
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 3 / 2565 

วันอังคาร ที่  5  เมษายน  2565  เวลา  09.00 น.  
ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธุ์      ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรัง 
4.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
5.  นางสาวมาลิตา             หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว   
6.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี                ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกาและรักษาการในตำแหน่ง 
                                                          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง 
7.  นายอาทิตย์                 อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
8.  นางสาวประโลม เสียมไหม แทน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
9.  นายศรชัย                  เพ็ชรฉุย             แทน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
10. นางสาวตติยาภรณ์   โพธิราช  แทน  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
11. นางละออง        ภู่กลาง               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
12. นางสาวพนิดา             พุ่มขำ                ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
13. นายจรูญ                  แก้วเล็ก ครูอาสาสมัคร กศน. 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา  ลากิจ 
2.  นางเพียงใจ   หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน ลาพักผ่อน 
3.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กักตัวโควิด 
4.  นางจีราวรรณ   ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป  กักตัวโควิด  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรชันี   รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายภาสกร                 กานตร์วีวงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายทวีศักดิ์                ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวสุคนท์ธา          แซ่เขา นักวิชาการศกึษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นายวัชระ สุวรรณประทีป    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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10.  นางสาวกนกอร          กองมี                นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายอนันต์   ศรีราม ครูชำนาญการ กศน.อำเภอนาโยง 
13.   นางสาวพรชื่น   ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอนาโยง 
14.  นางซติีฮะหวา   หวันมาแซะ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาโยง 
15.  นางสาวลภัสรดา   ไกรสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป กศน.อำเภอนาโยง 
16.  นายกษิดิศ   พรหมดนตรี ครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอนาโยง 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

 
ก่อนวาระการประชมุ                                                                                        
  1.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 

ในรอบ 1 เดือน 

นางนภา  จิโรภาส         ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 

                  บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่  3/2565  กล่าวเปิดการประชุม 
                                ตามระเบียบวาระการประชุม   และสถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนว 
                                ปฏิบัติทีด่ี (Good Practice)  ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
                                (Good  Practice)  เป็นคลิปวีดีโอผ่าน เว็บไซต์ www.youtube.com ตามลำดับ  โดยผ่าน        
                                ทางระบบไลน์กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้  
                                1. กศน.อำเภอเมืองตรัง                 2. กศน.อำเภอวังวิเศษ  
                                3. กศน.อำเภอสิเการัษฎา            4. กศน.อำเภอกันตัง    
                                5. กศน.อำเภอปะเหลียน                 6. กศน.อำเภอนาโยง 
                                7. กศน.อำเภอหาดสำราญ            8. กศน.อำเภอสิเกา                     
                                9. กศน.อำเภอย่านตาขาว             10. กศน.อำเภอห้วยยอด  

มติทีป่ระชุม รับทราบ         

                                                                                                              

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

                            1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
นางนภา  จิโรภาส            สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในจังหวัดตรัง   
                                   ข้อมูล  ณ  วันที่  4  เมษายน   2565  
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มติที่ประชุม  รบัทราบ 
                           1.2  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉนิ พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 43) 
นางนภา  จิโรภาส            ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง แจ้งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติ 
                                  ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ ์         
                                  ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
 1)  การปรับปรุงเขตพ้ืนที่จังหวัดตามพ้ืนที่สถานการณ์และการกำหนดพ้ืนที่นำร่องด้าน 
      การท่องเที่ยวเพ่ิมเติม  
   พ้ืนที่ควบคุม  20  จังหวัด 
   พ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  47  จังหวัด  (จังหวัดตรังอยู่ในพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง) 
   พ้ืนที่นำร่องด้านการท่องเที่ยง  26 จังหวัด 
 2)  การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค  
 3)  การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการทั่วราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะรองรับ  
     ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนที่เดนิทางเพ่ือการท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับ 
     ภูมิลำเนาควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด และตรวจ ATK เป็น
     ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง พบปะ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                           1.3  การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 
3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565   
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ นางงสาวพนิดา  พุ่มขำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้า
 ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565  ประชุม 
 วีดิทัศน์ทางไกล ผ่านระบบ Application Cisco Webex Online Meeting ในวันพุธที่ 30 
 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.   
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  1)  กิจกรรมทีเ่กี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ ให้ส่วนราชการให้ความสำคัญ และให้
       หัวหน้าสว่นราชการเข้าร่วมด้วยตนเอง  
 2)  การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  
         ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง TPMAP ชี้เป้าเพ่ือแก้ปัญหา 8,574 ครัวเรือน (13,448 คน) 
  3)  การรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทุกหน่วยงานให้ช่วยกันลดอุบัติเหตุ
      ช่วงสงกรานต์ 
  4)  การขับขีป่ลอดภัยโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัย 100% และให้
 ศาลากลางจังหวัดตรังเป็นพ้ืนที่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิรภัย 100%  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
                           1.4  โครงการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ และการประชุมเสวนา
พิจารณารา่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ...  
นางนภา  จิโรภาส คณะคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ซึ่งเป็น
 คณะกรรมาธิการร่วมของรัฐสภา ได้กำหนดเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่และ
 จังหวัดพังงา ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 และกำหนด
 รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญตัิส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ... ในวันจันทร์ที่ 11 
 เมษายน 2565 ณ โรงแรม อวานี อ่าวนาง คลิฟฟ์ กระบี่ รีสอร์ท จังหวัดกระบี่  
  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
 วิสามัญ โดยการจัดนิทรรศการด้านการศึกษาต่อเนื่อง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ 
 (ขนาดพ้ืนทีใ่นการจัดนิทรรศการ 5 เมตร x 10 เมตร) ซ่ึงมีรูปแบบนิทรรศการ 4 กิจกรรม ดังนี ้
  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ (กศน.อำเภอเมืองตรัง กศน.อำเภอรัษฎา กศน.อำเภอ
    หาดสำราญ  
  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต (กศน.อำเภอกันตัง กศน.อำเภอย่านตาขาว) 
  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน (กศน.อำเภอนาโยง กศน.อำเภอสิเกา  
     กศน.อำเภอปะเหลียน) 
  - การศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กศน.อำเภอห้วยยอด กศน.
    อำเภอวังวิเศษ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 2 / 2565  วันอังคารที่ 1 มีนาคม  2565 
นางนภา   จิโรภาส  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 / 2565  วันอังคารที่  1 มีนาคม  2565   

หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งที่ 2 / 2565   
                           3.1  โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
นายวัชระ  สุวรรณประทีป จากการสำรวจข้อมูลคนพิการ  จำนวน 540 คน ดังนี้ 
  ข้อมูจากกระทรวง พม.    398  คน 
  ข้อมูล นักศึกษา กศน. จากระบบ MIS   142  คน 
  รวม     540  คน 
  ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ กศน. และ พม.      3  คน 
  คงเหลือ     537  คน 
  จากการสำรวจข้อมูลคนพิการจำนวน 540 คน พบว่า คนพิการไม่ได้รับการศึกษา 316 

คน เป็นนักศึกษา กศน. 142 คน ศึกษาอ่ืนๆ 10 คน  ไม่พบตัวตน 50 คน เสียชีวิต 22 คน 
 และได้สำรวจข้อมูลความต้องการให้การช่วยเหลือคนพิการ ดังนี้ 
  ด้านความต้องการในการศึกษาต่อ ข้อมูล 190 คน พบว่า ไม่ต้องการศึกษาต่อ 157 คน 

ศึกษาต่อ 4 คน (กศน.อำเภอห้วยยอด 2 คน กศน.อำเภอสิเกา 2 คน)  อ่ืนๆ 29 คน  
  ด้านการประกอบอาชีพ ข้อมูล 51 คน พบว่า ต้องการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 45 

คน ช่างพ้ืนฐาน 2 คน อาชีพเฉพาะ 2 คน คหกรรม 1 คน พาณิชยกรรม 1 คน  
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ   

 

/ 3.2 การรับเงิน ... 
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  3.2  การรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
นางสาวกนกอร  กองมี สรุปเบิกจ่ายเงินเยียวยา 2000 บาท ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 11  
 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565 รายละเอียด ดังนี้ 
 

สถานศึกษา จำนวนเงินที่เบิกจ่าย (บาท) คงเหลือเบิก (บาท) 
กศน.อำเภอเมืองตรัง 454,000 16,000 
กศน.อำเภอกันตัง 596,000 0 
กศน.อำเภอย่านตาขาว 222,000 0 
กศน.อำเภอปะเหลียน 410,000 8,000 
กศน.อำเภอสิเกา 180,000 0 
กศน.อำเภอห้วยยอด 630,000 40,000 
กศน.อำเภอวังวิเศษ 208,000 0 
กศน.อำเภอนาโยง 216,000 10,000 
กศน.อำเภอรัษฎา 138,000 20,000 
กศน.อำเภอหาดสำราญ 110,000 6,000 

รวม 3,164,000 100,000 
 

 ทั้งนี ้ให้สถานศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นเอกสารขอเบิกเงินเยียวยาให้เร่งดำเนินการ และแจ้ง 
หนังสือแสดงความประสงค์ในการขอเบิกเงินดังกล่าวมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  

 ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565  
มติที่ประชุม รับทราบ                
 3.3  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
บรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา  
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  ตามท่ีสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 3 อัตรา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
  บัดนี้ การสรรหาและเลือกสารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
  การเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 
  โดยมีผู้ขึ้นบัญชีจำนวน 24 ราย และให้ลำดับที่ 1 - 3 มารายงานตัวเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเป็น
  พนักงานราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีพ้ืนที่ในการ 
  ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   ลำดับที่ 1  นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอกันตัง 
   ลำดับที่ 2  นางอนงค์  จอมทอง ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
   ลำดับที่ 3  นางสาวศิวิมล  ฉุ้นย่อง ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา 
มติที่ประชุม รับทราบ                

/ 3.4 การคัดเลือก... 
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 3.4  การคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม และ กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม พลัส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
นายธนากร  เยาว์ดำ  ปฏิทนิการประเมินคัดเลือก กศน. ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และกศน.ตำบลต้นแบบ  
   5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 7 - 28 เมษายน 2565 
 

ที ่ วันเดือนปี กศน.ตำบล กศน.อำเภอ 
1 พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 บ่าย    กศน.ตำบลเขาไพร (พรีเมี่ยม) รัษฎา 
2 อังคารที่ 12 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลนาเมืองเพชร (พรีเมี่ยม) สิเกา 
  บ่าย    กศน.ตำบลบ่อหิน (พรีเมี่ยม พลัส) สิเกา 
3 อังคารที่ 19 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลทุ่งกระบือ (พรีเมี่ยม) ย่านตาขาว 
4 อังคารที่ 19 เมษายน 2565 บ่าย    กศน.ตำบลตะเสะ (พรีเมี่ยม พลัส) หาดสำราญ 
5 พุธที่ 20 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลทับเที่ยง (พรีเมี่ยม) เมืองตรัง 
  บ่าย    กศน.ตำบลนาบินหลา (พรีเมี่ยม พลัส) เมืองตรัง 
6 พฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลนาโคกสะบ้า (พรีเมี่ยม) นาโยง 
  บ่าย    กศน.ตำบลนาข้าวเสีย (พรีเมี่ยม พลัส) นาโยง 
7 ศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลแหลมสอม (พรีเมี่ยม พลัส) ปะเหลียน 
  บ่าย    กศน.ตำบลสุโสะ (พรีเมี่ยม) ปะเหลียน 
8 จันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลท่าสะบ้า (พรีเมี่ยม) วังวิเศษ 
  บ่าย    กศน.ตำบลเขาวิเศษ (พรีเมี่ยม พลัส) วังวิเศษ 
9 อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลวังวน (พรีเมี่ยม) กันตัง 
  บ่าย    กศน.ตำบลย่านซื่อ (พรีเมี่ยม พลัส) กันตัง 

10 พุธที่ 27 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลปากแจ่ม (พรีเมี่ยม) ห้วยยอด 
  บ่าย   กศน.ตำบลท่างิ้ว (พรีเมี่ยม พลัส) ห้วยยอด 
  บ่าย    กศน.ตำบลหนองบัว (พรีเมี่ยม พลัส) รัษฎา 

11 พฤหัสบดี 28 เมษายน 2565 เช้า    กศน.ตำบลแหลมสอม (พรีเมี่ยม พลัส) ปะเหลียน 
  บ่าย    กศน.ตำบลสุโสะ (พรีเมี่ยม) ปะเหลียน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ       
                                                                             
ระเบียบวาระท่ี  4 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ     สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565  
 

/ รายงานการเบิกจ่าย... 
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มติที่ประชุม   รับทราบ    
                      4.2  ตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ สำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565    
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    ความเชื่อมโยงนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน กับตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
   ตัวชี้วัดของ สำนักงานส่งเสริมกำรศึกษานอกระบบและกำรศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ    
 

/ 4.3 การจัดทำแผน... 
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 4.3  การจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ DMIS 65    
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ         รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง           
                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ    
  4.4  ข้อมูลครัวเรือนยากจนรายอำเภอจากฐานข้อมูล TPMAP     
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  ฐานข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMAP จังหวัดตรัง ประจำจะปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   รบัทราบ    
กลุ่มอำนวยการ 
 4.5  การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 6  (กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 1 อัตรา)   
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร     การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
  ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 6  โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ได้รับการบรรจุ
  แต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วยที่ กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 1 ราย คือ นางสาวดาริกา  เดวิเลาะ  
  ซ่ึงได้มารายงานตัว ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอปะเหลียน 
  ในวันที่ 1 เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว  
มติที่ประชุม   รับทราบ    

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 4.6  สรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน ติดตามการสรุปผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
  โดยกำหนดส่งมายังสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายใน 20 วันหลังปิดภาคเรียน (27 มีนาคม 
  2565) กศน.อำเภอส่งสรุปผลฯแล้ว ได้แก่ กศน.อำเภอสิเกา และกศน.อำเภอกันตัง  
มติที่ประชุม   รับทราบ    

 4.7  โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้อง
กลับมาเรียน”  
นายภาสกร  กานต์รวีวงศ์ จำนวนนักศึกษาที่ต้องติดตาม “พาน้องกลับมาเรียน” 2/2564 จำนวน 9 ราย  ดังนี้ 
   - ติดตามแล้วพบตัวจำนวน 5 รายคิดเป็นร้อยละ 55.56 โดยมีสาเหตุมาจาก การได้รับ
     ผลกระทบจากภัยต่างๆ จากความจำเป็นทางครอบครัว และความพิการ  
   - ติดตามแล้วไม่พบตัว 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยมีสาเหตุมาจาก ความจำเป็น
     ทางครอบครัว และย้ายถิ่นฐาน 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   รับทราบ    
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 4.8  โครงการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย กศน. MOE Safety Center  

นายภาสกร  กานต์รวีวงศ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังได้จัดตั้งสถานศึกษาปลอดภัยทั้ง 10 แห่ง เรียบร้อยแล้ว  
  และในส่วนของ Application MOE SAFETY ยังคงมีปัญหายังใช้งานได้ไม่ครบถ้วน แต่ยังคง
  มี e-mail กลางของ กศน.อำเภอทุกอำเภอ ซึ่งผู้ได้รับมอบหมายสามารถเข้าไปดูการร้องเรียน 
  การแจ้งเรื่องต่างๆ ได้  และหากมีการร้องเรียนเข้ามา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ก็สามารถ
  ทีจ่ะประสานไปยังกศน.อำเภอต่างๆ เพ่ือแจ้งข้อมูลต่อไป (ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการร้องเรียน) 
 

 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ    

 4.9  กำหนดการแข่งขันกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับกลุ่มอันดามัน  
นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา กำหนดการโครงการขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565  
   - กิจกรรมแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ร.9) ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด  
     กลุ่มอันดามัน ในวันจันทรท์ี่ 25 เมษายน 2565   
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอเมืองตรัง ประกวดเวลา 09.00 – 12.00 น.  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอห้วยยอด ประกวดเวลา 13.00 – 16.00 น.  
   - กิจกรรมการประกวดจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบ ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด 
     กลุ่มอันดามัน ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565   

/ ระดบัมัธยม... 
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    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอสิเกา  
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กศน.อำเภอวังวิเศษ 
   - กิจกรรมการประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด  
     กลุ่มอันดามัน ในอังคารที่ 26 เมษายน 2565  โดยชุมชนบ้านท่าด่าน อ.ย่านตาขาว 
มติที่ประชุม   รับทราบ    
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
                      - 
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ    
           6.1  การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  
นางละออง  ภู่กลาง การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
   การประเมินคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยคณะกรรมการประเมินฯ จะ  
   ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไป  
   กำหนดให้มีการอบรม มีการทำข้อสอบ pretest  posttest ในเรื่องของการประกันคุณภาพ
   การศึกษา มีการลงภาคสนามฝึกปฏิบัติจริง และจะได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
   คุณภาพอย่างเป็นทางการจากสำนักงาน กศน. ต่อไป   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุม เวลา  12.30 น.  
 
 
 
 
 
 
   
 

(นางสาวพนิดา  พุ่มขำ) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางสาวนันทา  ภิรมย์พร) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
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