
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 10 / 2562 

วันจันทร ์ท่ี  4  พฤศจิกายน  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.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
5.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
6.  นางอุมาภรณ ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   
7.  นางปาณสิรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

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

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

24.  นางสาวนงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
25.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
26.  นางสาวพรช่ืน  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
27.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
28.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา     
 

      / 29.  นางอุบลรัตน ์  
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29.  นางอุบลรัตน ์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
30.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
31   นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
32.  นายอุดมศักดิ์   ราชดี พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
33.  นายพนม   พนมรัตน ์ พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4 ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
34.  นายไวดี ้ อดิศรโภคิน พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
                                                           อ าเภอห้วยยอด  

35.  นายเชต ชัยเพชร พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 3 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  

36.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
37.  นายวัฒนา แกว้มี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง 
38.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ส านักงาน กศน.จังหวดัตรัง 
 

ผู้ไม่มาประชุม 

 - 
 

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.  นางสาวอัจฉร ี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางพิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ 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  
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ก่อนวาระการประชุม       

นางนภา  จิโรภาส  1.  มอบเกียรติบัตรครูประจ าศูนย์การเรียนดีเด่น   
        มอบเกียรติบัตร รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ สาขาบุคลากร กศน.อ าเภอ ประเภทครู 
         ประจ าศูนย์การเรียนชุมชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2561    นางสาวจรี  ใจตรง   
         กศน.อ าเภอหาดส าราญ   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

    2.  มอบเกียรติบัตรครู กศน.ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ   
นางนภา  จิโรภาส        มอบเกียรติบัตร  ผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจ าปี 2562 จ านวน 11 ราย ดังนี้ 

      1) กศน.อ าเภอเมืองตรัง   นางสิริมา   ทองไสย  

      2) กศน.อ าเภอปะเหลียน  นายขจรพงศ์  ศิริสม   

      3) กศน.อ าเภอสิเกา       นายธีรชัย  ชื่นชม  
          นางมีนา  สีชาย 
            นางจฑุาภรณ์ พงษ์ประวัติ 
      4) กศน.อ าเภอรัษฎา       นางกัญญาณัฐ  สิทธิศักดิ์  
          นางขนิษฐา  วรรณบวร 

      5) กศน.อ าเภอกันตัง       นายศรชัย  เพ็ชรฉุย 
          นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย 
          นางสาววรรณวิมล  ปรังพันธ์ 

     นางปรียาภรณ์  ชูกระช้ัน      
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   3.  มอบวุฒิบัตร     
นางนภา  จิโรภาส           มอบวุฒิบัตร  ผู้ผ่านการอบรม “หลักสูตร การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครู กศน. 
              มืออาชีพ เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันท่ี 1 – 2 กรกฎาคม 2562   
               ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ และโรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ  จ านวน  9  ราย ดังนี้ 

     1)  นางสาริณี  วรรณบวร   กศน.อ าเภอห้วยยอด 
     2)  น.ส.จุฑามาส  แก้วม ี  กศน.อ าเภอนาโยง 
     3)  นายอนันต์  ศรีราม   กศน.อ าเภอสิเกา 
     4)  น.ส.ประโลม  เสียมไหม  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
     5)  นายอาทิตย์  อินทรวิเศษ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
     6)  นางอรทัย  คงสิน   กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
     7)  นางจาริ  คงนคร   กศน.อ าเภอกันตัง 
     8)  นายชรินทร์  สีสุข   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
  9)  นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ ระเบียบวาระที่  1 / ระเบียบวาระที่  1 
 / ระเบียบ 
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ระเบียบวาระท่ี  1 
  
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ      

  1.1  แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  2563   
นางนภา  จิโรภาส     ด้านท่ี1.1) การพัฒนาอัตราข้าราชการครู การด าเนินการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  
สังกัดส านักงาน กศน.  โดยด าเนินการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ดงัต่อไปนี ้

   1.1.1 ) ภาค ก  ความรู้ท่ัวไป  และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ   
  การปฏิบัติของวิชาชีพครู  คะแนะเต็ม  100  คะแนน  

   (1) ความรอบรู้ทั่วไป  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  
   (2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ  การปฏิบัติของวิชาชีพครู  

คะแนนเต็ม 50 คะแนน   
   1.1.2) ภาค ข  ความรูค้วามสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง คะแนนเต็ม  100  คะแนน 
   1.1.3) ภาค ค  ความเหมาะสมกับวิชาชีพ  คะแนนเต็ม  100  คะแนน   
  (1) สัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน   
  (2) ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 3 ปี   
    คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องผ่านการคัดเลอืกภาค ก ก่อน  จึงจะมีสิทธิ
สอบคัดเลือก ภาค ข  และผูท้ี่ผ่านการคัดเลือก ภาค  ข  แล้วจึงจะมีสิทธิสอบภาค ค  
โดยผู้ผา่นการคัดเลือกต้องไดค้ะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60   ด าเนินการ
คัดเลือก  เดือน  มกราคม  -  พฤษภาคม  2563   

 

ด้านท่ี 1.2) การพัฒนาครูและบุคลากร  สังกัดส านักงาน กศน.ให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้าน  คอมพิวเตอร์และเทคโนโยลีมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้สามารถปฏิบัติงาน
และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โครงการ
พัฒนาครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
 

ด้านท่ี 2.1) เร่งยกระดับ กศน.ต าบล  เป็น กศน.ต าบล  5 ดี  พรีเมี่ยม   
2.1.1) Good  Teacher  การพัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรม 
        การศึกษาและเรียนรู้ 
2.1.2) Good  Place Best Check-In การพัฒนา กศน.ต าบลให้มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.1.3) Good  Activites  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
         ภายใน กศน.ต าบล 
2.1.4) Good Partnership  เสริมสร้างและให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย   

 
 /2.1.5) Good  Innovation   
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2.1.5) Good  Innovation  การน าเทคโนโลยีดิจิทลั  นวตักรรมเข้ามาบูรณาการ 
ปรับปรุง  พัฒนา  และประยุกต์ใช้ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

    ทั้งนี้ กศน.ต าบลที่ยกระดับเป็น กศน. ต าบลต้นแบบ จ านวน  928  แห่ง  อ าเภอ 
ละ  1  แห่ง  จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม (Top  up)  เพื่อน าไปพัฒนา
และปรับปรุง กศน.ต าบล  ให้สอดคล้องกับแนวทางและหลักเกณฑ์  ที่ส านักงาน 
กศน.ก าหนด  หลังจากนั้นจะมีการประเมินและคัดเลือก กศน.ต าบลต้นแบบ  เพื่อ
เป็นตัวแทน กศน.ต าบลต้นแบบจากหน่วยงานระดับเหนอืข้ึนไป  ตั้งแต่ระดับจังหวัด  
ระดับกลุ่ม  ส านักงาน กศน.จังหวัด  ระดับภาค  และระดับประเทศ  เพื่อคัดเลือก
เป็น กศน.ต้นแบบ   
 

องค์ประกอบ กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี  พรีเมี่ยม 
1) ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพในระดับต่างๆ 
    ด้านวิชาการ  ตามแบบประเมินพนักงานราชการ  ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
    ด้านความคิดสร้างสรรค์  และความรู้ความสามารถ มีทักษะ เทคนิค การจัด 
    การเรียนการสอนท่ีครอบคลุม  มีการกระตุ้นการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่าง 
    ต่อเนื่อง 
2) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ของ กศน.ต าบล ดงึดูดความสนใจและเอื้อต่อ 

การเรียนรู้  สภาพอาคารอยู่ในสถานที่มั่นคง  และปลอดภยั  มีความเป็นสัดส่วน 
มีการจัดสภาพแวดล้อม  โดยยึดหลักสะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้าง 
นิสัย  และสะดุดตา  ผู้ใช้บริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตร  สะอาดตา  ปลอดภยั  มี 
ชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการ  เป็นจุดที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
ในการเรียนรู้และจุดเช็คอินส าหรับผู้ใช้บริการ  มีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลาก 
หลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการจัดท ารหัส (QR Code)  เพื่อใช้ในการศึกษา 
เรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ  

3) กิจกรรมการเรียนรู้  มีความทันสมัย  มีประสิทธิภาพในการให้บริการ  เน้น 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียน
การสอน   

4) มีภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริมสนับสนนุการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 
คุณภาพ  มีภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของ กศน.ต าบลอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง  มอีาสาสมัครกศน.ต าบล   
อาสาสมัคร ส่งเสริมการอ่าน  และอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ  
ของ กศน.ต าบลได้อย่างทั่วถึง  และมีคุณภาพ  มีการจัดท า MOU  ร่วมกับ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

5) มีนวัตกรรมท่ีเป็นประโยชน์  และสามารถน าไปใช้ได้จริง  มีการน าระบบ 
เทคโนโลยี  หรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
 

/ เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ 
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เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง  มีคุณภาพ  มีรูปแบบการพัฒนา 
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน มีการน านวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนา 
มาใช้หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 

ด้านท่ี 2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมภิาคเป็น Co-Learning Space 
จ านวน  7  ศูนย์ได้แก่   
1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ 
2) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี 
3) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบราชธานี 
4) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลา 
5) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
6) ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรี 
7) ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่การศึกษา (เอกมัย) + 

สถาบันการศึกษาทางไกล + ส านักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร 
มีงบประมาณส าหรับด าเนินการ  งบประมาณส าหรับบ ารุงรักษาทรัพยากรดิจิทัล  ค่า
สาธารณูปโภคให้สอดคล้องกบัการให้บริการ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  วัสดุ  อุปกรณ์  
มีหนังสือใหม่  ทันสมัย  ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการไว้บริการ 
 

ด้านท่ี 2.3  พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จ านวน  103  แห่ง ให้เป็น  
Digitat  Literacy  เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้  
เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีง่ายต่อการเข้าถึง  มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  เป็น
เสมือนคาเฟ่การเรียนรู้ส าหรับทุกคนทุกช่วงวัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวก  มีความสวยงาม
ที่ดึงดูดความสนใจ  และมีความปลอดภัยส าหรับผู้ใช้บริการ  จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  ให้เป็น  Digitat  Literacy   
 

ด้านท่ี 2.4  ปรับปรุงรถการอ่านเคลื่อนที่  ด าเนินการส ารวจข้อมูลเร่งด่วน  ให้ทราบ 
ประเภทรถและจ านวนงบประมาณที่ต้องใช้  เพื่อซ่อมแซมปรับปรุง “รถการอ่านเคลื่อนท่ี”   
 

ด้านท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน.  เพื่อแก้ปัญหาผู้เรียนไม่สามารถมา
พบกลุ่มได้   และปรับปรุงหลักสูตร 2551   
 

ด้านท่ี 3.2 จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก ์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน กศน.  
ในการพัฒนาทักษะวิชาภาอังกฤษ  และเห็นความส าคัญของการท่องเที่ยว  สามารถสร้าง
แรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์  ในส านักงาน กศน.จังหวัด  8  จังหวัด
น าร่อง  ได้แก่  จงัหวัดเลย  นครราชสีมา  บุรีรัมย์  เชียงใหม่  สุโขทัย  พัทลงุ  
พระนครศรีอยุธยา  และปราจีนบุรี 
 

ด้านท่ี 3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน.  การฝึกอบรมอาชีพตาม 
      ความต้องการของประชาชนในพื้นที่  เพื่อให้สามารถจ าหน่ายได้หลายช่องทางเช่นปั๊ม PT  

หรือลาซาด้า  เน้นเรื่องอาหาร  ขนม  ผ้าทอ  และการท่องเที่ยว   
/ ด้านที ่4.1  เร่งจัดท าเนียบ 
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ด้านที่ 4.1  เร่งจัดท าเนียบภมูิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละต าบล 
ด้านที่ 4.2  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
ด้านที่ 4.3  ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย  เพื่อขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบ 
 และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งกว้างขวาง 
ด้านที่ 5.1  เร่งจัดตั้งศูนย์ใหค้ าปรึกษาและพัฒนาผลิตภณัฑ์ Brand กศน. 

  ด้านที่ 5.2  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการและการจัดการ 
                เรียนรู ้

5.3  ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างวัตกรรมใหม่ 
6.1  ให้เร่งประสานกับ สพฐ.เพื่อจัดท าเนียบข้อมูลโรงเรียนที่ยุบรวมหรือคาดว่าน่าจะ
ถูกยุบรวม 
6.2  ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนท่ีถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นที่
เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน. 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  การประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2563  
และการถวายผ้ากฐินพระราชทาน 

นางนภา  จิโรภาส  ก าหนดการประชุมช้ีแจงนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.ประจ าปี งบประมาณ  
2563  ในวันที่  8 พฤศจิกายน  2562  ณ โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุรี  แจง้
ผู้บริหาร  แต่งกายชุดสีกรม  ก าหนดออกเดินทางจากส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  รถออก
เวลา  06.00  นาฬิกา และการถวายผ้ากฐินพระราชทานของส านักงาน กศน.  

 ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย  ของส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นางนภา  จิโรภาส  1)  การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการประเภทอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม 

 และค่าอาหารในการประชุมราชการ 
  จัดในสถานท่ีราชการ  

1.1) การเบิกค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  โดยให้เบิกตามความเป็นจริงและประหยัด  
        ไม่เกินอัตรา  50.-  บาท  ต่อม้ือต่อคน 
  1.2) กรณีมีการประชุมคาบเกี่ยวม้ืออาหาร  และมีความจ าเป็นต้องจัดอาหารให้กับผู ้
       เข้าร่วมการประชุม  ให้เบิกค่าอาหารกลางวันและหรืออาหารเย็น  ไม่เกินอัตรา  

      120.-  บาท  ต่อมื้อต่อคน   
  1.3) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นขออนุมัติหัวหน้า 
        ส่วนราชการหรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป 
 
 

/ จัดในสถานทีเ่อกชน 
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 จัดในสถานท่ีเอกชน 
 1.1)  ขอความร่วมมือหน่วยงานให้จัดประชุมภายในสถานที่ราชการ 
 1.2)  การเบิกค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  โดยให้เบิกตามความเป็นจริงและประหยัด   
        ไม่เกินอัตรา  50.-  บาท  ต่อม้ือต่อคน 
 1.3)  กรณีมีการประชุมคาบเกี่ยวม้ืออาหาร  และมีความจ าเป็นต้องจัดอาหารให้กับ 
        ผู้เข้าร่วมการประชุม  ให้เบิกค่าอาหาร  ดังนี้   
    1.3.1) ค่าอาหารกลางวัน  ไม่เกินอัตรา  300.-  บาท  ตอ่ม้ือต่อคน 
    1.3.2) ค่าอาหารเย็น  ไม่เกินอัตรา  350.-  บาท  ต่อมื้อต่อคน   
    1.3.3) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้ช้ีแจงเหตผุลและความจ าเป็นขออนุมัติหัวหน้า 
   ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป 
 2) การเบิกจ่ายค่าพาหนะรถรับจ้าง 
 การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง  โดยปกติให้ใช้ยานพาหนะประจ าทางและให้เบิก 
 ค่าพาหนะได้โดยประหยัด หากมีความจ าเป็นต้องเบิกจ่ายเงินค่าพาหนะรถรับจ้าง   
 ต้องไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด  และให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
    2.1) ใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทางการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   

      โดยค านวณระยะทางของกรมกรมทางหลวง หรือ Google map และค านวณค่า 
      พาหนะรถรับจ้างผา่น Application   
     “http:app.memo8.com/web/taxi-meter-calculator” 
2.2) กรณีการฝึกอบรม  จัดงาน  หรือประชุม 1  วัน  ให้เบิกจ่ายได้  ในกรณีที่มี 
      สัมภาระหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  โดยให้ช้ีแจง 
      เหตผุลประกอบการขอเบิกในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
2.3) กรณีการฝึกอบรม  จัดงาน หรือประชุมมากกว่า 1 วัน  ให้เบิกจ่ายได้ในกรณีที่มี 
      สัมภาระหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของทางราชการ  โดยให้ช้ีแจง 
      เหตผุลประกอบการขอเบิกในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินและให้เบิกเฉพาะ 
      เที่ยวไป (วันแรก)  และเท่ียวกลับ  (วันสุดท้าย)  เท่านั้น   
2.4) กรณีทีไ่ม่สามารถปฏิบัติได้  ให้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นขออนุมัติหัวหน้าส่วน 
      ราชการ  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป  

3) การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ประเภท ก และ ข ) และจัดงานในสถานที่ราชการ 
ให้เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง  โดยให้ค านงึถึงความปลอดภัยและเหมาะสม 
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังนี้   
3.1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ให้เบิกไม่เกินอัตรา  50.-  บาทต่อม้ือต่อคน 
3.2) ค่าอาหาร  ให้เบิกไม่เกินอัตรา  200.-  บาท  ต่อมื้อต่อคน 
3.3) ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ยจริง ไม่เกินอัตราใบละ  200.-  บาท 
3.4) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็น  ขออนุมัติหัวหน้า 
      ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นกรณี ๆ ไป  
      ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราทีก่ระทรวงการคลังก าหนด 

/ 4) การเบกิค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรม 
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4) การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ประเภท ก และ ข ) และจัดงานในสถานที่เอกชน 
หรือโรงแรม ให้เบิกตามระเบียบกระทรวงการคลัง  โดยให้ค านึงถึงความประหยัด 
และเหมาะสม  เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  ดังนี้   
4.1) ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม  ให้เบิกไม่เกินอัตรา  50.-  บาท  ต่อมื้อต่อคน 
4.2) ค่าอาหาร  ให้เบิกได้ดังนี้ 
 ค่าอาหารกลางวัน  ไม่เกินอัตรา  300.-  บาท  ต่อมื้อต่อคน 
 ค่าอาหารเย็น  ไม่เกินอัตรา  350.-  บาท  ต่อมื้อต่อคน 
4.3) ค่าประเป๋าใส่เอกสาร ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จา่ยจริง ไม่เกินอัตรา ใบละ  200.- บาท 

    4.4) กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ให้ช้ีแจงเหตุผลและความจ าเป็นขออนุมัติหัวหน้า 
                                               ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  เป็นกรณี ๆ ไป   

ทั้งนี้  ไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   1.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
พ.ศ.  2562 
นางนภา  จิโรภาส       ในการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาและและผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไป 
นอกสถานศึกษา พ.ศ.  2562   อย่างเคร่งครัด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  การประชุมผู้บริหารสัญจร 
นางนภา  จิโรภาส       การประชุมสัญจร  เฉพาะผู้บริหาร  ก าหนดชื่อเป็น  “โกปี้หัวเช้า ชาว กศน.ตรัง” 
         โดยก าหนดสถานที่จัดเป็นดังนี้ 
    1)  คร้ังที่ 1  วันท่ี 13  พฤศจิกายน  2562 ประชุม  ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
    2)  คร้ังที่ 2  วันท่ี 16  ธันวาคม  2562 ประชุม ณ กศน.อ าเภอรัษฎา 

3)  คร้ังที่ 3  วันท่ี 15  มกราคม  2563 ประชุม ณ กศน.อ าเภอกันตัง 
4)  คร้ังที่ 4  วันท่ี 15  กุมภาพันธ์  2563 ประชุม ณ กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
5)  คร้ังที่ 5  เดือนมีนาคม  2563  ประชุม ณ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
6)  คร้ังที่ 6  เดือนเมษายน  2563  ประชุม ณ กศน.อ าเภอสิเกา 
7)  คร้ังที่ 7  เดือนพฤษภาคม  2563 ประชุม ณ กศน.อ าเภอนาโยง 
8)  คร้ังที่ 8  เดือนมิถุนายน  2563 ประชุม ณ กศน.อ าเภอปะเหลียน 
9)  คร้ังที่ 9  เดือนกรกฎาคม  2563 ประชุม ณ กศน.อ าเภอหาดส าราญ 
10)  คร้ังที่ 10  เดือนสิงหาคม  2563 ประชุม ณ กศน.อ าเภอห้วยยอด 
11)  คร้ังที่ 11  เดือนกันยายน  2563 ประชุม ณ กศน.อ าเภอย่านตาขาว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 1.6  นโยบายจังหวัดตรัง 
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   1.6  นโยบายจังหวัดตรัง 
นางละออง  ภู่กลาง เข้าประชุมช้ีแจงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ครั้งที่  10/2562  ใน 

  วันท่ี  30  ตุลาคม  2562  ณ  ศาลากลางจังหวัดตรัง  (ช้ัน ๕)  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง 
  โดยมีนายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้วา่ราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธาน  ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้มอบนโยบายให้รับเด็กท่ีหลุดจากในระบบโรงเรียนให้
ไปเรยีนกับ กศน.  เพื่อจะได้มีท่ีเรียน  มีโอกาสทางการศึกษา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  ปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข   
ประธานมอบนโยบาย  ดังนี ้

1) ขณะนี้งบประมาณ  2563  ยังไมล่งตัว  อาจล่าช้าจนถึงเดือนกุมภาพันธ์  2563   
    ให้ใช้งบประมาณปี  2562  ไปพลางก่อน  และทุกหนว่ยงานจะต้องเตรียมข้อมูล 
    ด้านงบประมาณต่าง ๆ  บรรจุไว้ในแผนปี  2563  การบริหารจัดการพัสดุ   
    จะต้องตอบค าถามความคุ้มค่าให้ได้  การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า  มีกิจกรรม 
    โครงการใช้งบประมาณ  2562  ก่อน 
2) แนวทางการปฏิบัติงานใหม้ีติดตาม  มีการประเมิน  โดยให้วิเคราะห์งานของ 
    หน่วยงาน  จุดด้อย จุดแข็ง  วิเคราะห์พื้นที่  ไม่ซ้ าซ้อน มูลค่าไม่สงู  กิจกรรม 
    หลักและกิจกรรมสนับสนนุที่มีความสัมพันธ์กัน   

    3) การท างานเชิงรุกในพื้นที่  มีการติดตามงานน้อย  จะต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง 
    4) งานทางวิชาการและนวตกรรม  เพื่อน าผลงานทางวิชาการมาพัฒนาจังหวัด  อยาก 
        เห็นมหกรรมวิชาการซึ่งได้มอบหมายศึกษาธิการจังหวัดตรังรับผิดชอบ  ให้ทุก 
        ส่วนราชการน าหลักวิชาการมาช่วยในการท างานให้มาก  งานจะต้องใช้เทคโนโลย ี
        มาช่วยในการบริหารและปฏิบัติงาน 
    5) งานพิเศษ  ด้ายขยะ จะให้เกิด impact  ให้มากที่สุด  รณรงค์ด้านตรังเมืองสะอาด   
        1  วัน  ต่อ  1 กิโลกรัม  60 %  ของประชากรสามเดือน ต่อคร้ัง ต่อ  3  แสน 
        กิโลกรัม  โดยปฏิบัติการก่อนเดือนฝนตกและทุก ๆ สามเดือน 
    6) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  ตามมรดกอาเซียน  ท าให้เกิดรายได้แก่ประชาชน 
    7) การดูแลสิ่งแวดล้อม  เพิ่มโซนทะเล  หญ้าทะเล  ให้สอดคล้องระหว่างสิ่งแวดล้อม 
        และเศรษฐกิจ 
    8) ด้านความมั่นคง 
        8.1) ความปลอดภัยบนท้องถนน  เพิ่มอัตราความเข้มข้นด้านการจราจร 

    8.2) เสพติดปี 2562  ยาบ้าจับได้ 4 ล้านเม็ด  จะต้องปฏิบัติในพื้นที่เพื่อต้าน 
ยาเสพติด 

    9) กลุ่มคนเปราะบาง เช่น  คนพิการ ล าบากยากจน  จะต้องมีความชัดเจน  สร้างภาพ 
        เหมือนที่เคยเจอมา 
    10) ปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ 
 

/ 11) การจดังานฉลองรฐัธรรมนูญ 
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    11) การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและกาชาดปี  2562  ระหว่างวันท่ี  4  - 15 ธันวาคม   
         2562 แบง่เป็น ของดีของชาวบ้านมาขายเพิ่มรายได้ เดินแบบผ้าไทย สลากกาชาด 
         ช่วยกันทุกหน่วยงาน  หาเงินให้ผู้ป่วยติดเตียง   
    12) เน้นการแต่งกายของข้าราชการ 
          วันจันทร์   แต่งกาย : ชุดกากี 
          วันพุธ      แต่งกาย : ชุดกีฬา  30  นาทหีลังเลิกงาน 
          วันศุกร์ แต่งกาย : ชุดผ้าทอ  หรือ ผ้าท้องถิ่นของตรัง 
    13) ให้เคารพธงชาติ ทุกวัน / สัปดาห์ละ 1 คร้ัง  หรือเดือนละ 1 คร้ัง  ข้าราชการต้อง 
          เป็นตัวอย่าง 
    14) การก าจัดขยะ  อยากให้องค์กรท าให้เห็นชัดเจน  เช่น การท า MOU ปี  2563 
         พลาสติก โฟม  หลอดน้ า  ให้ลด  60%  ของประชาชน  ต้องเก็บขยะทั่วไป   
                                               รีไซเคิล  ขยะอันตราย  โดยด าเนินการดังนี ้

 14.1) ประกาศยกย่องชมเชยจังหวัดต้นแบบ 4.0 
 14.2) การทักท้วงผลการประเมินคุณธรรมจังหวัดตรัง  ประกาศจังหวัดตรังที่มี 
 ความตั้งใจ มุ่งมั่น  ท างานดี  24  จังหวัด 
 14.3) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจตอนล่าง Ocean Health  Indek 201 ประเทศ 
 ไทย 108  SEC  พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ Angaman  Go Green   
 14.4) สรุปผลงานของส านักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง 
 14.5) สรรพากรจังหวัดตรัง 

 14.6) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสาวยางพารา  ระยะท่ี  1 – ระยะท่ี 3   
        (เดือนพฤศจิกายน  2562 – เมษายน  2563) 
     

1.7  การถวายกฐินพระราชทาน  วัดตันตยาภิรมและวัดกะพังสุรินทร์   
นางนภา  จิโรภาส        1) การถวายกฐินพระราชทาน  วัดตันตยาภิรมพระอารามหลวง   
                     วันเสาร์ ที่  9  พฤศจกิายน  2562   

        2) การถวายกฐินพระราชทาน  วัดกะพังสุรินทร์พระอารามหลวง   
        วันอาทิตย์ ที่  10  พฤศจิกายน  2562       
        มอบหมายนางละออง ภู่กลาง และ นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์ไปร่วมพิธี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.8  โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง  ปีงบประมาณ  2563 

นางนภา  จิโรภาส                โครงการนี้จัดในวันพฤหัสบดี ที่  14  พฤศจิกายน  2562  ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย   
           หมู่ท่ี  7  ต าบลหนองปรือ   อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  มอบหมายนายสุรวฒิุ  ขันธ์คง   
           ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอรัษฎา 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 9 / 2562  วันท่ี  26 กันยายน  2562 
 
     / นางนภา  จโิรภาส 



~ 12 ~ 
 

  

นางนภา  จิโรภาส        ให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน  และใหแ้จ้งกลับมาส านักงาน  
                               กศน.จังหวัดตรังแก้ไขให้ถูกต้อง  ก่อนส่งส านักงาน กศน. ต่อไป  

รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  9 / 2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 9/2562  วันท่ี  26  กันยายน  2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

  3.1  การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา  ท่ีเข้าเป็นผู้รับบริการกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ / กศน.ต าบล 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ       รายงานสถิติการน าเข้าข้อมูลประชากรวัยเรียน  ดังนี ้
1) เด็กจบ  ม.3  กศน. อาชีวศึกษา  มีจ านวน  506  คน   
2) เด็กออกกลางคัน (สพป.สพม.สช.)  จ านวน  712  คน   
ขณะนี้ระบบปิดอยู่  ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้  ให้ครูด าเนินการปรับสภาพเด็กไวก้่อน
โดยให้บันทึกไว้ในไฟล์ Excel  เมื่อระบบเปิดค่อยเข้าไปปรับปรุงในระบบ 

นางนภา  จิโรภาส   ให้ด าเนินการว่า จัดท าข้อมูลมีผู้มาเรียนกับ กศน.จ านวนก่ีคน  กี่เปอร์เซ็นต ์ แยกออกจาก 
 อาชีวะ เพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่แท้จริง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 กลุ่มอ านวยการ 

4.1  ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาจังหวัดตรัง  ครั้งท่ี 10/ 2562  
 

นางละออง  ภู่กลาง วันท่ี  31  ตุลาคม  2562  ณ  ห้องประชุมบางรัก  ส านักงาน สกสค.จงัหวัดตรัง  โดยมี 
นายสวนดี  นานอน ผู้อ านวยการ สกสค.จังหวัดตรัง  เปน็ประธานและมีคณะกรรมการ   
10  ราย  มีรายละเอียดประเด็นการประชุมที่ส าคัญ  ดังนี้ 
1) ส านักงาน สกสค.ได้จัดประชุมผู้บริหารของส านักงาน สกสค.ระดับผู้อ านวยการกลุ่มขึ้นไป      
   ส านักงาน สกสค.จังหวัด/กทม. เมื่อวันที่  23 - 25  ตุลาคม  2562  ณ โรงแรมมาริไทมปาร์ค  
   แอนด์สปา  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน  และ 
   น าเสนอผลงานดีเด่นของส านักงาน สกสค.แต่ละจังหวัด  พร้อมทั้งได้ร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน 
   พระราชทานของส านักงาน สกสค. ณ วัดแก้วโกรวาราม  อ าเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  ในวันที่   
   26  ตลุาคม 2562   
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  ได้มีค าสั่งให้ข้าราชการพ้น 
    จากการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ 
 

/ ส่งเสรมิสวัสดิการ 
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    สง่เสริมสวัสดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาลงวันท่ี  22  ตุลาคม  2562   
เป็นเหตุให้รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ทุกคนพ้นจากต าแหน่งตามไปด้วยนั้น  เพื่อ
ไม่ให้กระทบต่อการบริหารงานของส านักงาน สกสค. ในระหว่างที่ยังไม่มีรองเลขาธิการ
คณะกรรมการ สกสค.ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์  แสงสารพันธ์  ผู้อ านวยการส านัก ช.
พ.ค. / ช.พ.ส.  ปฏิบัติการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.ก ากับดูแลและปฏิบัตกิาร
แทนในการปฏิบัติของส่วนงานในส านักงานคณะกรรมการ สกสค. 

3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายณัฎฐพล  ทปีสุวรรณ  กล่าวว่าตามคณะรัฐมนตรีได้ 
มีมติแต่งตั้งนายอรรถพล  ตรึกตรอง  ผู้ตรวจราชการ ศึกษาธิการ  ให้ไปด ารงต าแหนง่ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนั้น ขณะนี้ได้แต่งตั้ง  นายดิสกุล  เกษมสวัสดิ์ 

    ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ 
    และสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  แทน นายอรรถพล  ตรึกตรอง 
4) ระเบียบ  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 

การศึกษาว่าด้วยการจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 พ.ศ.2562  ด้วยส านักงาน 
คณะกรรมการ สกสค.  ได้ออกระเบียบส านักงานคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการจัด
สวัสดิการโครงการสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75  พ.ศ.2562 (12)  กรณีท่ีสมาชิก ช.
พ.ค. / ช.พ.ส.  ผู้ใดประสบปัญหาในการด ารงชีพโดยไมจ่ ากัดอายุหรืออายุการเป็นสมาชิก
ตามข้อ 6(2)  ผู้นั้นอาจยื่นค าขอรับสวัสดิการตามแบบท่ีก าหนด  แบบค าขอสวัสดิการ 
40/75  ผู้อ านวยการส านักงาน สกสค.จังหวัด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ สกสค.
จังหวัด  เห็นว่าสมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส  ผู้ใดประสบปัญหาในการด ารงชีพตามข้อ 6(2)  
จ าเป็นและสมควรได้รับสวัสดิการตามระเบียบนี้  ให้เสนอเร่ืองพร้อมความเห็นต่อ
คณะกรรมการพิจารณา 

5) การรายงานการด าเนินงาน ช.พ.ค. / ช.พ.ส.  จ านวนสมาชิก ช.พ.ค. / ช.พ.ส.  ที่ถึงแก่กรรม   
    การย้ายเขา้  ยา้ยออก   
6) เงินค่าจัดการศพ  และเงนิสงเคราะห์ครอบครัว  ช.พ.ค / ช.พ.ส.  ที่ได้รับ  
    6.1) สมาชิก ช.พ.ค.  ทายาทได้รับค่าจัดการศพ  200,000.-  บาท 

เงินสงเคราะห์ครอบครัว  ประมาณ   709,000.-  บาท 
6.2) สมาชิก ช.พ.ส.  ทายามได้รับค่าจัดการศพ  100,000.-  บาท 

เงินสงเคราะห์ครอบครัวประมาณ  270,000.-  บาท  
 

ผู้อ านวยการส านักงาน สกสค.จังหวัดตรัง  ได้กล่าวย้ าว่าส านักงาน สกสค.จังหวัดตรัง  ไม่
เคยมีปัญหาในการจ่ายเงินคา่จัดการศพและเงินสงเคราหค์รอบครัว  ซึ่งส านักงาน สกสค.จังหวัด
ตรัง ได้ให้บริการเป็นอันดับที่ 2  รองจากส านักงาน สกสค.จังหวัดเชียงใหม่   
7) เร่ืองเพื่อพิจารณา  เรื่องสมาชิก ช.พ.ค.  แจ้งขอย้ายการช าระเงินสงเคราห์ให้รายศพ ช.พ.ค.   

/ ช.พ.ส.  จากหน่วยงานต้นสังกัด  เพื่อขอช าระด้วยตนเอง  เนื่องจากมีความประสงค์ยื่นขอ 
กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ากัด  แต่เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง  30 %  หลังจากหักภาระหนี้ 
กู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู  ซึ่งที่ประชุมได้มีมติว่าควรมีการหาเหตุผลและความเหมาะสมใน 
 

/ การย้าย  หรือการเปล่ียนแปลง 
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การย้าย  หรือการเปลี่ยนแปลงการช าระเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส.  และจะต้องมีการแจ้งเร่ือง
ดังกล่าวไปยงัต้นสงักัดในการเปลี่ยนแปลงการช าระเงิน ช.พ.ค. / ช.พ.ส.  และเข้าโครงการ
สวัสดิการ 40/75  เป็นรายกรณีไป 

8) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง  จ ากัด  ได้ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพื่อให้สอดคล้อง 
กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  จากเดิมร้อยละ  6.50  ต่อปี  มาเป็นร้อยละ  6.20  ต่อปี   
(ลดลง 30 สตางค์)  พร้อมทั้งปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทลง  30  สตางค์  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.2  การขยายเวลาบันทึกข้อมูลบุคลากรทุกประเภท   
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  การขยายเวลาบันทึกข้อมูลบุคลากรทุกประเภท ผ่านระบบฐานข้อมูลกลางของ 
  กระทรวงศึกษาธิการ  (www.moe.go.th)  ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลไปจนถึงวันท่ี 

 25  พฤศจิกายน  2562     
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
         4.3  ผลการด าเนินงาน กศน.จังหวัดตรัง ภาพรวมในระบบ DMIS  ปีงบประมาณ 2562 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ 1) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่ 4   
 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ  งบด าเนินงาน   
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารหน่วยงาน เดือนตุลาคม  2562  ถึง  เดือน มีนาคม  2563
  มีรายละเอียดดังนี้   
  1.1) ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ  กศน.อ าเภอละ  2,500.-  บาท 
  1.2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะเดินทางไปราชการ  กศน.อ าเภอละ  5,000.- บาท 
  1.3) ค่าวัสดุส านักงาน กศน.อ าเภอละ  1,500.-  บาท   รวมทั้งสิ้น  90,000.-  บาท 
 2) แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่ 5  ผู้รับ 
  บริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  งบด าเนินงาน 
  ค่าบริหารจัดการ  ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด ค่าวารสารห้องสมุด  ค่าสาธารณูปโภค 
    ห้องสมุดประชาชน จัดสรรเพื่อเป็นค่าบริหารงานและค่าซื้อหนังสือ สื่อ  มีรายละเอียด 

ดังนี ้
    2.1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด แห่งละ  36,000.-  บาท/ป ี
    2.2) ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี” แห่งละ  36,000.-  บาท/ป ี
    2.3) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ  จ านวน แหง่ละ  30,000.-  บาท/ป ี
    2.4) ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ส าหรับห้องสมุดฯ แห่งละ 1 ฉบับๆ ละ 10.-  บาท/วัน  

(365วัน) 
    2.5) ค่าวารสาร ส าหรับห้องสมุดฯ แห่งละ 10,000.-  บาท/ปี 
    2.6) ค่าจัดซื้อหนังสือ สื่อ ส าหรับห้องสมุด 
 

/ 2.6.1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด    

http://www.moe.go.th/
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 2.6.1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด   แห่งละ  40,000.-  บาท/ป ี
 2.6.2) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี แห่งละ  50,000.-  บาท/ป ี
 2.6.3) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ   แห่งละ  30,000.-  บาท/ป ี
    2.7) ค่าสาธารณูปโภค  ส าหรับห้องสมุดประชาชน  
  2.7.1) ห้องสมุดประชาชนจังหวัด   แห่งละ  11,000.-  บาท/ป ี
  2.7.2) ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมาร”ี แห่งละ  11,000.-  บาท/ป ี
  2.7.3) ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ   แห่งละ  5,700.-  บาท/ปี 
 และจะด าเนินการจัดสรรให้สถานศึกษาต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 4.4  ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ  ของมูลนิธิธรรมกตัญญญู  ไท่หนานไต้เทียนกง 
 

นางนภา  จิโรภาส มูลนิธิธรรมกตัญญู  ไท่หนานไต้เทียนกง  จงัหวัดตรัง  จะพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่
ครอบครัวล าบาก  ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน  ให้ไดรั้บ
ทุนการศึกษา  ให้สถานศึกษาด าเนินการคัดเลือกและไม่ให้ซ้ ากับคนเดิม ส่งมายงัส านกังาน 
กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันท่ี  8 พฤศจิกายน  2562  และเข้ารับทุนการศึกษาในวันที่   
1 กุมภาพันธ์  2563  ณ  มูลนิธิธรรมกตัญญูไท่หนานไต้เทียนกง  จังหวัดตรัง    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  4.5  งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การลงทะเบียน  / GPA / นักศึกษาจบหลักสูตร /การส่ง
ข้อมูลรายบุคคล / การรายงานผู้จบหลักสูตร / หลักฐานทางการศึกษา 
 

นายสุริยา  จันทรัฐ    เมื่อวันท่ี  29  -  30  ตุลาคม  2562  ได้ด าเนินการตรวจ GPA  ของนักศึกษา  น า 
   หลักฐานมาตรวจไขว้กันระหว่างอ าเภอ  ปัญหาที่พบคือหลักฐานไม่ครบ  ในขั้นตอนของ 
   การรับสมัครหลักฐานได้มาไม่ครบ  และเกิดจากการสับเปลี่ยนงานของบุคลากร 
   ผู้ปฏิบัติงาน  ขอให้สถานศกึษาเก็บหลักฐานการรับสมัครนักศึกษาไว้ท่ีนายทะเบียนของ 
   สถานศึกษา  จะได้เป็นแนวทางเดียวกันรายงานจ านวนนักศึกษาผู้จบหลักสูตร ภาคเรียน  
   1/2562  ส านักงาน กศน.จงัหวัดตรัง 
    

สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม เข้าสอบ 
ลงทะเบียน 

ภาคเรียนที่  2/60 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 0 27 70 97 76.75 1179 
กศน.อ าเภอกันตัง 2 52 87 141 72.98 1167 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 2 42 54 98 80.12 677 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1 27 51 79 72.18 675 
กศน.อ าเภอสิเกา 0 3 11 14 75.21 363 
 

      / สถานศกึษา 
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สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม เข้าสอบ 
ลงทะเบียน 

ภาคเรียนที่  2/60 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 3 66 93 162 69.00 1274 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 0 16 28 44 83.07 435 
กศน.อ าเภอนาโยง 3 7 10 20 74.48 452 
กศน.อ าเภอรัษฎา 0 20 25 45 76.94 384 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 0 13 23 36 69.03 431 

รวม 11 273 452 736 74.98 7037 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   

   4.6  ค่าเป้าหมายและ SAR  
 

นางละออง  ภู่กลาง    เมื่อวันที่  20  กันยายน  2562  การตรวจค่าเป้าหมาย  ได้ด าเนินการส่งให้ กศน.อ าเภอ 
     เรียบร้อยแล้ว  ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบอีกคร้ัง  และค่าเป้าหมายของปี 2560  ปี 2561  
     และ 2562  ไม่ควรจะมีค่าเท่ากัน  และได้ด าเนินการตรวจแล้วจ านวน  8  อ าเภอ    
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1  การคัดเลือกการปฏิบตัิงาน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากร ดีเด่นประจ าปี 2562
  
นางนภา  จิโรภาส       ส าหรับการคัดเลือกหน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากร ดีเด่นประจ าปี 2562  ขอใหน้ าส่งมา 

      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันท่ี  29  พฤศจิกายน  2562  เพื่อด าเนินการ 
      คัดเลือกและน าส่งกลุ่มศูนย์อันดามันต่อไป  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 5.2  ขอความอนุเคราะห์นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  
“เราท าความดีด้วยหัวใจ” 904 วปร. ณ ชายหาดปากเมง  อ าเภอสิเกา  จังหวัดตรัง  
 

นางนภา  จิโรภาส          ขอให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนสมัคร  
           เป็นจิตอาสา  และมอบหมายสถานศึกษาน านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  ดังนี้ 
  กศน.อ าเภอสิเกา    จ านวน  200  คน 
  กศน.อ าเภอกันตัง  จ านวน   90  คน 
  กศน.อ าเภอปะเหลียน  จ านวน   90  คน 
  กศน.อ าเภอเมืองตรัง  จ านวน   45  คน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ ระเบียบวาระที่  6   
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ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอื่นๆ      

    6.1  การสอบครูผู้ช่วย   

นางนภา  จิโรภาส         การสอบครูผู้ช่วย  เน้นทีมงานในการเตรียมตัวสอบ  มอบหมายนางสาวสุดา   
            หาญวัฒนกุล  ศึกษานิเทศก์  ส ารวจผู้มีคุณสมบัติสามารถสอบครูผู้ช่วย    

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

    6.2  งานการศึกษาอัธยาศัย   

นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล     จากการศึกษาดูงานชายแดนใต้  พบว่า จงัหวัดยะลามคีวามพร้อมในงานส่งเสริมการอ่าน 
           เพราะมีท้ังห้องสมุดประชาชน และของ TK Part  มีการน านวัตกรรมท้องถิ่น  และ 
           ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้กับงานห้องสมุดประชาชน  มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรม   
           มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย  ห้องสมุดอยู่ในท่ีตั้งที่เหมาะสม  พื้นที่บางส่วนในมุมเด็ก   
           แบง่ออกเป็นกิจกรรมกายภาพส าหรับเด็กพิการและการไปเบตงไม่มีอะไรท่ีน่ากลัวเลย                

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
 

 (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


