
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 1 / 2563 

วันพุธ  ที ่ 5  กุมภาพันธ์  2563  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.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   
6.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

7.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ  
8.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
9.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
10. นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
11.  นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
12.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
13.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
14.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
15.  นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
16.  นางจาริ คงนคร ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
17.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ กศน.อ าเภอสิเกา 
18.  นายชรินทร์ สีสุข ครชู านาญการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
19.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
20.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

22.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
23.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
24.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
25.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
26.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
27.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
28.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
29. นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2     ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
         /   ผู้ไม่มาประชุม 



~ 2 ~ 
 

  

ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ไปราชการ 
2.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ  ลาป่วย     
3.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2  ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  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.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม       
นางนภา  จิโรภาส  1.  ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  (Good  practice) ในรอบ  
    1 เดือนเป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com  โดยเริ่มจาก กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

/ กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอปะเหลียน / กศน.อ าเภอย่านตาขาว กศน.อ าเภอรัษฎา / 
กศน.วังวิเศษ / กศน.อ าเภอห้วยยอด กศน.อ าเภอสิเกาและส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

    2.  มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมการแข่งขันกีฬา “ส านักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน” ระหว่าง 
     วันที่ 19 – 20  ธันวาคม  2562  
    3.  มอบเกียรติบัตร การประชุมปฏิบัติการสร้าง คัดเลือก และบรรณาธิการข้อสอบ หลักสูตร 
    การศึกษานอกระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  

25 – 29  พฤศจิกายน  2562 

 
           / 4.  มอบเกยีรติบัตร 

http://www.youtube.com/
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    4.  มอบเกียรติบัตร การอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการวัดผลตามหลักสูตร 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้  ระหว่าง
วันที่  2 – 4  ธันวาคม  2562 

    5.  ร่วมแสดงความยินดี  กับนายชรินทร์  สีสุข  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
    วิทยฐานะครูช านาญการ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  1.1  การเพิ่มจ านวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2562   

นายสุริยา  จันทรัฐ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการออกมาตรการเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาเข้าสอบให้สูงกว่า
ร้อยละ  70  ตัวอย่าง เช่น  นักศึกษาลงทะเบียนจ านวน  1,000  คน  แต่เข้าสอบ จ านวน  
600  คน  ซึ่งไม่สัมพันธ์กัน เน้นการเพ่ิมจ านวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ให้
เพ่ิมขึ้น  โดยมีการจัดติวก่อนสอบให้กับนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันพบว่านักศึกษา กศน.มีพ้ืนฐาน
มาจากการเรียนในระบบมาก่อน  แต่ในส่วนของด้านอาชีพมีน้อย   

นางนภา  จิโรภาส   ภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่  50 %  ให้ภาพรวมอยู่ที่ 70 %  ฝากผู้บริหารและครูหาวิธีการ     
    เพ่ิมจ านวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาค 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 (ตัวช้ีวัดที่ 2.2  ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษา 
  นอกระบบ (N-NET) 
นางนภา  จิโรภาส  เพ่ือให้การด าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แจ้งเกณฑ์การประเมิน

ส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจ าปี พ.ศ. 2562  และผลคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการด าเนินงาน ติดตาม และพัฒนาคะแนนตัวชี้วัด   ระบบ (N-NET) ใช้ผลคะแนน
การทดสอบจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ โดยใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่นักเรียน
สอบได้ในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
เฉลี่ยทุกหมวกวิชา  5 สาระ  ได้แก่  ฉบับที่ 1  สาระความรู้พ้ืนฐานและสาระการพัฒนา
สังคม  ฉบับที่ 2 สาระทักษะการเรียนรู้  สาระการประกอบอาชีพ  และสาระการด าเนินชีวิต  
จากผลการทดสอบปีละ 2 ครั้ง  เกณฑ์การประเมิน  ดังนี้คือ 

 
 
 
 
           / เกณฑ์การประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ  (N-NET) 

เป้าหมายขั้นต่ า (50) 38.77 
เป้าหมายมาตรฐาน (75) 39.93 
เป้าหมายขั้นสูง (100) 41.1 

 

 1.3  การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   
 สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารที่  18  กุมภาพันธ์  2563 
นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์ ตามที่ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้มอบหมายให้นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์  พร้อม

เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในวันที่  21  มกราคม   2563   เวลา 10.00 
นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมเรือนจ าจังหวัดตรัง  นั้น  จากการเข้าประชุมดังกล่าว กศน.อ าเภอ
เมืองตรัง  ได้วางแผนการด าเนินการ ดังนี้   

  1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มอบหมายให้  นายพิชัย  นาคสอิ้ง ครู กศน.ต าบลนาตาล่วง   
      เข้าเป็นวิทยากรสอนเสริมในเนื้อหาวิชาที่ยาก  วิชาคณิตศาสตร์  ในระดับมัธยมศึกษ

ตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจะน าสื่อหนังสือแบบเรียน กศน. เข้าไปจัดวาง 
พร้อมกับออกแบบตกแต่งให้เหมาะสม 

   2) บูทนิทรรศการส่งเสริมวิชาชีพส าหรับผู้ต้องขัง จ านวน 1 บูท  ขนาดความกว้าง  2.5  
   เมตร  ยาว 4 เมตร พร้อมวิทยากรและ กศน.จัดของถวายจ านวน 1 ชุด การด าเนินการ

เข้าจัดสถานที่  เรือนจ าจะเปิดให้เข้าตกแต่งสถานที่ได้ตั้งแต่วนัที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ เวลา 
08.00 – 16.30  นาฬิกา 

นางละออง  ภู่กลาง   ก าหนดการ การเฝ้ารับเสด็จ   
   เวลา  09.00  นาฬิกา เสด็จฯ ถึงท่าอากาศยานตรัง เสด็จฯประทับรถยนต์พระที่นั่ง  
     ไปยังเรือนจ าจังหวัดตรัง 

     เวลา  10.00  นาฬิกา เสด็จฯ ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   
เวลา  10.45  นาฬิกา เสวยพระกระยาหารกลางวัน 
เวลา  13.00  นาฬิกา เสด็จฯจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ไปยังท่าอากาศยานตรัง 
เวลา  13.00  นาฬิกา เสด็จฯถึงท่าอากาศยานตรัง  เสด็จฯประทับเครื่องบินพระที่นั่ง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4  เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดตรัง  ครั้งที่ 1/2563 
นางละออง  ภู่กลาง ตามที่ได้รับมอบหมายเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดตรัง  ในวันที่  30  มกราคม  

2563  เวลา  09.00  นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดตรัง  ซึ่งในการประชุม
ดังกล่าวมีนายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานในการประชุม   
นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  และนายไพบูลย์  โอมาก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   
เป็นรองประธานในการประชุม  โดยสรุปมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
/ 1)  มอบเครื่องหมาย 
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1) มอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”  ให้ข้าราชการผู้ประกอบการคุณประโยชน์ 
ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน   จ านวน  2  ราย 

2) มอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนด้านการศึกษา  จ านวน  1  ราย 
3) ข้าราชการย้าย 

3.1) ปลัดจังหวัดตรัง  นายวิศิษฐ์  อนันวรปัญญา  จากเดิมเป็นนายอ าเภอสองพ่ีน้อง             
      จังหวัดสุพรรณบุรี 
3.2) วัฒนธรรมจังหวัดตรัง  นายพัฐศิษฎ์  ธนชวาลย์  มาจากส านักงานปลัดกระทรวง  

วัฒนธรรม 
     3.3) ขนส่งจังหวัดตรัง  นายสัญชัย  อ่อนแก้ว  เดิมเป็นนักวิชาการช านาญการพิเศษ 

ส านักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
     3.4) สหกรณ์จังหวัดตรัง  นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู  มาจากสหกรณ์จังหวัดระนอง 
     3.5) ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาลจังหวัดตรัง  นายมณเฑียร  จงจินกูล   

เดิมเป็นผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาน้ าบาดาลกรุงเทพมหานคร 
     3.6) ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินตรัง  นายบุญช่วย  ช่วยระดม  เดิมเป็น  

 ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
     3.7) ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME นายศุภมิตร  ชูหนูขาว  ต าแหน่งเดิมเป็น 

เจ้าหน้าทีฝ่่ายนิติกรรม ธนาคารกรุงไทย   
4) ข้าราชการลาออกจากราชการ   นายวินัย  หมื่นสุวรรณ  ผู้อ านวยการส านักงานเจ้าท่า      

ภูมิภาคสาขาตรัง 
5) ทุกส่วนราชการจัดพ้ืนที่ปลอดภัย 
    5.1) ศาลากลางจังหวัดตรัง 
    5.2) โรงพยาบาลตรัง 
    5.3) เส้นทางที่เสด็จฯผ่าน  ตั้งโต๊ะหมู่   ธงชาติประจ าพระองค์  เพ่ือแสดงความจงรักภักดี   
          และสามารถเห็นได้จากเฮลิคอปเตอร์  ดูแลความสะอาด  ป้ายของส านักงาน 
     5.4)  จัด Big Cleaning Day 3 ครั้ง  คือ ในวันที่ 7 / 14  และ 17 กุมภาพันธ์  2563 
6) จุดเตรียมรับเสด็จฯ 
    6.1) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ศาล  ทหาร  ต ารวจ  ฯลฯ 
    6.2) ผู้ปฏิบัติภารกิจในเรือนจ าจังหวัดตรัง      

6.3) รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  นายไพบูลย์  โอมาก  จิตอาสาพระราชทาน   
7) การแต่งกาย  เครื่องแบบปกติขาว  สวมหมวก  ชุดจิตอาสาพระราชทาน    
    ประชาชนชุดสุภาพ 
8) การจัดการวิวาห์ใต้สมุทร  ครั้งที่  24   
    8.1) ขอให้ข้าราชการทุกภาคส่วนเน้นการแต่งกายสีชมพู  ระหว่างวันที่  13 – 14   

 กุมภาพันธ์  2563  เนื่องในวันแห่งความรัก  มีกลองยาว  มีการจดทะเบียน 
 ใต้มหาสมุทร   
 

/ 8.2) ขอความร่วมมือ     
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8.2) ขอความร่วมมือช่วยกันประชาสัมพันธ์  เพ่ือบอกว่าบุคลากร  4  ประเภท ต่อไปนี้ 
เป็นคนพิเศษของจังหวัดตรัง  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้  ที่เป็นคู่รักที่อยู่ต่างจังหวัด
ขอให้พาคู่รักมาที่จังหวัดตรัง   ถ้าเป็นเพ่ือนรักเราที่มาจังหวัดตรัง  ครอบครัวที่น่ารัก
คนรักสิ่งแวดล้อม  ขอให้ช่วยกันเชิญชวนให้คนต่างจังหวัด  มาเที่ยวจังหวัดตรัง   

 9) การบรรเลงเพลงดุริยางค์ในพระราชพิธี  ปรับปรุงการบรรเลง 
10) สรรพสามิตพ้ืนที่ตรัง เก็บภาษีในเดือนตุลาคม  ถึง  ธันวาคม  2562  ได้ 6.6  กว่าล้านบาท 
11) สรรพากรพ้ืนที่ตรัง เก็บภาษีในเดือนตุลาคม  ถึง  ธันวาคม  2562  ได้ 909.377  ล้านบาท 
12) งานลูกลม  นาหมื่นศรี  จัดระหว่างวันที่  17 – 23  กุมภาพันธ์  2563   
13) กิจกรรมวิ่ง CH3 Charity Infinity Run หาเงินให้กาชาด  ค่าสมัคร 1,500.- บาท  เสื้อโปโล  
      2 ตัว  กระเป๋า Mini  ค่าสมัคร 520.- บาท สมัครได้ที่สนามกีฬากลาง  15  กุมภาพันธ์  

2563   
14) เทศกาลวันมาฆบูชา  วันที่ 8  กุมภาพันธ์  2563  ณ วัดกะพังสุรินทร์   ท าบุญตักบาตร   
      แสดงตนเป็นพุทธมามกะ 
15) โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง  ครั้งที่  4  ระหว่าง 

วันที่  19 – 20  กุมภาพันธ์  2563  ณ  โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ  บ้านเกาะลิบง   
ต าบลเกาะลิบง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

16) โรคไวรัสโคโรน่า  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังได้แนะน าเพ่ือป้องกันโรค ดังนี้ 
      16.1) หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้มาจากประเทศจีนที่ไอ  จาม 
      16.2) ล้างมือบ่อย ๆ 
      16.3) หลีกเลี่ยงสถานที่คนแน่นหนา 
      16.4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่า 
       16.5)  ทานของร้อน  ช้อนกลาง  ล้างมือ  ใช้ของใช้ส่วนตัว 
17) เชิญชวนให้ส่วนราชการใช้พ้ืนที่ ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์  ตามนโยบายรัฐบาลสร้างรายได้   
      ให้ประชาชน  ตามโครงการถนนคนเดิน  ตลาดเซ็นเตอร์พ้อยท์  ซึ่งได้จัดในสองวันสัปดาห์ 
      สุดท้ายของสิ้นเดือน   ได้ด าเนินการมาตั้งแต่วันที่  22  - 30  ธันวาคม  2562  มีผู้มา 
      ใช้จ่าย  จ านวน  13,000  คน  เกิดรายได้  4  ล้านเศษ  พร้อมชมดนตรีและการแสดง  ตาม 
      โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  เวลา  16.30 – 20.00  นาฬิกา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 12 / 2562  วันที่  3 มกราคม   2563 
      

นางนภา  จิโรภาส    รับรองการประชุม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 12 / 2562  (ไม่มี) 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 

          / กลุ่มยทุธศาสตร์และการพัฒนา 
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กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ.  2563  
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนมกราคม พ.ศ.  2563 
 
  

หน่วย/สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 20,016,918.00 13,746,658.78 68.52 6,315,259.22 
กศน.อ าเภอนาโยง 945,929.00 430,484.01 45.51 515,444.99 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 1,571,494.00 700,876.30 44.60 870,617.70 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 776,646.00 329,915.30 42.48 446,730.70 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 786,591.00 229,482.36 29.17 557,108.64 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 2,066,509.00 591,468.39 28.62 1,475,040.61 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 2,143,459.00 594,938.89 27.76 1,595,577.80 
กศน.อ าเภอรัษฎา 789,499.00 213,087.08 26.99 576,411.92 
กศน.อ าเภอกันตัง 2,127,619.00 532,041.20 25.01 1,595,577.80 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1,497,227.00 358,067.73 23.92 1,139,159.27 
กศน.อ าเภอสิเกา 707,127.00 95,468.60 13.50 611,658.40  

   
 

สถานศึกษา 
ผลผลิตที่ 4  งบบริหาร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

จัดสรร จ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 9,000.00 8,410.00 93.44 590.00 
กศน.อ าเภอนาโยง 9,000.00 7,970.77 88.56 1,029.23 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 9,000.00 7,966.42 88.51 1,034.00 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 9,000.00 6,562.00 72.91 2,438.00 

กศน.อ าเภอกันตัง 9,000.00 6,491.00 72.12 2,509.00 

กศน.อ าเภอเมืองตรัง 9,000.00 6,342.00 70.46 2,658.00 
กศน.อ าเภอสิเกา 9,000.00 4,200.00 46.67 4,800.00 
กศน.อ าเภอรัษฎา 9,000.00 3,600.00 40.00 5,400.00 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 9,000.00 2,150.00 23.89 6,850.00 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 9,000.00 0 0 9,000.00 

รวม 90,000.00 53,692.19 59.66 36,308.00 
 
 
        / ผลผลิตที่ 5   
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สถานศึกษา 
ผลผลิตที่ 5  งบบริหาร ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

จัดสรร จ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 

กศน.อ าเภอสิเกา 15,000.00 12,702.00 84.68 2,298.00  
กศน.อ าเภอกันตัง 15,000.00 11,148.39 74.32 3,852.00   
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 18,000.00 9,558.00 53.10   8,442.00  
กศน.อ าเภอห้วยยอด 18,000.00 6,860.00 38.11 11,140.00 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 15,000.00 4,432.00 29.55 10,568.00   
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 15,000.00 4,176.00 27.84 10,824.00 
กศน.อ าเภอนาโยง 15,000.00 4,137.59 27.58   10,862.41 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 18,000.00 4,062.00 22.57 13,938.00 
กศน.อ าเภอรัษฎา 15,000.00 2,500.00 16.67 12,500.00 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 15,000.00 0.00 0  15,000.00 

รวม 159,000.00 59,575.98 37.47  99,424.02 
 

สถานศึกษา 
  

งบอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน 

จัดสรร จ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 

กศน.อ าเภอรัษฎา 266,134.00 124,592.28 46.81 141,541.72 
กศน.อ าเภอนาโยง 286,124.00 132,649.64 46.36 153,474.00 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 781,294.00 339,813.00 43.49 441,481.00 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 618,149.00 262,659.75 42.49 355,489.00 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 181,531.00 77,092.87.00 42.47 104,438.00 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 784,504.00 314,076.79 40.03 470,427.21 
กศน.อ าเภอกันตัง 812,524.00 175,837.00 21.64 636,687.00 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 212,976.00 45,990.04 21.59 166,985.96 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 576,572.00 74,953.00 13.00 501,619.00 
กศน.อ าเภอสิเกา 271,242.00 20,181.00 7.44 251,061.00 

รวม 4,791,050.00 1,567,846.60 32.72 3,223,203.40 
 
 
 
 
 
         / งบอุดหนุน 
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สถานศึกษา 
งบอุดหนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จัดสรร จ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 96,190.00 96,190.00 100.00 0 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 283,520.00 179,565.00 63.33 103,955.00 
กศน.อ าเภอสิเกา 188,420.00 115,360.00 61.22 73,060.00 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 66,760.00 36,580.00 54.79 30,180.00 
กศน.อ าเภอรัษฎา 94,360.00 50,100.00 53.09 44,260.00 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 289,380.00 151,800.00 52.46 137,580.00 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 221,390.00 99,435.00 44.91 121,955.00 
กศน.อ าเภอนาโยง 87,840.00 33,536.00 38.18 54,304.00 
กศน.อ าเภอกันตัง 85,920.00 32,105.00 37.37 53,815.00 

กศน.อ าเภอเมืองตรัง 253,380.00 58,440.00 23.06 194,940.00 
รวม 1,667,160.00 853,111.00 51.17 814,049.00 

 

สถานศึกษา 
  

งบอุดหนุนค่าหนังสือเรียน 

จัดสรร จ่าย คิดเป็นร้อยละ คงเหลือ 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 176,360.00 176,057.00 99.83 303.00 
กศน.อ าเภอกันตัง 232,820.00 0 0 232,820.00 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 227,160.00 0 0 227,160.00 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 203,020.00 0 0 203,020.00 

กศน.อ าเภอย่านตาขาว 148,530.00 0 0 148,530.00 
กศน.อ าเภอนาโยง 76,350.00 0 0 76,350.00 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 74,520.00 0 0 74,520.00 

กศน.อ าเภอสิเกา 70,560.00 0 0 70,560.00 
กศน.อ าเภอรัษฎา 69,960.00 0 0 69,960.00 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 53,860.00 0 0 53,860.00 

รวม 1,333,140.00 176,057.00 13.21 1,157,083 
 

4.2  การจัดสรรงบประมาณในระบบ DMIS   
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ ส านักงาน กศน.จัดสรรงบอุดหนุน ค่าหนังสือ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยใช้ฐานข้อมูล
นักศึกษาท่ีลงทะเบียน  ภาคเรียนที่  2/2562  โดยจัดสรรให้  60%  ของนักศึกษาที่
ลงทะเบียน   

 

        / ระดบั  ประถมศึกษา 
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 ระดับ  ประถมศึกษา หัวละ  290.-  บาท   
 ระดับมัธยมตอนต้น  หัวละ  360.-  บาท   
 ระดับมัธยมตอนปลาย   หัวละ  400.-  บาท   
 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จัดสรรให้ กศน.อ าเภอ 100 %  และจัดสรรงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562  ไปพลางก่อน  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
งบรายจ่ายอื่น  ไตรมาส 1 – 2  ตุลาคม  2562  -  มีนาคม  2563  ขอให้ด าเนินการจัด
กิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่  31  มีนาคม  2563   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.3  รายงานผลการมอบทุนการศึกษานักศึกษาพิการ 
นายวัชระ  สุวรรณประทีป กิจกรรมการมอบทุนการศึกษา นักศึกษาพิการ ประจ าปี 2563  เมื่อวันเสาร์ที่ 1  กุมภาพันธ์

2563  ณ  มูลนิธิธรรมกตัญญู ไท่หนานไต้เทียนกง  จังหวัดตรัง  โดยมีนักศึกษาพิการ  กศน.
จังหวัดตรัง ได้รับทุนการศึกษา  จ านวน  41  ราย ดังนี้ 

 1) กศน.อ าเภอกันตัง จ านวน  6  คน 2) กศน.อ าเภอนาโยง จ านวน  6  คน 
 3) กศน.อ าเภอหาดส าราญ จ านวน  6  คน 4) กศน.อ าเภอเมืองตรัง   จ านวน  5  คน 
 5) กศน.อ าเภอย่านตาขาว  จ านวน  4  คน 6) กศน.อ าเภอห้วยยอด จ านวน  3  คน 
 7) กศน.อ าเภอปะเหลียน จ านวน  3  คน 8) กศน.อ าเภอสิเกา จ านวน  3  คน 
 9) กศน.อ าเภอรัษฎา จ านวน  2  คน 10) กศน.อ าเภอวังวิเศษ จ านวน  3  คน 

ได้รับทุนการศึกษา  คนละ  3,000.-  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  123,000.-  บาท  ซึ่งนักศึกษาพิการ     
ที่ได้รับทุนในปีนี้  จะไม่ซ้ ากับนักศึกษาที่เคยได้รับทุนในปีที่ผ่านมา  และนักศึกษาพิการ    
สามารถเดินทางไปรับทุนการศึกษาได้ด้วยตนเองทั้งหมด  โดยมีครูผู้สอนคนพิการ  เป็นผู้ควบคุมดูแล 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.4  การส ารวจยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้า 
  และส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม ส านักงาน กศน.ได้รับนโยบายตามระเบียบวาระแห่งชาติ  เรื่องสังคมสูงอายุ  ให้จัดกิจกรรม 
 การศึกษาตลอดชีวิต ป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง  ให้แก่ ผู้สูงอายุ  กลุ่ม 
 ติดสังคม  ทั้งประเทศ  จ านวน  800,000  คน  งบประมาณ  80,000,000.-  บาท  (แปดสิบ 
 ล้านบาท) เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามความต้องการบนฐานของต้นทุนและสถานการณ์ 
 ผู้สูงอายุ ของแต่ละพ้ืนที่  จึงขอให้ กศน.อ าเภอทุกแห่งด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนสถานการณ์ 
 ผู้สูงอายุของอ าเภอ  เสนอจ านวนกลุ่มเป้าหมายและจ านวนครั้งที่จะจัด กิจกรรมการศึกษา 
 ตลอดชีวิตในพ้ืนที่ประเภทต่าง ๆ กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  ป้องกันภาวะซึมเศร้าและ 
 ส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง  ควรจัดครั้งละไม่เกิน  3  ชั่วโมง  ในรูปแบบของการศึกษาตาม 
 อัธยาศัย  หรือ  ทักษะชีวิต 
  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 

/ 4.5  การส ารวจและยืนยัน 
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 4.5  การส ารวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ  ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2563 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม ส านักงาน กศน.ได้พิจารณาการยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูและผู้สูงอายุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่ามีความพร้อมในการจัดอบรมมากกว่าจ านวนงบประมาณ ที่
ได้รับทั้งโครงการ จึงมีความจ าเป็นต้องปรับลดให้อยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ  
กศน.อ าเภอเมืองตรัง ด าเนินการในหลักสูตร 70  ชั่วโมง  ไตรมาสที่  1 – 2  จ านวน 1 รุ่น 
กศน.อ าเภอกันตัง ด าเนินการในหลักสูตร 70  ชั่วโมง  ไตรมาสที่  3 – 4  จ านวน 1 รุ่น   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.6  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

นางสาวนุชรีย์  บวชชุม         จากที่ไปอบรมวิทยากรครู ก เมื่อวันที่  23 – 24  มกราคม  2563 และต้องด าเนินการอบรม 
  ให้ครู กศน.ต าบลทุกต าบล  แนวทางการจัดอบรมให้กับประชาชน มีจ านวน  2  หลักสูตร   
 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม  15  คน  ระยะเวลาในการอบรมจ านวน  2  วัน  จ านวน 12   

ชั่วโมง  กลุ่มแรกได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว  คือหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัล 
(Digital Literacy Curriculum)  สามารถด าเนินการอบรมได้ในไตรมาส 1 – 2  และกลุ่ม 
เป้าหมายห้ามซ้ ากันกับปีที่ผ่านมา  ส าหรับหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ โดยสามารถด าเนินการได้ในไตรมาส 3 – 4  เนื่องจากต้องรองบประมาณก่อน 

         ส านักงานกศน.จังหวัดตรังจะด าเนินการอบรมให้ในวันที่  23  เมษายน  2563  ซึ่งหลักสูตร
นี้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถซ้ ากับหลักสูตรความเข้าใจดิจิทัลได้    

มติที่ประชุม รับทราบ 

  

 กลุ่มอ านวยการ 
  4.7  แนะน าบุคลากรใหม่  นางสาวมาลิตา  หลีหยัน        
นางสาวมาลิตา  หลีหยัน นางสาวมาลิตา  หลีหยัน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอตะกั่วป่า   
  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.ย่านตาขาว  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2563 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน นางสาวพรวิรินทร์  วิ้นฉ้วน  พนักงานราชการ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา ส านักงาน 
  กศน.จังหวัดตรัง  รับผิดชอบงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บรรจุเมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.8  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ กศน.ตรัง  ประจ าเดือนมกราคม  พ.ศ.  2563 
นายธนากร  เยาว์ด า การประชาสัมพันธ์ข่าว บนระบบ ONIE-PR  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง อยู่อันดับที่ 16   
  จ านวน  580  ข่าว  ข้อมูล ณ วันที่  5  กุมพันธ์  2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
           / กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
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 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

  4.9  การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือกเสรี  ภาคเรียนที่ 2/2562  

นายสุริยา  จันทรัฐ เพ่ือให้การคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือกเสรี  เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
เดียวกัน  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ขอเชิญท่านและผู้ที่รับผิดชอบ  จ านวน  2  ท่าน  เข้า
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบรายวิชาเลือกเสรีภาคเรียนที่  
2/2562  ระหว่างวันที่  12 – 13  กุมภาพันธ์  2563  ณ  ภูต้นน้ า  ต าบลน้ าผุด  อ าเภอละงู  
จังหวัดสตูล  โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุม  มาพร้อมกันที่ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง  ในวันที่  
12  กุมภาพันธ์  2563  เวลา  07.00  นาฬิกา  และให้น าหนังสือเรียน / ผังการออกข้อสอบ
รายวิชาเลือก / เอกสารที่เกี่ยวข้องตามรายวิชาที่สถานศึกษา รับผิดชอบ พร้อมคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คมาใช้ประกอบการคัดเลือกและบรรณาธิการข้อสอบ รายวิชาเลือกเสรี 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.10  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน  N-NET  
   ครั้งที่ 2/2562 

นายสุริยา  จันทรัฐ  ก าหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่  
                                       2/2562  ในวันอาทิตย์ที่  9  กุมภาพันธ์  2563  ข้อสอบด าเนินการจัดส่งในวันที่  7  
                                       กุมภาพันธ์  2563  และแจ้งข้อห้ามส าหรับกรรมการคุมสอบ  ดังนี้ 

1) ห้ามคุยโทรศัพท์  / ห้ามเล่นโทรศัพท์มือถือ / ห้ามถ่ายภาพ / ห้ามคุยเสียงดัง  

2) ห้ามอธิบายเพ่ิมเติม  นอกเหนือจากค าชี้แจงในแบบทดสอบ  และห้ามครูที่สอนนักศึกษา
มาคุมสอบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.11  การขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ปีงบประมาณ  2563 

นายธนากร  เยาว์ด า เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  ขอให้ส่งแบบประเมินตนเองไปยังส านักงาน 
  ภายในวันที่  23  มีนาคม  2563  เพื่อส านักงาน กศน.จะได้ด าเนินการตามขั้นตอน 
  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาต่อไป   
     โดยขอรับการประเมินในภาคเรียนต่อไป  ตามปฏิทินการประเมิน  ดังนี้ 
   1) ภาคเรียนที่  1  ระหว่างวันที่  16 พฤษภาคม  - 10  ตุลาคม   โดยให้ส่งแบบประเมิน 
       ตนเอง  ภายในวันที่  20  กันยายน  
  2) ภาคเรียนที่  2  ระหว่างวันที่  1  พฤศจิกายน  - 31  มีนาคม  โดยให้ส่งแบบประเมิน 
        ตนเอง  ภายในวันที่  23  มีนาคม  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
         / กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่าย 
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 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ 
 

  4.12  โครงการท าความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยส่ิงแวดล้อม  “ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย 
    ในหน่วยงาน”   

นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ด าเนินการจัดท า MOU  โครงการท าความดีด้วยหัวใจ 
      ลดภัยสิ่งแวดล้อม  “ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน” กับ กศน.อ าเภอทุกอ าเภอ 
      เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการตามโครงการดังกล่าว  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
           

  4.13  โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ.  2563 
นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ร่วมกับศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   จังหวัดตรัง  จัดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการท างานของอ าเภอใน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ด้วยการน าเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมมาช่วยเหลือ 
งานของทางราชการ  และมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรืองานบริการ
สาธารณะประโยชน์ในพื้นที่  เป้าหมายจ านวน  1  รุ่น  จ านวน  100  คน  เยาวชนชาย
อายุ 15 – 25  ปี  ในระหว่างวันที่  4 – 6 กุมภาพันธ์  2563  ณ กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัดตรัง ที่  1  ต าบลบ้านควน  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
        

  4.14 โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง 
     ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์  โครงการปลูกฝังจิตส านึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดตรัง 
     ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ก าหนดจัดในเดือน  มีนาคม  2563  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
     ประมาณ  125  คน ประกอบไปด้วยนักศึกษาชายและหญิง และคุณครู  จ านวน  2  คน   
     รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  4.15 การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์  2563 ครั้งที่  5  ระหว่างวันที่  19 – 21 กุมภาพันธ์  2563 

นายสุรวุฒิ  ขันธ์คง   จากการประชุมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์  ครั้งที่ 5  ณ ห้องประชุมส านักงาน กศน.จังหวัด 
     สงขลา  เมื่อวันที่  3  กุมภาพันธ์  2563  สรุปได้ ดังนี้ 
     1) การแข่งขันกีฬา  ประกอบไปด้วย   
       1.1)  ทีมนักกีฬาและนักกรีฑา  1.2)  ผู้ประสานงาน 
       1.3)  กองเชียร์และขบวนพาเหรด 
     2) แต่ละจังหวัดต้องมีหัวหน้าชุด โค้ด ทีมงาน เพ่ือท าหน้าที่ดูแลประสานงานกับส่วนกลาง 
 
           / ของ กศน.ภาคใต้   
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     ของ กศน.ภาคใต้  ขบวนพาเหรด มีวงดุริยางค์  ป้ายภาคใต้  ธงชาติ จ านวน  20  ผืน   
     ธงในหลวง จ านวน  20  ผืน  ในส่วนของ กศน.จังหวัดตรังรับผิดชอบถือธงภาค จ านวน  

    10  ผืน แต่งกายด้วยชุดกีฬา  และห้ามสวมกางเกงยีนส์  และขบวนพาเหรดให้ 
    เรียงล าดับ ดังนี้ คือ  เริ่มจาก กลุ่มชายแดนใต้  กลุ่มอ่าวไทย  และสุดท้ายเป็นกลุ่ม 
    อันดามัน  
    3) ส าหรับกองเชียร์แบ่งเป็น   
                          3.1) 20  กุมภาพันธ์  2563  บ่าย  เป็นกลุ่มอันดามัน   

         3.2) 21  กุมภาพันธ์  2563  เช้า  เป็นกลุ่มอ่าวไทย   
         3.3) 21  กุมภาพันธ์  2563  บ่าย  เป็นกลุ่มชายแดนใต้   
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
      

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

 4.16  การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชน 
   แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ประจ าปี  2563 
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล  เพ่ือเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา กศน.อ าเภอ ได้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
  โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุน การสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่ง 
  การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ประจ าปี  2563 จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาเสนอโครงการฯ   
  เพ่ือเข้ารับการพิจารณา โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งโครงการฯ ผ่านทางระบบ 
  ออนไลน์  ได้ที่  www.ksp.or.th  ได้ภายในวันที่  29  กุมภาพันธ์  2563   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

        4.17  การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ  ครั้งท่ี  1/2563   
นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล 1) การพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม  ซึ่งผลการพิจารณาสรรหา 
     ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม ประจ าปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  ล าดับที่ 1  ได้แก่ นายเผดื่อง  รักษศรี  อายุ  80  ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน 160/10  หมู่ที่ 1  
        ถนนตรัง – ปะเหลียน  ต าบลย่านตาขาว  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 
  ล าดับที่ 2  ได้แก่ นายเชือน  สงชู  อายุ  75  ปี  ที่อยู่ปัจจุบัน  46  หมู่ที่  7   
        ต าบลนาพละ อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง  
  ล าดับที่ 3  ได้แก่ นางลัคนา  คงเกตุ  อายุ  76 ปี  อยู่ปัจจุบัน  26  หมู่ที่  1   
         ต าบลหนองช้างแล่น  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  
   2) ผลการขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุของจังหวัดตรัง ประจ าปี 2562  ข้อมูลประชากรในปี   

     2563 มีจ านวนประชากรในประเทศไทย 66.5  ล้านคน โดยประชากรผู้สูงอายุ มี 
     จ านวน  12  ล้านคน  (คิดเป็นร้อยละ 18)  ส าหรับจังหวัดตรัง ประชากรในปี 2563 
     (ณ วันที่  10  มกราคม  2563) มีประชากรทั้งหมด 643,164  คน  มีประชากรผู้สูงอายุ  
     จ านวน 102,558 คน (ชาย 44,323 คน หญิง 58,635 คน)  คิดเป็นร้อยละ 15.94 
 
        / 3) ส านักงานพัฒนาสังคมฯ 

http://www.ksp.or.th/
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 3) ส านักงานพัฒนาสังคมฯ ได้รวบรวมผลการด าเนินงาน ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบ 
    วาระแห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ  (6 Sustainable 4 Change)  และตามแผน 
    ยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2561 – 2564)  จากหน่วยงานต่างๆ  และ 
    ภาคีเครือข่าย  ซึ่งมีการขับเคลื่อนตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ ดังนี้ 
      3.1) มาตรการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย 
      3.2) มาตรการที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
   

   4) นอกจากนี้ มีการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุจังหวัดตรัง  (พ.ศ. 2561 –  
      2564)  มีดังนี้ 

     4.1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการส าหรับผู้สูงอายุ 
      4.2) ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและเครือข่าย 
      4.3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมส าหรับผู้สูงอายุ 
      4.5) ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาด้านผู้สูงอายุและการพัฒนา 
            บุคลากรด้านผู้สูงอายุ 
   5) ผลการส ารวจผู้สูงอายุที่มีอายุ  100  ปีขึ้นไปของจังหวัด  โดยส านักงานพัฒนาสังคมฯ   

การเยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 
504 วปร.จังหวัดตรัง ได้ขอความร่วมมือให้ส านักงานพัฒนาสังคม ฯ ด าเนินการส ารวจ
ข้อมูลผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมวางแผนให้การช่วยเหลือและถอดบทเรียน ส านักงาน
พัฒนาสังคมฯ ได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ในระหว่างวันที่  4 – 22  ตุลาคม  2562  โดย
นักสังคมสงเคราะห์ เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และบันทึกข้อมูลเรื่องราวต่างๆ ของ
ผู้สูงอายุที่มี 100 ปีขึ้นไป จ านวน  46  คน โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์ตามแบบที่ก าหนด
และการสังเกต และน ามาวิเคราะห์และแสดงผลโดยค่าสถิติเชิงพรรณา และเชิงคุณภาพ 
บทเรียนที่ได้รับจากการเยี่ยมผู้สูงอายุครั้งนี้ พบปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีอายุยืน  4  
ประการหลักประกอบด้วย  
5.1) การรับประทานอาหารประจ าถ่ิน  5.2) การได้รับความรักและความผูกพันกับ
ครอบครัว  5.3) การมีบทบาทเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนและมีภูมิปัญญา ความสามารถ  
และ 5.4) การมีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ การ
ปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถน าไปเป็นแนวทางและรูปแบบ
การด ารงชีวิตที่จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายแข้งแรง  และมีอายุยืนยาวมากกว่าอายุขัย
เฉลี่ยอย่างมีคุณภาพ 

6) แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดตรัง ประจ าปีงบประมาณ 2563  ตามมาตรการขับเคลื่อนระเบียบวาระ
แห่งชาติ เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ (6 Sustainable 4 Change) ไดม้ีแนวทางขับเคลื่อนงาน
ผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ดังนี้ 

 6.1) มาตรการที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนทุกวัย จ านวน 10 โครงการ 
 6.2) มาตรการที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถสู่การบริหารจัดการ ภาครัฐ 4.0 
 จ านวน  1 โครงการ 

/7) ผลการด าเนินงาน 
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7) ผลการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุ  ประจ าปี 2563  ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 
2563  ของส านักงานพัฒนาสังคมฯ  

  7.1) เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาระยากล าบาก ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
   ของมนุษย์จังหวัดตรังได้จัดสรร  จ านวน  74  คน เพ่ือน ามาช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ 
   ประสบปัญหาความเดือดร้อน  รายละ 2,000.- บาท  ขณะนี้ด าเนินการเบิกจ่าย 
   ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแล้ว  จ านวน  21  ราย 
  7.2) สนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี โดยให้การช่วยเหลือแก่ ผู้จัดการ 
        ศพผู้สูงอายุ จ านวน  2 ราย 
  7.3) กองทุนผู้สูงอายุ 
     7.3.1) สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพรายบุคคล ปัจจุบันมีลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ  

  จ านวน 68 คน ได้รับอนุมัติเงินกู้ จ านวน  3  ราย และรับค าร้อง จ านวน   
  7  คน   

    7.3.2) สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการให้กับชมรม องค์กรผู้สูงอายุ จ านวน 2 แห่ง 
  7.4) การบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ ปี 2561 – 2562 มีผู้บริจาค  
   จ านวน  13  ราย แต่มีผู้บริจาคตลอดไป  จ านวน 1 ราย  และในปี 2563  มี 
   ผู้บริจาคเพิ่ม  จ านวน 4 ราย รวมจ านวน 5 ราย 

8) โครงการยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคน 
    พิการจังหวัดตรัง  กิจกรรมย่อย 2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดตรัง 

กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” จ านวนเงิน  
2,490,000.- บาท  โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 8.1) กิจกรรมตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
  -  บนเวที ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ การแสดงดนตรีและความสามารถ 
 ของผู้สูงอายุ 
 8.2) ลานกิจกรรม ได้แก่ บูธกิจกรรม  60  บูธ 
    9) กรอบแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2563  ตามมติคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ 

วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรม
พิเศษเนื่องในโอกาสนี้  ตั้งแต่ปี 2526  เป็นต้นมา  เพ่ือรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
ถึงคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุ  ส าหรับก าหนดการงานผู้สูงอายุจังหวัดตรัง   
ประจ าปี  2563 ในวันอังคารที่  21  เมษายน  2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      
วิทยาเขตตรัง  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (วันเวลาสถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง) 

 10) ส านักงานพัฒนาสังคมฯ ยกร่างกรอบแนวทางการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจ าปี 2563  
      ประกอบ ด้วย 
 10.1) กิจกรรมวิชาการ  เช่น การเสวนา หัวข้อ “สังคมสูงวัย ก้าวไปด้วยกัน” 
         10.2) กิจกรรมนิทรรศการ  ได้แก่ บูธหน่วยงานภาครัฐ บูธของอาสาสมัครพัฒนา 

            สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 10.3.) กิจกรรมบริการผู้สูงอายุ  เช่น บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ค าปรึกษาด้าน 
         การประกอบอาชีพ การรับสมัครงาน ให้ค าแนะน าด้านการฝึกอาชีพ ตัดผมฟรี 

/10.4) กิจกรรมด้านนันทนาการ   
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 10.4) กิจกรรมด้านนันทนาการ  เช่น การแสดงของผู้สูงอายุ 
 10.5) ซุ้มอาหารบริการผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน 
 11)  ส าหรับการเสนอโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนการจัด 
       โครงการ  ขอให้ หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการเสนอขอโครงการได้ที่ส านักงานพัฒนา 
       สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม รบัทราบ  
 

 4.18  รายงานผลการนิเทศ  ไตรมาส 1 – 2  ปีงบประมาณ 2563   
นางละออง  ภู่กลาง                จากการนิเทศ กศน.ต าบลต่าง ๆ ใน 7 อ าเภอ  ตั้งแต่วันที่  24  มกราคม  2563 
   ถึง วันที่  4  กุมภาพันธ์  2563   
   1) กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม พบว่าครู กศน.ต าบล มีความตื่นตัวในการพัฒนา กศน.ต าบล 
  ทั้งบริเวณในภายนอกจะมีจุด cheek in  กันเกือบ 100 %  ในส่วนของภายในก็ได้มี 
  การปรับปรุงพัฒนาให้มีความสะอาด  เรียบร้อย  บรรยากาศดีข้ึน  ตามสภาพ 
  และความพร้อม 
   2) กิจกรรมต่อเนื่อง  พบว่ามีการขับเคลื่อนกิจกรรมไปตามปกติ  มีปัญหาติดขัดในด้าน 
  การจัดเปิดกิจกรรมต่อเนื่องที่เป็น จ านวนชั่วโมง  กลุ่มสนใจ  ทักษะชีวิต พัฒนาสังคม 
  ชุมชน  เป็นต้น  เนื่องจากเครดิตไม่ได้  100 %   
   3) Google  Classroom  ยังไม่ได้ใช้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  มีปัญหาด้านผู้เรียนไม่มี  
  smartphone  และบางคนเข้า g-mail ไม่ได้ 
   4) ในเรื่องการอ่าน เขียน ได้ 75 – 85 %  แนะน าให้ครูท าวิจัยชั้นเรียน  บันทึกหลังสอน 
  ให้เป็นปัจจุบัน  การท ารายงานให้นักศึกษาค้นคว้ามาและเขียนด้วยลายมือส่งครู 
   5) ได้แนะน าบันทึกหลังสอน วิจัยชั้นเรียนที่เป็นปัจจุบัน และให้มีแผนปฏิบัติงานต าบล   
  โครงการ  รายงานการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม 
   6) ครูอยากให้มีการจัดอบรมการท าบันทึกหลังสอน  และการท าวิจัยชั้นเรียน  โครงงาน 
  พบสภาพปัญหาในการยืมเงินจัดซื้อวัดสุ  ในหลักสูตรที่เปิดระยะสั้น  เช่น กลุ่มสนใจ  
  ทักษะชีวิต  พัฒนาสังคมชุมชน  ร้านค้าบางร้านไม่ยอมให้เครดิต  และท่ีเครดิตไป 
  ก็ได้ของมาไม่ครบ  ตามปริมาณท่ีควรจะได้รับ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ... 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

  - 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืนๆ      

 - 
 
          / เลิกประชมุ 
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เลิกประชุม เวลา  14.00  น. 
 
 
 
 (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ตรวจรายงานการประชุม 

 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


