
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 12 / 2562 

วันศุกร์  ท่ี  3  ธันวาคม  2562  เวลา  09.00  น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5.  นางอุมาภรณ ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   
6.  นางปาณสิรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

7.  นางสาวมนธญา แสงสิทธ์ิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
8.  นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
9.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
10. นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
11.  นางสาริณี   วรรณบวร ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
12.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
13.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
14.  นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
15.  นางอรทัย คงสิน ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
16.  นางจาริ คงนคร ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
17.  นายอนันต ์ ศรีราม ครูช านาญการ กศน.อ าเภอสิเกา 
18.  นายชรินทร์ สีสุข ครู กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
19.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิง่ ครู   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
20.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

22.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
23.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
24.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
25.  นางสาวพรช่ืน  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
26.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
27.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา     
28.  นางอุบลรัตน ์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
29.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
30.  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
         / 31.  นายสุรพล พรหมมี 
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31.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
32.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน ลาพักผ่อน 
2.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา   ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  พนักงานราชการและบุคลากรทางการศึกษา  กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ 
2.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวอัจฉร ี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางพิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายอนุวัต ิ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม       
นางนภา  จิโรภาส  แจ้งที่ประชุม  ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนนิงานทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Good  practice) 

ในรอบ 1 เดือนเป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์  
   

ระเบียบวาระท่ี  1 
 
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

  1.1  การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563   
นางนภา  จิโรภาส     ด้วยวันเสาร์ที่  11  มกราคม  2563 เป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 โอกาสนี้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดตรัง  ได้เปิดบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด  ซึ่งเป็น 1 ใน 20 โบราณสถานของจังหวัดตรัง  
เพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

 / ของจังหวัดตรัง   
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   ของจังหวัดตรัง  พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมการแสดงและการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและความสนุกสนาน เป็นการส่งเสริมการแสดงออกของเด็กใน
ด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมวันเด็กบรรลุวัตถุประสงค์ มอบหมายงานพัสดุจัดหา
ของขวัญส าหรับการน าไปเป็นรางวัลมอบแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  โดยส่งของขวัญที่
ส านักงานจังหวัด กลุ่มงานอ านวยการ  ภายในวันที่  6  มกราคม 2563  ส าหรับค าขวัญวันเด็ก
ของปี  2563  คือ  “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าท่ีพลเมืองไทย” 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชน 
 คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นางนภา  จิโรภาส     แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรม

น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ การสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” จะต้อง
อาศัยการบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และมีแนวทางการด าเนิน 
งานไปในทิศทางเดียวกัน  มีพื้นที่เป้าหมายร่วมกัน คือ “ชุมชน คุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร” เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชนในชุมชน  แบ่งการด าเนินงานออกเป็น  2  ระดับ ดังนี้  

    ระดับจังหวัด  
    1) จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด น านโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที ่
    โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อช้ีแจงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ “บวร” 

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

   2) ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดและ 
    ประธานคณะท างานบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้ระดับจังหวัดพิจารณา 
    ด าเนินการ ดังนี้  
   2.1) ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน ทุกสังกัดก าหนดให้หลักการ “บวร” เป็นกลไกส าคัญ  
    ของการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นที่ชุมชน 
   2.2) ผลักดันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจาก “คณะกรรมการบูรณาการข้อมูลและสร้าง 
    การรับรู้สู่ชุมชน”(จากส่วนกลาง) โดยส่งข้อมูลข่าวสารไปยังท้องถิ่นจังหวัด ส่วน 
    ราชการระดับจังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อ าเภอ และท้องถิ่น 
   2.3) ขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการในพื้นที่ ให้ความความส าคัญกับพลัง “บวร”ใน 
    การด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ โดยส่งเสริมให้คณะท างานขับเคลื่อน การพัฒนา

ชุมชนด้วยพลังบวรฯ ซึ่งเป็นคณะท างานแกนกลางส าคัญของชุมชนคุณธรรมน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อน ด้วยพลังบวร มีการปรึกษาหารือ 
สื่อสารร่วมกันอย่างต่อเนื่อง สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง  

   2.4) ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการเน้นย้ าเครือข่ายในพื้นที่ ให้ความร่วมมือและเป็นส่วน 
    หนึ่งของพลังบวร เช่น อสม. (กระทรวงสาธารณสุข) อพม. (กระทรวงการพัฒนาสังคม 
          / และความม่ันคงของ มนุษย์)   
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    และความมั่นคงของ มนุษย์)  อาสาปศุสัตว์  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กลุ่ม 
    แม่บ้าน กลุ่มสตรี เป็นต้น  

   2.5) ขอความร่วมมือนายอ าเภอทุกอ าเภอ ให้ความร่วมมือในการน า หลักการ “บวร” 
    น าเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงาน 
    ที่เก่ียวข้องให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมือในการบูรณาการกิจกรรมและ 
    กระจายข่าวสารที่ถูกต้อง บรรลุเป้าหมายตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี และมอบหมาย 
    ผู้รับผิดชอบติดตามรายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
    2.6) มอบส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นศูนย์รับ-กระจายข่าวสารของชุมชนคุณธรรม 
    ในจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ชุมชนคุณธรรมภายในจังหวัด ให้ผู้แทนชุมชนคุณธรรม  
    ละ 1 ท่าน เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของจังหวัดเพื่อรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐ 
    ให้ทุกชุมชนมีโอกาสเข้าถึงข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม พร้อมเป็น

ผู้ติดตามรายงานผลการรับรู้ข่าวสารตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
นางนภา  จิโรภาส ตามท่ีจังหวัดได้ด าเนินการจัดส่งแผนการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการหน่วยบ าบัด

ทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 โดยหมุนเวียนไปตามอ าเภอๆ ละ 
1 คร้ัง  รวม 10 คร้ัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าบริการของรัฐ ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ และ
ภาคเอกชน ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ลักษณะของเคาน์เตอร์บริการประชาชน (Counter 
Service)  ส าหรับเดือนธันวาคม  2562  ได้ก าหนดออกหน่วยบริการในวันที่  18 – 19  
ธันวาคม  2562  ณ โรงเรียนหาดส าราญ  หมู่ที่ 5  ต าบลหาดส าราญ  จังหวัดตรัง  มอบหมาย
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอและทีมงาน กศน.อ าเภอหาดส าราญ  เข้าร่วมจัดกิจกรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   1.4  การจัดมหกรรม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
 และโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ วันที่ 7 – 10  มกราคม  2563   
 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

นางนภา  จิโรภาส ส านักงานอาชีวศึกษาภาคใตก้ าหนดจัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่ง 
 ประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคใต้ วันที่ 7 – 10  
 มกราคม 2563  ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียน 

การสอน ให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาได้คิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้มี 
มาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล  สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงอย่างมีคุณภาพและมี 
ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง ซึ่งจะมีนักศึกษาตัวแทนสถานศึกษาใน 14 จังหวัด
ภาคใต้  น าผลงานเข้าร่วมการประกวด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค น าผลงานเข้าสู่ 
การประกวดในระดับชาติต่อไป  ในการนี้สถานศึกษาสามารถน านักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมชม
กิจกรรมได้  ณ ลานโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  

/ มตทิี่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยวิง่แวดล้อม “การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน”  
นางนภา  จิโรภาส  โครงการ "ท าความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย ลดใช้

ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟม ประกอบด้วยเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบ 
ร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561- 2573 ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง  มูลนิธิอันดามัน  และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย
ภาคีความร่วมมือ รวม 26 หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการขยะของจังหวัดตรังภายใต้
โครงการ "ตรังยั่งยืน ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นตัวอย่าง
ของจังหวัดที่ทุกฝ่ายมีความตื่นตัวมี  ความพร้อมของการด าเนินงาน ทั้งในระดับนโยบายที่มี 

 การพัฒนาแผนงานร่วมกันของทุกหน่วยงานระดับจังหวัด ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ภาคประชาชนภาคเอกชน  ทั้งยังเป็นพื้นที่ปฏิบัติการ  ที่สามารถยกระดับการเรียนรู้  และ 

 การท างานเพื่อขยายผลสู่การเป็นต้นแบบของการสร้างสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้  และ
จังหวัดตรังถือเป็นจังหวัดแรกที่น ามติ ครม. ที่เห็นชอบ "โครงการท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัย
สิ่งแวดล้อม" มาขับเคลื่อนทั้งจังหวัด ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับ 
เคลื่อนตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ท าดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" มุ่งบรรลุ 4  เป้าหมาย 
ได้แก่  
1) ปลอดโฟมบรรจุอาหารที่ใช้คร้ังเดียวทิ้ง ภายใน 1 ปี มาตรการที่ใช้ อาทิ ตลาด สวนสาธารณะ 
   ส านักงาน สถานที่ราชการ การท่องเที่ยว และชุมชนชายฝั่งปลอดโฟม  
2) ลดขยะพลาสติก มาตรการที่ใช้ อาท ิโรงแรม / ที่พักให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้าน 
   พลงังานทดแทน  การจัดการขยะต้นทางและการจัดการน้ าเสีย  (Green Hotel)   
3) ส่งเสริมผลติภัณฑ์ทดแทน มาตรการที่ใช้ อาทิ ส่งเสริมการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทน 

ภาชนะจากพลาสติกและโฟม และ  
4) จัดการขยะแบบแยกแยะเพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ และระบบการจัดการขยะท่ีไม่ส่งผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อม มาตรการที่ใช ้อาทิ สนับสนุนการคัดแยกขยะในทุกภาคส่วน องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบก าจัดขยะท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ  ขอให้สถานศึกษา
ด าเนินการตามโครงการท าความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยวิง่แวดล้อม “การลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอยในหน่วยงาน”  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   1.6  รายงานผลการจัดกิจกรรมปฏิบัติการ  #SAVE เพือ่นมาเรียม  “รณรงค์ตักขยะ 
 เขตเลเสบ้านเพื่อตรังยั่งยืน” 

นางนภา  จิโรภาส  กิจกรรม ปฏิบัติการ Save เพื่อนมาเรียม “รณรงค์ตักขยะทะเล เขตเลเสบ้าน เพื่อตรัง
ยั่งยืน” มีผู้เข้าร่วมกว่า  600  คน  ท ากิจกรรม  Big Cleaning เก็บขยะชายหาด และปล่อย
ไข่ปูม้า 10 ล้านฟอง ลูกปลากะพง 10,000  ตัว  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศ
ชายฝั่งส าหรับสถานการณ์ทะเลตรัง ย้อนหลังไปในปี 2545 ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมย่ าแย่ 

   ป่าชายเลนและแหล่งท าประมงเสื่อมโทรม ทั้งจากการท าประมงผิดวิธี และปัญหาขยะทะเล 
         / ที่ไหลลงจากชายฝั่งภาครัฐ 
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    ที่ไหลลงจากชายฝั่งภาครัฐและกลุ่มประชาชนในพื้นที่จึงรวมตัวกัน สร้างเครือข่ายผู้ท าประมง 
และท าข้อตกลงเลิกใช้ ระเบิด อวนตาถี่ และอุปกรณ์อื่นๆที่ท าลายแหลง่อนุบาลสัตวท์ะเล 
และ ลูกป ูลูกปลา รวมถึงการอนุรักษ์หญ้าทะเล และการบริหารจัดการขยะครบวงจร ด้วย
โครงการอนุรักษเ์ขตทะเล 4 หมู่บ้าน หรือ “เขตเล-เสบ้าน” ครอบคลุมพื้นที่ทะเลและชายฝั่ง 
27,000 ไร่  ก่อนจะขยายเป็น  12  หมู่บ้าน ครอบคลุมทะเลตรังทั้งตอนเหนือถึงตอนใต้  
มอบ กศน.อ าเภอกันตังเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   
  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 11 / 2562  วันท่ี  29 พฤศจิกายน  2562 
      

นางนภา  จิโรภาส  ให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน  และให้แจ้งกลับมาส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  แก้ไขให้ถูกต้อง  ก่อนส่งส านกังาน กศน. ต่อไป  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  11 / 2562  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 11 / 2562  วันท่ี  29 พฤศจิกายน  2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

  การติดตามประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบ หลังวันท่ี  17  ตุลาคม  2562 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ การรายงานผลประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ หลังวันท่ี 17  ตุลาคม  2562 ขอให้
สถานศึกษาแจ้งเจา้หน้าที่ผู้รบัผิดชอบ  กรอกรายงานผลโดยไม่ก าหนดช่วงเวลาและสามารถ
รายงานได้ตลอด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
  

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

4.1  สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบาย กศน. Wow ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563  
 

นายวัชระ  สุวรรณประทีป     สรุปผลการด าเนินงาน ตามนโยบาย กศน. WOW  ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ  2563
 1) Good Teacher  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
 

  1.1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google Classroom  

1.2) โครงการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา กศน.  ด้วยกระบวนการกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
จังหวัดตรัง ณ โรงยิม 1 สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

1.3) โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ตรัง ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน และความสามัคคีปรองดอง ประจ าปี งบประมาณ 2563  
ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

/ 1.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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1.4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ของเครือข่าย    
      สื่อสารองค์กร กศน. เรื่อง "พัฒนาทักษะการเขียนข่าวเล่างาน กศน."ณ ห้องประชุม 
      ปฏิบัติการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
1.5) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สู่ กศน.wow wow   
      ณ ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร และในพื้นที่เขต/แขวง กรุงเทพมหานคร 

2) Good Place – Best Check in  
3) Good Activities 

3.1) โครงการจิตอาสา เราท าความดี ด้วยหัวใจ เพื่อร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ 
      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

ณ รอบบริเวณส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.2) กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระทุกเช้าวันจันทร์ของสัปดาห์  

เพื่อแสดงถึงความรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าเสาธง 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 3.3) โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน กศน.ตรัง ปี 2563 เพื่อ 
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล ณ บริเวณลาน ส านักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง โดยมีบุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ร่วมออกก าลังกาย ซึ่งได้มี
ก าหนดจัดกิจกรรมการออกก าลังกายทุกเย็น วันพุธของสัปดาห์ 

4) Good Partnership 
4.1) ร่วมบริจาคพัดลมในงาน “วันรวมน้ าใจช่วยกาชาด” 2562  ณ ส านักงานเหล่า

กาชาดจังหวัดตรัง  
4.2) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าคาราวะอวยพร และมอบกระเช้าของขวัญ  
สวัสดีปีใหม่ 2563  แด่ 
4.2.1) นายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   
4.2.2) นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   
4.2.3) นายกิจ หลีกภัย  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
4.2.4) นายระลึก หลีกภัย  ที่ปรึกษาประธานประสานงานการมอบทุนการศึกษา 

      ของมูลนิธิธรรมกตัญญู  ไท่หนานไต้เทียนกง จังหวัดตรัง 
4.2.5) นายสมจิตร คงฉาง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

5) Good innovation 
5.1) ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งเสริมและสนับสนุน ให้สถานศึกษา กศน.อ าเภอ/    

ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ ตรงตามความต้องการของลูกค้าในตลาด  
สามารถวางขายและสร้างรายได้ ผ่านระบบการขายสินค้าออนไลน์ 

5.2) ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง เป็นประธานเปิด โครงการค่ายวิชาการ  
กศน.อ าเภอวังวิเศษ WOW ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  Good Leaning ประจ า 
ภาคเรียนที่ 2/2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังมะปรางเหนือ 

 

/ 4.2  การส ารวจข้อมูลคนพิการ  
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4.2  การส ารวจข้อมูลคนพกิาร  
 

นายวัชระ  สุวรรณประทีป แจ้งสถานศึกษาส ารวจข้อมูลคนพิการในพื้นที่เป็นรายบุคคล  และรวบรวมจัดเก็บไว้เพื่อเป็น 
ข้อมูลในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับคนพิการ  ตามแบบส ารวจข้อมูล
ความต้องการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับคนพิการ (แบบ PWD1)  และประมวลผล
การส ารวจข้อมูลคนพิการ ตามแบบประมวลผลการส ารวจข้อมูลความต้องการทางการศึกษา
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับคนพิการ (แบบ PWD2) โดยให้สถานศึกษากรอกข้อมูลลงใน 
Google Form เพื่อรายงานผ่าน เว็บไซต์ http://gg.gg/fywmi หรือ QR Code  ตามหนังสือ
ที่ได้แจ้งสถานศึกษาแล้ว ภายในวันท่ี  20  มกราคม  2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มอ านวยการ 

 

 4.3  การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
       ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  ตามท่ีส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้รับสมัครพนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  

  เมื่อ วันที่  13 – 20  ธันวาคม 2562 โดยมีผู้สมัครจ านวน  254  คน  ดังนั้นส านักงาน กศน.
จังหวัดตรัง  จึงก าหนดการประเมินการสอบคร้ังที่ 1  โดยวิธีการสอบข้อเขียนในวันศุกร์ที่  10 
มกราคม  2563 ห้องสอบอาคารเรียน กศน.อ าเภอเมืองตรัง  และห้องประชุมส านักงาน กศน.
จังหวัดตรัง และจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเกณฑ์การเลือกสรร  ในวันที่  15  มกราคม  
2563  ทางเว็บไซต์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ 
 

  4.4  การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ครั้งที่  5” ระดับภาคใต้ 
นางนภา  จิโรภาส  ก าหนดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5” ระดับภาคใต้  ระหว่างวันท่ี 7 – 9  มกราคม  

2563  ณ สนามกีฬากลาง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ดังนี้   
   วันอังคารท่ี  7  มกราคม  2563 

   เวลา 09.00 – 12.00 น.  การแข่งขันกีฬาของนักศึกษา กศน.และบุคลากรของ กศน.ในเขต 
    ภาคใต้  กีฬาเปตอง  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ และฟุตบอล 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวัน 

   เวลา 13.00 – 18.00 น.  การแข่งขันกีฬาของนักศึกษา กศน.และบุคลากรของ กศน.ในเขต 
    ภาคใต้  กีฬาเปตอง  วอลเลย์บอล  เซปักตะกร้อ และฟุตบอล 

   วันพุธท่ี  8  มกราคม  2563 
   เวลา  07.00  น.        นักกีฬา เจ้าหนา้ที่พร้อมท่ีจุดเริ่มต้นขบวนพาเหรด  บริเวณตลาด 
           ดอนนก ตั้งแถวจัดรูปขบวนแต่ละกลุ่มโซน และเข้าสู่สนามตามล าดับ 
     พร้อมตั้งขบวนในสนามตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 - วงโยธวาทิตโรงเรยีนเมืองสุราษฎร์ธานี  น าขบวนพาเหรด 

/ สถานศกึษาขึ้นตรง   

http://gg.gg/fywmi
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   สถานศึกษาขึ้นตรง  และกลุ่มอันดามัน 
 - วงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี  น าขบวนกลุ่มชายแดนใต้ 
           - วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) น าขบวนพาเหรด 
             กลุ่มอ่าวไทย 

เวลา  08.00 น.      - ขบวนเริ่มออกเดินสู่สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เวลา  08.30 น.      - ขบวนนักกีฬา กองเชียร์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และผู้มีเกียรติ 
เวลา  09.00 น.      - ประธานในพิธีเปิด นายณัฐพงษ์  นวลมาก รองเลขาธิการ กศน. 

             เข้าสู่ที่รับรอง พิธีกร สั่งเคารพประธาน  ดนตรีบรรเลงเพลง 
มหาฤกษ์  คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบสูจิบัตรการแข่งขัน  
และของที่ระลึกแก่ประธานในพิธ ี พิธีกรประกาศ  นักกีฬาและ 
ผู้เกี่ยวข้อง “ทั้งหมดซ้ายหัน”วงโยธวาทิต  บรรเลงเพลงชาติ 
เจ้าหน้าที่เชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา  เสร็จแล้ว  พิธีกร ประกาศ 
นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดขวาหัน 

          - พิธีกรเชิญประธานที่แท่นพิธี  คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
  ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. 14  จังหวัดและ 
  สถานศึกษาขึ้นตรง   
          - ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคใต้  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน 
          - ประธานด าเนินการแข่งขันกล่าวเปิดงาน ประธานในพิธีกล่าวให้ 

 โอวาท และท าพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ คร้ังที่  5  ระดับ 
 ภาคใต้  วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมาฤกษ์ ประธานในพิธีลั่นฆ้อง 3  
 คร้ัง  แตรลม (ประธาน / ผู้บริหาร / และผู้มีเกียรติ) 

          - พิธีกรประกาศ นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้อง “ทั้งหมดซ้ายหัน” 
            เคารพธงกีฬา กศน.เกมส์คร้ังที่  5  ระดับภาคใต้  และธง กศน. 

      กลุ่มโซนขึ้นสู่ยอดเสาเสร็จแล้ว  พิธีกรประกาศ “ทั้งหมดขวาหัน”   
          - นักกีฬาอาวุโส (นายด ารง เกิดอุดม  ผู้อ านวยการ  กศน.อ าเภอ 

      เคียนซา) ยืนประจ าแท่นกล่าวรายงาน  และผู้เชิญธงแต่ละโซน 
      เชิญธงยืนเป็นรูปคร่ึงวงกลมหลังแท่นกล่าวค าปฏญิาณตน 

 - พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาอาวุโส และนักกีฬาอาวโุสกล่าวน า 
   ค าปฏิญานตน  นักกีฬาอาวุโสและผู้เชิญธงกลับประจ าท่ี 
         - ตัวแทนนักกีฬาวิ่งคบเพลิงเข้าสูส่นาม 21  คน  ประกอบด้วย  

     ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. 14 จังหวัด / สถานศึกษาขึ้นตรง 
         - พิธีกรอ่านประวัตินักกีฬาวิ่งคบเพลิง นักกีฬาวิ่งคบเพลิงคนสุดท้าย 

     (นางชุติมณฑน์  เรืองกาญจนสุรีย์) น าคบเพลิงไปจุดที่กระถางไฟกีฬา 
         - พิธีกรเชิญประธานในพิธี  รับการท าความเคารพจากขบวนพาเหรด 
         - วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงกราวกีฬา น านักกีฬา ขบวนพาเหรด  

     เดินออกจากสนาม – การแสดงพิธีเปิด    - เสร็จพิธีเปิด 
 

/ เวลา  10.20 น. 
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เวลา  10.20 น.     - เร่ิมการแข่งขันกรีฑา 
  - วิ่ง 1500  เมตร  (นักศึกษาชาย / หญงิ) 
  - วิ่ง 100  เมตร  (นักศึกษาชาย / หญิง และ/บุคลากรชาย/หญิง) 
  - วิ่ง 400 เมตร   (นักศึกษาชาย / หญิง และ/บุคลากรชาย/หญิง) 
  - วิ่ง 200  เมตร  (นักศึกษาชาย / หญิง และ/บุคลากรชาย/หญิง) 
  - วิ่ง 4X100 เมตร (นักศึกษาชาย / หญงิ และ/บุคลากรชาย/หญิง) 
  - วิ่ง 800 เมตร  (นักศึกษาชาย / หญิง และ/บุคลากรชาย/หญิง) 
  - วิ่ง 4X400 เมตร  (นักศึกษาชาย / หญิง และ/บุคลากรชาย/หญิง) 

เวลา 15.00 – 16.30 น.   - การแข่งขันฟุตบอลของนักศึกษา อ่าวไทย พบกับ ชายแดนใต้ 
เวลา 16.30 – 18.00 น.   - มอบถ้วยรางวัล / พิธีปิดสนาม 
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563   
เวลา 09.00 -12.00 น.     - ประชุมสรุปผลกีฬาผลการคัดเลือก กศน.เกมส์ คร้ังที่ 5 ระดับ 
  ภาคใต้ เพื่อเตรียมการ เดินทางแข่งขันจังหวัดอุบลราชธานี 

 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

  4.5  แผนการปฏิบัติการนิเทศฯ ปีงบประมาณ 2563 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางละออง  ภู่กลาง  แผนการนิเทศ จะมีการนิเทศในส่วนของนโยบายเร่งด่วนและ กศน. 5 ดีพรีเมี่ยม จะมีประชุม 
  ในระหวา่งวันที่  7 – 10 มกราคม  2563 ณ ส านักงาน กศน.มีการวางกรอบแนวทางทีชั่ดเจน 
  ได้ท าแผนการปฏิบัติการนิเทศของปี 2563  ในส่วนของนโยบายเร่งด่วน การศึกษาต่อเนื่อง  
  และ กศน.wow  จะด าเนินการออกติดตามการนิเทศในไตรมาส ที่ 2 ประมาณเดือนมกราคม  

 จะเริ่มประมาณวันท่ี  13  มกราคม  2563  เร่ิมจาก กศน.อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง    
 อ าเภอห้วยยอด  อ าเภอย่านตาขาว ตามล าดับ ส าหรับการสรุปผลระดับภาคใต้  ยังไม่ได้ 
 ก าหนดวันเวลาและสถานที่ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

         4.6  โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านวินัย  การรักษาวินัย  ระเบียบ  กฎหมาย  และแนวทาง 
       การปฏิบัติงาน กศน.สู่ กศน. Wow ปี 2563 

นางนภา  จโิรภาส   ก าหนดเป็นวันที่  20 – 21 มกราคม  2563  และเพิ่มจ านวนกลุ่มเป้าหมายในการอบรม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1  ผลจากการอบรมงานประชาสัมพันธ์ 
นางนภา  จิโรภาส  พบว่าอันดับในการรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานจังหวัดตรังจากอันดับท่ี 42 เลื่อน 
 ขึ้นมาเป็นอันดับท่ี  37 แล้ว  ขอให้สถานศึกษาด าเนินการต่อไป  เน้นประชาสัมพันธ์งานของ  
 กศน.ท่ีได้ด าเนินการแล้ว  ในเร่ืองที่เด่นๆ ผ่านทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น ทางสถาน ี
 วิทยุ กศน.อ าเภอสามารถไปจัดรายการวิทยุได้ 
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอื่นๆ      

 - 
 
เลิกประชุม เวลา  13.00  น. 
 
 
 
 (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

จดรายงานการประชุม 
 


