
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 11 / 2562 

วันศุกร์  ท่ี  29  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.  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.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
10.  นางสาริณี   วรรณบวร ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอห้วยยอด 
11.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
12.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
13.  นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
14.  นางอรทัย คงสิน ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
15.  นางจาริ คงนคร ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
16.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิง่ ครู   กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
17.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

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

19.  นางสาวนงเยาว ์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
20.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะ
เหลียน 
21.  นางสาวพรช่ืน  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
22.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
23.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา     
24.  นางอุบลรัตน ์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1.  นายคมกฤช อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอปะเหลียน ลาพักผ่อน 
2.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  ลาป่วย 
         /3.  นางธิดารัตน ์

 
3.  นางธิดารัตน ์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ลาป่วย 



~ 2 ~ 
 

  

4.  นายอนันต ์ ศรีราม ครูช านาญการ   ไปราชการ 
5.  นายชรินทร์ สีสุข ครู   ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ ์ระดับ ส 4       ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายวัฒนา แกว้มี พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2          ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2          ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางสาวอัจฉร ี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางพิมภักดิ ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายอนุวัต ิ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม       

นางนภา  จิโรภาส  แจ้งที่ประชุม  ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนนิงานทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดี   

    (Good  practice ในรอบ 1 เดือนเป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ www.youtube.com    
โดยเร่ิมจาก กศน.อ าเภอนาโยง / กศน.อ าเภอวังวิเศษ / กศน.อ าเภอหาดส าราญ / กศน.
อ าเภอรัษฎา / กศน.อ าเภอย่านตาขาว / กศน.อ าเภอเมืองตรัง / กศน.อ าเภอปะเหลียน  
กศน.อ าเภอห้วยยอด / กศน.อ าเภอกันตัง และ กศน.อ าเภอสิเกา  ในเดือนถัดไปให้
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังน าเสนอผลการปฏิบัตงิานประจ าเดือน 

 
 

 / ระเบียบวาระที่  1 
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ระเบียบวาระท่ี  1 
 
  
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ      

  1.1  โครงการท าความดีด้วยหัวใจ  ช่วยกันเก็บขยะลดภัยสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง   
นางนภา  จิโรภาส     การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดล้อม   
      “ลดรับ  ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติก”  ซึ่งมีหน่วยงานเขา้ร่วมโครงการ  จ านวน     
   94  หน่วยงาน  แจง้สถานศกึษาด าเนินการตามโครงการดังกล่าว   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  ผลการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
       ครั้งที่  10/2562 
นางนภา  จิโรภาส     ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ขอแจ้งมติในที่ประชุมดังกล่าว ในเร่ืองกรอบแนวในทาง 
   การแต่งกายมาปฏิบัติงานของบุคลากรจังหวัดตรัง  และการสร้างจิตส านึกในการ

เทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยการเคารพธงชาติ  ดังนี้  
   1)  การแต่งกายมาปฏิบัตงิาน   

    1.1) วันจันทร์ : เคร่ืองแบบสีกากี/เคร่ืองแบบประจ าหน่วยงาน 
    1.2) วันพุธ    : ชุดกีฬา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกายให้มีสมรรถนะท่ีดี 

            ต่อการปฏิบัติงาน   
    1.3) วันศุกร์  : ชุดผ้าพื้นถิ่น  หรือผ้าพื้นเมือง  
    1.4) วันอื่น ๆ : ตามภารกิจทีก่ าหนด/ชุดสุภาพ 

     2)  การเคารพธงชาติ  ขอความร่วมมือทุกส่วนราชการจัดให้มีการเคารพธงชาติหน้าเสา
ธง 
         ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ในเวลา  08.00 น. ส าหรับหน่วยงานที่ไม่มีเสาธง   
         ให้พจิารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3  งานฉลองรัฐธรรมนูญ  และงานกาชาดจังหวัดตรัง  ประจ าปี 2562 
นางนภา  จิโรภาส  งานฉลองรัฐธรรมนูญ  และงานกาชาดจงัหวัดตรัง  ประจ าปี 2562  จัดระหว่างวันท่ี  

4 – 15  ธันวาคม  2562  ณ  ลานวัฒนธรรม  สนามกีฬาทุ่งแจ้ง   ถนนตรัง – สิเกา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง  ในงานดังกลา่วมีการออกร้านนาวากาชาดเพื่อหารายได้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจงัหวัดตรัง 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ได้สนับสนุนพัดลมจ านวน  1  ตัว  และขอเชิญผู้บริหาร
สถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดร้านนาวากาชาดจงัหวัดตรัง  ในวันพฤหัสบดีที่  5  
ธันวาคม 2562  เวลา 17.00 น.  ณ เวทีร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 1.4  ขอเชญิเข้าร่วมกจิกรรม 
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   1.4  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2562 
นางนภา  จิโรภาส       ส าหรับจังหวัดตรังได้ก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ในวันพฤหัสบดีที่  5   

ธันวาคม  2562  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  ศาลากลางจังหวดั  
ตรัง  ประกอบด้วย 
1) พิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจ านวน 89  รูป  เวลา  06.00 น.   
    การแต่งกาย  ข้าราชการพลเรือน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  :  เคร่ืองแบบปกติขาว  

          ไม่สวมหมวก 
2) พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม  เวลา  08.00 น.   

          การแต่งกาย  ข้าราชการพลเรือน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  :  เคร่ืองแบบปกติขาว  
สวมหมวก 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5  โครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟ
มาราธอน  

  เฉลิมพระเกียรติ 
นางนภา  จิโรภาส โครงการ "สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน" เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิม 

พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  
ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะน าไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4  พฤษภาคม 2562   
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบ    
ขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และเพือ่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนหันมาสนใจ  
การออกก าลังกาย สร้างสุขภาพที่ดี   ในส่วนของจังหวัดตรัง ได้ก าหนดจัดโครงการ "สาน      
พลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน” เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562  ในวันอาทติย์ที่  
15 ธันวาคม  2562  เวลา 05.00 น. ณ สนามปั่นอันดามัน (สวนศรีตรัง) หมู่ท่ี 6  ต าบล 
นาตาล่วง  อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   1.6  รับรองให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม - เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยาน 
แห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง  ซ่ึงเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของไทย เป็นมรดกอาเซียน 

นางนภา  จิโรภาส                ที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จ านวน 2 แห่ง คือ อุทยาน
แห่งชาติหาดเจา้ไหม-เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน เป็นล าดับที่ 45 และ 46 ในภูมิภาค
อาเซียน ถือเป็นมรดกอาเซียนในล าดับที่ 5 และ 6 ของประเทศไทย  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
  
 

 / 1.7  วันที ่ 5  ธันวาคม  วันดินโลก 
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1.7  วันท่ี  5  ธันวาคม  วันดินโลก    
นางนภา  จิโรภาส        5  ธันวาคม  วันดินโลก  ส าหรับจังหวัดตรังได้ก าหนดจัดงานวันดินโลก  ดงันี้ 
          วันท่ี  19  ธันวาคม  2562  จัด ณ  สถานพีัฒนาที่ดินตรัง   
    1)  ชมนิทรรศการนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม 
    2)  ชมพิพิธภัณฑ์ดิน  3)  บริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนท่ี 
    4)  สาธิตการท าปุ๋ยหมัก  น้ าหมักชีวภาพ  และเทคโนโลยดี้านการเกษตร 
    5)  ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย / เกษตรอินทรีย์ 
    6)  ชมนิทรรศการ  และบริการให้ค าแนะน าของหน่วยงานในจังหวัด 
         วันท่ี  20  ธันวาคม  2562  จัด ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง   
          กิจกรรมปลูกหญ้าแฟก  จ านวน  100,000.-กล้า  ณ  บริเวณแหล่งน้ าชลประทาน   
          บ้านวังแตระ  หมู่ท่ี  7  ต าบลนาท่ามเหนือ  อ าเภอเมือง  จังหวัดตรัง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.8  ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
นางนภา  จิโรภาส        ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มีภารกิจหน้าที่รักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และรายงานคณะกรรมการนโยบายการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 10 / 2562  วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2562 
      

นางนภา  จิโรภาส         ให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน  และให้แจ้งกลับมาส านักงาน กศน. 
                               จงัหวัดตรัง  แก้ไขให้ถูกต้อง  ก่อนส่งส านักงาน กศน. ต่อไป  

รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  10 / 2562  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 10 / 2562  วันท่ี  4  พฤศจิกายน  2562 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

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

 
                                                                                       /  นายทวีศักดิ ์ ไตรญาณ 

 

         / นายทวีศกัดิ์  ไตรญาณ        
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นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ รายงานสถิติการน าเขา้ข้อมูลประชากรวัยเรียน  ดังนี้ 
 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

สภาพปัญหาเดิม 
ที่แบ่งกลุ่ม 

รวม 
ทั้งหมด 

เข้าเรียนหรือจ าหน่ายออกจากฐาน 

เรียน 
ภายในประเทศ/ 

จบ ม.6 หรือ
เทียบเท่า ไม่มี

ตัวตน/
ตาย 

รวม 
ภายนอก 
ประเทศ 

/อายุ 18 ปีขึ้นไป 

 [10] ด าเนินการแล้ว
พร้อมส่งต่อ 

666 586 14 2 602 

การศึกษาพเิศษ [4] เด็กพิการ 345 44 28 3 75 

สพป. สพม. สช. [5] เด็กปกติทีไ่ม่ได้
เข้ารับการศึกษา 
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ 

1867 618 122 50 790 

สพป. สพม. สช. [6] เด็กออกกลางคัน 2050 700 312 22 1034 
กศน. อาชีว. [7] จบการศึกษา 

ภาคบังคบั ม.3 
2541 579 1448 38 2065 

รวม  7469 2527 1924 115 4566 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สภาพปัญหาเดิม 
ที่แบ่งกลุ่ม 

ก าลังด าเนินการติดตาม/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

จบ ม.3 
เด็ก 

พิการ 
เด็กปกติที่
ไม่ได้เรียน 

เด็กออก
กลางคนั 

ได้
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได ้

รวม 
(กศน. 
อาชีว.) 

(การศึกษา
พิเศษ) 

(สพป.  
สพม. สช.) 

(สพป. 
 สพม. 
สช.) 

ต้อง 
ส่งต่อ 

ด าเนิน 
การ 

 [10] ด าเนินการแล้ว
พร้อมส่งต่อ 

0 1 59 4 0 0 64 

การศึกษาพเิศษ [4] เด็กพิการ 0 270 0 0 0 0 270 

สพป. สพม. สช. [5] เด็กปกติทีไ่ม่ได้
เข้ารับการศึกษา
ด้วยเหตุผลต่าง ๆ 

1 0 1075 1 0 0 1077 

สพป. สพม. สช. [6] เด็กออกกลางคัน 89 0 220 707 0 0 1016 

กศน. อาชีว. [7] จบการศึกษา
ภาคบังคบั ม.3 

416 0 60 0 0 0 476 

รวม  506 271 1414 712 0 0 2903 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ ระเบียบวาระที่  4 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
  

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ สรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2562 
   

สถานศึกษา ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็น % คงเหลือ 
กศน.อ าเภอเมืองตรัง 691,285 160,331.05 23.19 530,953.95 
กศน.อ าเภอห้วยยอด 632,871 142,252.59 22.48 490,618.41 
กศน.อ าเภอกันตัง 566,509 98,694.36 17.42 467,814.64 
กศน.อ าเภอปะเหลียน 391,420 85,546.60 21.86 305,873.40 
กศน.อ าเภอย่านตาขาว 522,019 97,076.81 18.60 424,942.19 
กศน.อ าเภอรัษฎา 288,921 22,000.00 7.61 266,921.00 
กศน.อ าเภอนาโยง 379,834 129,063.35 33.98 250,770.65 
กศน.อ าเภอสิเกา 185,424 14,940.49 8.06 170,483.51 
กศน.อ าเภอวังวิเศษ 257,529 53,260.55 20.68 204,268.45 
กศน.อ าเภอหาดส าราญ 448,199 112,080.73 25.01 336,118.27 
ส านักงาน กศน.จังหวัด 19,848,700 6,374,159,98 32.11 13,474,540 

 

 

นางนภา  จิโรภาส สถานศึกษาที่เบิกจ่ายยังไม่ถงึ  20 %  ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมและเร่งรัดการเบิกจ่าย และ
ขอใหฝ้่ายแผนและการเงินของสถานศึกษา  ด าเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายกับส านกังาน 
กศน.จังหวัดทุกเดือน  การขอใช้รถโมบายในส่วนของค่าน้ ามันเช้ือเพลิงให้เบิกจ่าย
งบประมาณจากผลผลิตที่ 5 ไปพลางก่อน  และเน้นเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้
ถูกต้องตามระเบียบการเบิกจ่าย  เช่น การจัดโครงการต่างๆ  ใช้เงินงบประมาณ  ส าหรับ
วัสดุให้เจ้าหน้าที่พสัดดุ าเนินการจัดหา  คือในกรณีที่ร้านเครดิตได้ ก็ใหเ้ครดิต  กรณีร้านค้า
เครดิตไม่ได้  ทดรองจ่ายได้ไม่เกิน  5,000.-  บาท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มอ านวยการ 

 

 4.2  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  ต าแหน่ง 
       นักวิชาการศึกษา  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
    

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประกาศรับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป ต าแหน่ง 
 นักวิชาการศึกษา  ก าหนดรับสมัคร  ระหว่างที่  12 – 20  ธันวาคม  2562  ณ  
 ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง   

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
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 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 

         4.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับ 
   การศึกษาขัน้พืน้ฐาน ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ Google  Classroom  
   ระหว่างวันท่ี  3 – 4  ธนัวาคม  2562 
 

นางนภา  จิโรภาส  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร  
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้วยการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ Google  Classroom  ระหว่างวันท่ี 3 – 4  ธันวาคม  2562 

 มอบหมายงานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  เป็นวิทยากร ทีมบุคลากร กศน.อ าเภอ 
 ปะเหลียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ 
  

 4.4  การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์  2563” 
 

นางนภา  จิโรภาส 1)  ประเภทกีฬา 
1.1) กีฬาฟุตบอล (ครูชาย)  กีฬาเซปักตะกร้อ  (ครูชาย ครูหญิง)  ส านักงาน กศน. 

จังหวัดตรังเป็นตัวแทนกลุ่มอันดามัน  เข้าแข่งขันระดับภาคใต้   
1.2) กีฬาวอลเล่ย์บอล (ครูชาย) ส านักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ + ตัวแทนจังหวัดกลุ่ม 
      อันดามันอีก  4  จังหวดั  ท าการแข่งขันกับส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล  
      ณ จังหวัดระนอง  เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มอันดามัน  แข่งขันระดับภาคใต้   
1.3) กีฬาวอลเล่ย์บอล (ครูหญิง)  ส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา + ตัวแทนจังหวัดกลุ่ม 
      อันดามันอีก  4  จังหวดั  ท าการแข่งขันกับส านักงาน กศน.จังหวัดสตูล   
      ณ จังหวัดระนอง  เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มอันดามันแข่งขันระดับภาคใต้ 
1.4) กีฬาเปตอง (ครูชาย ครูหญิง) ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ตเป็นตัวแทนกลุ่ม 
      อันดามัน แขง่ขันกับส านักงาน กศน.จังหวัดสตลู  ณ จังหวัดระนอง  เพื่อเป็น 
      ตัวแทนกลุ่มอันดามันแข่งขันระดับภาคใต้ 
1.5) กีฬาฟุตบอล (นักศึกษาชาย)   
1.6) กีฬาวอลเลย์บอล (นักศึกษาชาย,หญิง) 
1.7) กีฬาเซปักตะกร้อ (นักศึกษาชาย,หญิง)  
1.8) กีฬาเปตอง (นักศึกษาชาย,หญิง)  
      กีฬา  ตั้งแต่ข้อ 1.6) – 1.9)  ส่งรายช่ือนักกีฬาให้ส านักงาน กศน.จังหวัด   
      ระนอง  วันที่  12  ธันวาคม  2562  เพื่อท าการแข่งขัน ณ จังหวัดระนอง  

2)  ประเภทกรีฑา  ทุกประเภท  (ครูชาย ครูหญงิ นักศึกษาชาย นักศึกษาหญงิ) สง่รายช่ือ 
     นักกีฬาใหส้ านักงาน กศน.จังหวัดระนอง  วันที่  12  ธันวาคม  2562  เพื่อท าการ 
     แข่งขัน ณ จังหวัดระนอง 

                 / 3)  เส้ือกฬีา   
 
 

3)  เสื้อกีฬา  จังหวัดตรังใสส่ีฟ้าในวันแข่งขันที่จังหวัดระนอง   
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 4)  สถานท่ีจัดการแข่งกีฬา กลุ่มอันดามัน  สนามกีฬาจงัหวัดกระบี่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 - 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอื่นๆ      

    6.1  การคัดเลือกการปฏิบัติงาน หน่วยงาน สถานศึกษา บุคลากร ดีเด่นประจ าปี 2562 

นางนภา  จิโรภาส        เอกสารแบบประเมินการคัดเลือก ก าหนดส่งมายงัส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ภายใน 
   วันท่ี  29  พฤศจิกายน  2562   ขยายจนถึงวันท่ี  2  ธันวาคม  2562  เท่านั้น                 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
 

 (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 
ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


