
 
 



กิจกรรมเด6น กศน.อําเภอสทิงพระ ซ่ึงมีด2วยกัน ๒ ศูนย, ดังนี้ 
                   ๑.ศูนย,การเรียนรู2เศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม6 ต้ังอยู9ท่ี ตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีนายหลบ สุวรรณ เปOนเจ�าของ ศูนย�การเรียนรู�แห9งนี้มีเนื้อท่ีท้ังหมด ๓ ไร9 โดยใน ๓ ไร9นี้                 
ได� นํ าหลั กปรั ชญาของ เศรษฐ กิจพอ เ พีย งของ ในหลว งรั ช การ ท่ี  ๙  มาปรั บ ใช� เ ปO นแนวทางปฎิ บั ติ                            
โดยแบ9งพ้ืนท่ีเปOน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ดังนี้ 
    - บ9อเลี้ยงปลา  ๓๐% 
    - ทํานาข�าว  ๓๐% 
    - ปลูกพืชสวนพืชไร9 ๓๐% 
    - ท่ีอยู9อาศัย  ๑๐% 
          ๒. ศูนย,เรียนรู2เกษตรอินทรีย,แบบผสมผสาน ต้ังอยู9ท่ีตําบลดีหลวง อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา             
ซ่ึงมีนายบุญศิริ สุวรรณเรืองศรี เปOนเจ�าของศูนย� ศูนย�การเรียนรู�แห9งนี้มีเนื้อท่ีท้ังหมด ๑ ไร9 ๑ งาน และภายในพ้ืนท่ี 
๑ ไร9 ๑ งาน ได�ดําเนินการแบ9งพ้ืนท่ีออกเปOน ๒ ส9วน ดังนี้ ส9วนท่ีหนึ่งจะเปOนส9วนของบ9อเลี้ยงปลา และส9วนท่ีสองจะ
เปOนส9วนของการปลูกพืชสวนพืชไร9 ซ่ึงการปฏิบัติก็จะปฏิบัติตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                   
โดยการวางแผนปลูกและผลิต รวมถึงการบํารุงดูแลรักษาให�มีประสิทธิภาพ โดยใช�ปGจจัยผสมผสานเพ่ือลดต�นทุน     
การผลิต ให�ผลิตในระบบเกษตรท่ีดีท่ีเหมาะสม เพ่ือการดํารงชีพท่ีม่ันคง  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ2งให2ท่ีประชุมทราบ  มีดังนี้   
ระเบียบวาระ ท่ี ๑.๑ ผลการประชุมประจําเดือนหัวหน2าส6วนราชการจังหวัดสงขลา ( ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐) 
การประชุมประจําเดือนหัวหน�าส9วนราชการจังหวัดสงขลา ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐  
ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ณ ห�องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา ชั้น ๕ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
   ๑. การมอบรางวัล/เกียรติบัตร และครุภัณฑ� ซ่ึงได�แก9 
  ๑.๑  การมอบเงินสนับสนุนการแข9ง ขันกีฬาแห9งชาติ ครั้ ง ท่ี  ๔๕ สงขลาเกมส�  (กกท. )                  
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ การมอบรางวัลยกย9องผู�ประพฤติตนชอบด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต และมอบเข็มช9อสะอาด 
จํานวน ๒ ราย 
 ๒. การแนะนําตัวหัวหน�าส9วนราชการมาดํารงตําแหน9งใหม9/ย�ายไปดํารงตําแหน9งจังหวัดอ่ืน จํานวน ๕ ราย 
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๒.๑ ย�ายมาดํารงตําแหน9งใหม9  จํานวน ๕ ราย 
 

    ๓. ข�อราชการ/สั่งการ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

   ๓.๑ การพิจารณาวันหยุดราชการเพ่ิมเติม โดยกําหนดให� วันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปP 
เปOนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ�าอยู9หัวมหาวชิราลงกรณ� บดินทรเทพยวรางกูร และวันท่ี ๑๓ ตุลาคม 
ของทุกปP เปOนวันคล�ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และยังคง
กําหนดให�วันท่ี ๕ ธันวาคม เปOนวันหยุด รวมท้ังในวันท่ี ๒๕–๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เปOนวันหยุดในการถวายพระเพลิงฯ 



   ๓.๒ การขับเคลื่อนปฏิบัติการเดินหน�าสงขลา เดินหน�าประเทศไทย ได�ออกคําสั่งแต9งต้ัง
คณะทํางานขับเคลื่อนปฏิบัติการเดินหน�าสงขลา เดินหน�าประเทศไทย เปOนท่ีเรียบร�อยแล�ว 

   ๓.๓ การดําเนินงานรณรงค� ลด ละ เลิก การใช�ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยจังหวัดสงขลา
ได�ขอความร9วมมือให�ทุกหน9วยงานสมัครเข�าร9วมการรณรงค� ลด ละ เลิก การใช�ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยเฉพาะ
ในการจัดอบรม 

   ๓.๔ โครงการจังหวัดเคลื่อนท่ี “หน9วยบําบัดทุกข� บํารุงสุข สร�างรอยยิ้มให�ประชาชน” 
จังหวัดสงขลา ในเดือนพฤษภาคม ได�กําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดชุมชนสะพานไม�แก9น ตําบล
ไม�แก9น อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

   ๓.๕ พรบ.จัดจ�าง ๒๕๖๐ เปOน พรบ.การจัดซ้ือจัดจ�างแบบใหม9 ซ่ึงจะได�มีการประกาศใช�
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  

   ๓.๖ การปฏิบัติงาน ๑๕ วาระสงขลา ขอให�ทุกหน9วยงานให�ความร9วมมือในการดําเนินงาน
อย9างจริงจัง 

   ๓.๗ ขอให�ทุกหน9วยงานช9วยกันตรวจสอบ และให�ความสําคัญในการทํางานของบุคลากร/
เจ�าหน�าท่ีของหน9วยงานในการเล9นโทรศัพท�มือถือ (ไลน�/เฟซบุLค)  

   ๔.๖ ขอความร9วมมือทุกหน9วยงานประชาสัมพันธ�การแข9งกีฬาแห9งชาติ ครั้งท่ี ๔๕            
สงขลาเกมส� (กกท.) โดยการสวมใส9เสื้อกีฬาทุกวันพุธ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ –   
 

ระเบียบวาระ ท่ี ๑.๒ แจ2งผลการประชุม “โครงการอบรมประวัติศาสตร,ชาติไทย และพระมหากรุณาธิคุณ”    
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
    

 สํานักงานส9งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ร9วมมือกับ                 
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จัดอบรมโครงการประวัติศาสตร�ชาติไทย            
และบุญคุณของพระมหากษัตริย�ไทย เพ่ือเสริมสร�างอุดมการณ� รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย�ไทย
ให�แก9ผู�บริหาร กศน. ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ซ่ึงได�กําหนดจัดในระหว9างเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ท้ังนี้สํานักงาน กศน. ได�จัดอบรมเม่ือวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไปแล�วจํานวน ๕๕๐ คน               
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ ซ่ึงถือเปOนการนําร9องและต9อยอดทัศนคติในการนําความรู� ความเข�าใจท่ีถูกต�อง
เพ่ือไปดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให�สําหรับผู�เรียนและประชาชนท่ัวไปให�มีความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร�ชาติไทย และสถาบันพระมหากษัตริย�ไทยได�อย9างถูกต�อง และเพ่ือพัฒนาความเจริญก�าวหน�าให�
รองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและพลวัตรโลกแห9งศตวรรษท่ี ๒๑ ได�อย9างมีคุณภาพต9อไป 
   

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 
 
 



ระเบียบวาระ ท่ี ๑.๓ ประธานแจ2งในท่ีประชุม  
 

 การจัดสรรงบประมาณรายจ6ายประจําปQ  พ.ศ.๒๕๖๐ งบเ งินอุดหนุน เ พ่ือเปRนค6าใช2จ6าย                         
ในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสําหรับคนพิการ   

 

ประธาน แจ2งว6า สํานักงาน กศน. ได�จัดสรรงบเงินอุดหนุด ค9าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐                  
จํานวน ๒,๗๒๙,๑๐๐ บาท มายังสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลาเรียบร�อยแล�ว โดยงบประมาณดังกล9าว                    
ทางสํานักงาน กศน. ได�ใช�ฐานข�อมูลจากจํานวนนักศึกษาคนพิการท่ีลงทะเบียนเรียนจริงของภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๙ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน กศน.สงขลา สัญจร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐ 

 

 

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล2ว 

  ฝTายเลขานุการ ขอให�ท่ีประชุมตรวจสอบรายงานการประชุมประจําเดือน กศน. สงขลา สัญจร    
ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๐ (ประจําเดือนเมษายน) ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอําเภอบางกล่ํา 
จังหวัดสงขลา 

มติท่ีประชุม – รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔/ ๒๕๖๐   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล2ว   
 

    - ไม9มี – 
 

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพ่ือทราบ  

      ๔.๑ สรุปการใช2จ6ายเงินงบประมาณ  
นางสาวพลอยภาวัน  จันทโฆษ  รายงาน สรุปผลการเบิกจ9ายงบประมาณ ข�อมูล ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
(ตามเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน กศน.สงขลา สัญจร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐) 

ประธาน   แจ2งเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ในการประชุมครั้งต9อไป ขอให�ฝRายแผนสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (น.ส.พลอยภาวัน 
จันทโฆษ) แจงรายละเอียดในสรุปผลการเบิกจ9ายงบประมาณ ในผลผลิตท่ี ๔ และ
ผลผลิตท่ี ๕ ว9ามีค9าใช�จ9ายอะไรบ�าง  

๒. ให�ฝRายแผนของสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (น.ส.พลอยภาวัน จันทโฆษ) ทําหนังสือ
แจ�งไปยังศูนย� กศน.อําเภอเทพา เพ่ือขอคืนเงินงบช9วยเหลือผู�ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนท่ี
ภาคใต� จํานวน ๓๕,๓๗๙ บาท กลับไปยัง สํานักงาน กศน.  

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 
 
 



        ๔.๒ รายงานการจัดสรรงบประมาณ ประจําปQงบประมาณ ๒๕๖๐ (ไตรมาส ๓ - ๔) 
นางสาวพลอยภาวัน  จันทโฆษ  รายงานว6า   

        ๔.๓ ติดตามเงินยืม 
นายธิติ วัฒน, แก2วคง รายงานว6า  มี ศูนย�  กศน. อําเภอ ท่ีค�างส9 งล�างเ งินยืม จํานวน ๕ ศูนย�  ซ่ึงได�แก9                      
ศูนย� กศน.อําเภอสะบ�าย�อย , ศูนย� กศน.อําเภอสะเดา , ศูนย� กศน.อําเภอสทิงพระ , ศูนย� กศน.อําเภอคลองหอย
โข9ง และศูนย� กศน.อําเภอจะนะ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน กศน.สงขลา สัญจร ครั้ง
ท่ี ๕/๒๕๖๐ 

ประธาน   แจ2งเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ขอให� ศูนย� กศน.อําเภอท่ีมีการติดค�างส9งล�างเงินยืม ให�ทําการจัดส9งเอกสารมายัง
สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ภายในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 
 

       ๔.๔ รายงานผลการส6งล2างใบเสร็จ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
นางจิตติมา  ธรรมสุรินทร,  รายงานผล การส9งล�างใบเสร็จ โดยสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา                           
ข�อมูลสรุป ณ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซ่ึงปรากฏผลดังนี้ 
 

รายการค2างใบเสร็จรับเงินท่ีทําการเบิกจ6ายแล2ว ประจํางบประมาณปQ ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี กศน.อําเภอ จํานวนใบเสร็จค2างส6ง 

๑. ควนเนียง ๕๓ 

๒. จะนะ ๘๖ 

๓. เทพา ๗๕ 

๔. สะบ�าย�อย ๖๘ 

๕. คลองหอยโข9ง ๔๐ 

๖. เมือง ๑๓ 

๗. ระโนด ๗๘ 

๘. หาดใหญ9                    ๑๘ 

๙. กระแสสินธุ� ๑ 

๑๐. นาทวี ๒๐ 

๑๑. สะเดา                    ๓๓ 

๑๒. สทิงพระ ๑๐ 

๑๓. บางกล่ํา ๒๗ 

๑๔. สิงหนคร ๒ 

๑๕. นาหม9อม ๕ 

๑๖. รัตภูมิ ๓ 



ประธาน    แจ2งเพ่ิมเติม  ๑. ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได�ดําเนินการจัดทําหนังสือแจ�งไปยังศูนย� กศน.
อําเภอเรียบร�อยแล�ว   
 

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 
 

๔.๕ รายงานความก2าวหน2าในการพัฒนาเว็บไซต, กศน.อําเภอ/กศน.ตําบล 
สรุปผลคะแนนความก�าวหน�าในการพัฒนาเว็บไซต� กศน.อําเภอ/กศน.ตําบล โดยจากผลการตรวจสอบ

ความก�าวหน�าในการพัฒนาเว็บไซต� กศน.อําเภอ/กศน.ตําบล ประจําเดือน ณ วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐                
พบว9า กศน.อําเภอ/กศน.ตําบล ท่ีได� ๑๐๐% มีดังนี้ 

๑. กศน.ตําบลคลองหอยโข9ง  อําเภอคลองหอยโข9ง 
๒. กศน.ตําบลทุ9งลาน  อําเภอคลองหอยโข9ง 
๓. กศน.ตําบลคลองหลา  อําเภอคลองหอยโข9ง 
๔.  กศน.ตําบลสะพานไม�แก9น อําเภอจะนะ 
๕. กศน.ตําบลนาทวี   อําเภอนาทวี 
๖. กศน.ตําบลฉาง   อําเภอนาทวี 
๗. กศน.ตําบลนาหมอศรี  อําเภอนาทวี 
๘. กศน.ตําบลคลองทราย  อําเภอนาทวี 
๙. กศน.ตําบลปลักหนู  อําเภอนาทวี 
๑๐. กศน.ตําบลคลองกวาง  อําเภอนาทวี 
๑๑.  กศน.ตําบลประกอบ  อําเภอนาทวี 
๑๒.  กศน.ตําบลทับช�าง  อําเภอนาทวี 
๑๓. กศน.ตําบลสะท�อน  อําเภอนาทวี 
๑๔. กศน.ตําบลท9าประดู9  อําเภอนาทวี 
๑๕. กศน.ตําบลทุ9งขม้ิน  อําเภอนาหม9อม 
๑๖. กศน.ตําบลระโนด  อําเภอระโนด 
๑๗. กศน.ตําบลคลองแดน  อําเภอระโนด 
๑๘. กศน.ตําบลตะเครียะ  อําเภอระโนด 
๑๙. กศน.ตําบลท9าบอน  อําเภอระโนด 
๒๐. กศน.ตําบลปากแตระ  อําเภอระโนด 
๒๑. กศน.ตําบลพังยาง  อําเภอระโนด 
๒๒. กศน.ตําบลระวะ   อําเภอระโนด 
๒๓. กศน.ตําบลแดนสงวน  อําเภอระโนด 
๒๔.  กศน.ตําบลบ�านขาว  อําเภอระโนด 
๒๕. กศน.ตําบลกําแพงเพชร  อําเภอรัตภูมิ 
๒๖.  กศน.ตําบลเขาพระ  อําเภอรัตภูมิ 
๒๗. กศน.ตําบลท9าชะมวง  อําเภอรัตภูมิ 



๒๘. กศน.ตําบลวัดจันทร�  อําเภอสทิงพระ 
๒๙. กศน.ตําบลจะแหน  อําเภอสะบ�าย�อย 
๓๐. กศน.ตําบลสํานักขาม  อําเภอสะเดา 
๓๑. กศน.ตําบลพังลา   อําเภอสะเดา 
๓๒. กศน.ตําบลทุ9งหมอ  อําเภอสะเดา 
๓๓.  กศน.ตําบลสะเดา  อําเภอสะเดา 
๓๔. กศน.ตําบลชิงโค   อําเภอสทิงพระ 
๓๕. กศน.ตําบลสทิงหม�อ  อําเภอสทิงพระ 
๓๖. กศน.ตําบลทํานบ   อําเภอสทิงพระ 
๓๗. กศน.ตําบลรําแดง  อําเภอสทิงพระ 
๓๘. กศน.ตําบลวัดขนุน  อําเภอสทิงพระ 
๓๙. กศน.ตําบลปากรอ  อําเภอสทิงพระ 
๔๐. กศน.ตําบลหัวเขา  อําเภอสทิงพระ 
๔๑. กศน.ตําบลบางเขียด  อําเภอสทิงพระ 
๔๒. กศน.ตําบลควนลัง  อําเภอหาดใหญ9 
๔๓. กศน.ตําบลฉลุง   อําเภอหาดใหญ9 
๔๔. กศน.ตําบลทุ9งตําเสา  อําเภอหาดใหญ9 
๔๕. กศน.ตําบลบ�านพรุ  อําเภอหาดใหญ9 
๔๖. กศน.ตําบลคอหงส�  อําเภอหาดใหญ9 
๔๗. กศน.ตําบลทุ9งใหญ9  อําเภอหาดใหญ9 
๔๘. กศน.ตําบลน้ําน�อย  อําเภอหาดใหญ9 
๔๙. กศน.ตําบลคลองอู9ตะเภา  อําเภอหาดใหญ9 
๕๐. กศน.ตําบลคลองแห  อําเภอหาดใหญ9 
๕๑. กศน.ตําบลคูเต9า   อําเภอหาดใหญ9 
๕๒. กศน.ตําบลท9าข�าม  อําเภอหาดใหญ9 
๕๓. กศน.ตําบลบ9อยาง  อําเภอเมืองสงขลา 
๕๔. กศน.ตําบลเขารูปช�าง  อําเภอเมืองสงขลา 
๕๕. กศน.ตําบลเกาะแต�ว  อําเภอเมืองสงขลา 
๕๖. กศน.ตําบลพะวง   อําเภอเมืองสงขลา 
๕๗. กศน.ตําบลทุ9งหวัง  อําเภอเมืองสงขลา 
๕๘. กศน.ตําบลเกาะ   อําเภอเมืองสงขลา 

 

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 
 
 



๔.๖ รายงานข2อมูลเด็กออกกลางคัน 

นางโอทนี  เกียรติทวี  รายงาน   ผลการดําเนินงานการแก�ปGญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษากลางคัน 
ข�อมูล ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตามเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน กศน.สงขลา สัญจร                   
ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐) และจากข�อมูลดังกล9าวปรากฏว9ามี ๑๔ อําเภอ ในจังหวัดสงขลา โดยยกเว�น อําเภอนาหม9อม และ
อําเภอคลองหอยโข9ง ท่ีไม9พบข�อมูลเด็กออกกลางคัน ซ่ึงจากการตรวจสอบข�อมูลดังกล9าวพบปGญาหานักเรียน          
ไม9ประสงค�ศึกษาต9อ ดังนี้ 

๑. นักเรียนประกอบอาชีพเพ่ือช9วยเหลือครอบครัว 

๒. นักเรียนย�ายถ่ินฐานไม9สามารถติดต9อได� 

๓. นักเรียนไม9มีรายชื่ออยู9ตามสําเนาทะเบียนบ�าน 

๔. นักเรียนมีครอบครัวและย�อยไปอยู9ต9างจังหวัด 

๕. นักเรียนย�ายกลับภูมิลําเนาเดิม 

๖. นักเรียนเปOนเด็กต9างด�าวท่ีต�องติดตามบิดา มารดา 

๗. นักเรียนออกไปศึกษาในโรงเรียนศาสนา 

๘. นักเรียนปRวยมีโรคประจําตัว 

ประธาน  แจ2งเพ่ิมเติม   ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ฝาก ผอ กศน.อําเภอ มอบหมายให�ครู  กศน.ตําบล ท่ีมีนักเรียน/นักศึกษา                 
ออกกลางคันท่ีไม9ประสงค�จะเรียนต9อจัดทํารายงานผลการของนักเรียน/นักศึกษา            
ท่ีไม9ประสงค�ศึกษาต9อมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ในกรณีท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางด�านข�อมูล 

๒. ขอให�เจ�าหน�าท่ีของสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (นางโอทนี เกียรติทวี) ท่ีรับผิดชอบ
เรื่องการดําเนินงานการแก�ปGญหาเด็กนักเรียนออกนอกระบบการศึกษากลางคัน            
ทําการตรวจสอบข�อมูลเรื่องเด็กนักเรียนออกนอกระบบให�เปOนปGจจุบัน 

ท่ีประชุม - รับทราบ – 
 

๔.๗ การดําเนินโครงการ “สงขลาเมืองนักอ6าน”  

ประธาน   แจ2งว6า   สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะเปOนหน9วยงานในการนําร9อง การดําเนินการจัดกิจกรรม             
“สงขลา เมืองนักอ9าน” ซ่ึงจะประกอบด�วยกิจกรรมหลัก ๔ กิจกรรม ดังนี้ 

๑. รถมินิโมบายเคลื่อนท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได�ดําเนินโครงการดังกล9าวแล�ว                          
ท้ัง ๑๖ อําเภอ โดยในกิจกรรมนี้ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะให� น.ส.นิศา เหมือนวุ9น 
ทําหนังสือแจ�งไปยังบรรณารักษณ�ห�องสมุดอําเภอท้ัง ๑๖ อําเภอ ในเรื่องการส9งแผน พร�อมชื่อ



ผู�รับผิดชอบ(คนขับ) ในการลงจัดกิจกรรมรถมินิโมบายเคลื่อนท่ี และรายงานผล(ทุกสัปดาห�) 
มายังสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  

๒. ห�องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะทําการประเมิน                 
การจัดกิจกรรมห�องสมุดสําหรับชาวตลาด ในรอบท่ี ๒ โดยจะเริ่มประเมินในวันท่ี ๑๖ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตามแผนการลงประเมินการจัดกิจกรรมห�องสมุดสําหรับชาวตลาด         
ครั้งท่ี ๒) ซ่ึงการประเมินในครั้งนี้ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะทําการประเมิน             
พร�อมตัดสินและมอบปSายห�องสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาดตามกระแสพระราชดําริ               
ให�แล�วเสร็จภายในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๓. ชั้นหนังสือ อ9านทุกท่ี ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ9าน กิจกรรมนี้ขอให�หัวหน�า กศน.ตําบลทุก
ตําบลพิจารณาคัดเลือกสถานท่ีในการวางชั้นหนังสือ โดยให�มีการจัดวางชั้นหนังสือ อ9านทุกท่ี 
ทุกเวลา สงขลาเมืองนักอ9าน ตําบลละ ๑ แห9ง พร�อมท้ังขอให�หัวหน�า กศน.ตําบลทําการ
ปรับเปลี่ยนหนังสือในชั้นวางทุกสัปดาห� 

๔. กิจกรรมอ9านสร�างสุข สนุกกับอาชีพ ในกิจกรรมนี้ขอให�บรรณารักษ�ของแต9ละอําเภอ 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม โดยไม9จํากัดกิจกรรมในการจัด 

ประธาน แจ2งเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

๑. ขอให�บรรณารักษ�ห�องสมุดจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม “สงขลา เมืองนักอ9าน”              
ท้ัง ๔ กิจกรรม มายังสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (นางสาวนิศา เหมือนวุ9น) 

๒. รถมินิโมบาย ของศูนย� กศน.อําเภอไหนมีปGญหา ขอให�ทางอําเภอทําหนังสือแจ�งซ9อมแซม    
มายังสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 

๔.๘ การจัดสอนธรรมศึกษา 

นางโอทนี เกียรติทวี รายงานว6า จากการประชุมสัมมนาตามบันทึกข�อตกลงความร9วมมือในการจัดการเรียนการ
สอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปPการศึกษา ๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดราชบูรณะ อําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร มีรายละเอียดการประชุมดังนี้ 

๑. ให�คณะกรรมการศูนย�ส9งเสริมพระพุทธศาสนาระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
ดําเนินการจัดประชุม (จัดร9วมกัน) พร�อมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการเรียนธรรม
ศึกษา โดยจะกําหนดจัดประชุมในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สํานักงาน กศน.
จังหวัดสงขลา ซ่ึงประกอบด�วย คณะกรรมการฝRายสงฆ� และคณะกรรมการ                  
ฝRายคฤหัสถ�   

มติท่ีประชุม - รับทราบ – 
 
 
 



๔.๙ รายงานผลการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ (ปกติ/พิการ) 

นางสาวเบญญาภา บุญช6วย  รายงานว6า ในปPการศึกษาภารเรียนท่ี ๑/๒๕๖๐ มีนักศึกษาท่ีลงทะเบียน
ท้ังหมด ๑๘,๓๒๘ คน (ตามเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน กศน.สงขลา สัญจร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐) 
และระบบได�เป̂ดให�คีย�ข�อมูลนักศึกษาต้ังแต9วันท่ี ๘ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยในการคีย�ข�อมูลนี้ทางสํานักงาน 
กศน.จังหวัดสงขลา ขอให�ทางศูนย�  กศน.อําเภอท้ัง ๑๖ อําเภอ ทําการคีย�ข�อมูลนักศึกษาให�แล�วเสร็จ                  
ภายในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และในวันท่ี ๒ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางสํานักงาน กศน.จะเป̂ดระบบให�ทํา
การแก�ไขอีกครั้ง   

ประธาน แจ2งเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

๑. รายละเอียดการดําเนินการทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (นางสาวเบญญาภา บุญช9วย) 
จะทําหนังสือแจ�งไปยังศูนย� กศน.อําเภอ ท้ัง ๑๖ อําเภออีกครั้ง 

๒. ฝากบุคลากรของศูนย� กศน.อําเภอท้ัง ๑๖ อําเภอท่ีดูแลงานด�านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
ให�จัดการดูแลเรื่องการลงทะเบียนนักศึกษาให�ถูกต�องและเรียบร�อย ท้ังนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาเทียบโอน 

มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

๔.๑๐ แนวทางการจัดกลุ6มสนใจ , ศึกษาชีวิต , อาชีพ  
ประธาน  แจ2งว6า กระทรวงศึกษาธิการได�รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในเรื่องการจัดทําดอกไม�จันทน� สําหรับใช�ใน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ท้ังนี้ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จึงขอให�           
ศูนย� กศน.อําเภอท้ัง ๑๖ อําเภอ ปรับแผนการจัดอาชีพ ในไตรมาสท่ี ๓ – ๔ มาดําเนินการจัดกิจกรรม                  
การจัดการเรียนการสอนการจัดทําดอกไม�จันทน� โดยให�จัดทําอย9างน�อยตําบลละ ๑ กลุ9ม แล�วทําการรวบรวม          
และส9งมอบดอกไม�จันทน�ท้ังหมดให�กับท9านนายอําเภอของท้ัง ๑๖ อําเภอ 
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

๔.๑๑ การจัดกิจกรรม “สงขลาพาเพลิน เดินชมเขาน2อย”  
ประธาน  แจ2งว6า ทางจังหวัดสงขลาขอให�ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ดําเนินการจัดกิจกรรม                 
“สงขลาพาเพลิน เดินชมเขาน�อย” ซ่ึงกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณเขาน�อย          
ตําบลบ9อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมประจําเดือน กศน.สงขลา 
สัญจร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  ท้ังนี้ขอให�ทางศูนย� กศน.อําเภอท้ัง ๑๖ อําเภอกันเงินอุดหนุดไว�อําเภอละ ๑๐,๐๐๐ – 
๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือใช�ในการจัดกิจกรรม ส9วนในวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา           
จะกําหนดจัดประชุมเพ่ือร9วมวางแผนการจัดกิจกรรมอีกครั้ง  
มติท่ีประชุม - รับทราบ  

๔.๑๑ การจัดกิจกรรม “หลาด สองเล”  
ประธาน  แจ2งว6า ทางจังหวัดสงขลาขอให�ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ดําเนินการจัดกิจกรรม                 
“หลาด สองเล” เพ่ิม ซ่ึงได�แก9 



๑. การนํารถมินิโมบายไปร9วมในกิจกรรมทุกครั้ง (มอบหมายให� ศูนย� กศน.อําเภอเมืองสงขลา) 
๒. กิจกรรมสร�างสรรค� (มอบหมายให�สโมสรเงือกน�อย) 
๓. กิจกรรมส9งเสริมการอ9าน (ให�ดําเนินการตามแผนปฏิทินท่ีทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลาได�

ดําเนินการจัดไว� โดยในปฏิทินดังกล9าวขอทําการเปลี่ยนศูนย� กศน.อําเภอท่ีรับผิดชอบ ดังนี้ 
- โซนอําเภอชายแดน ขอเปลี่ยนจาก ศูนย� กศน.อําเภอจะนะ เปOน ศูนย� กศน.อําเภอเทพา 
- โซนอําเภอสองทะเล ขอเปลี่ยนจาก ศูนย� กศน.อําเภอสิงหนคร เปOน ศูนย� กศน.                                    

อําเภอสทิงพระ 
๔.  การจัดทําโลโก�ของการจัดกิจกรรม “หลาด สองเล” ทางจังหวัดสงขลาจะเปOนผู�ดําเนินการ

จัดทําให�  
มติท่ีประชุม - รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
                     ๕.๑ การจัดการแข6งกีฬาแห6งชาติ ครั้งท่ี ๔๕ สงขลา เกมส, (กกท.)  

       ทางจังหวัดสงขลาได�แจ�งมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ขอให�นํานักศึกษา จํานวน ๒,๐๒๐ คน 
เข�าร9วมพิธีเป̂ดการแข9งขันกีฬาแห9งชาติ ครั้งท่ี ๔๕ สงขลา เกมส� โดยทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ขอให�แต9ละ
ศูนย� กศน.อําเภอ นํานักศึกษาเข�าร9วมกิจกรรมดังกล9าวรายละเอียดจํานวนตามเอกสารประกอบการประชุม
ประจําเดือน กศน.สงขลา สัญจร ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๐  

       ๕.๒ เรื่องโปรแกรมระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ 

นางสาวอภิญญา แก�วโสธร รายงาว9า ในเรื่องของการใช�โปรแกรม ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลาจะทําหนังสือ
แจ�งการใช�คู9มือโปรแกรมระบบรายงานสถาบันศึกษาปอเนาะ ไปยังศูนย� กศน.อําเภอชายแดนท้ัง ๔ อําเภอ อีกครั้ง 

ประธาน แจ�งเพ่ิมเติม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ขอให�ศูนย� กศน.อําเภอชายแดนท้ัง ๔ อําเภอ รายงานข�อมูลในระบบให�มากท่ีสุด      
และในกรณีท่ีมีปGญหาเรื่องโปรแกรม ขอให�ทางศูนย� กศน.อําเภอชายแดน ทําการ          
จดบันทึกข�อมูลดังกล9าวเพ่ือนําเรียนในท่ีประชุมสรุปผลการดําเนินงาน การประชุม 
“ขับเคลื่อนการเรียนรู�สู9สถาบันศึกษาปอเนาะ” ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

มติท่ีประชุม - รับทราบ –   

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

    ลงช่ือ    ผู2จดรายงานการประชุม 
(นางปุณยนุช เพ็ชรโน) 
 
 

 

    ลงช่ือ     ผู2ตรวจรายงานการประชุม 
 

                                               (นางวรรญา ทิพย,ดนตรี)  


