
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  คร้ังที่ 5 / 2565 

วันอังคาร ท่ี  7  มิถุนายน  2565  เวลา  09.00 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
3.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธุ์      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
4.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
5.  นางเพียงใจ   หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียนและรักษาในตำแหน่ง 
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
6.  นายอาทิตย์                 อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
7.  นางสาวมาลิตา             หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
8.  นางละออง        ภู่กลาง              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
9.  นายอนันต์ ศรีราม ครูชำนาญการ 
10.  นายธีรชัย   ช่ืนชม ครูอาสาสมัคร กศน. 
11.  นายกฤษฎา บิลเกษม ครูอาสาสมัคร กศน. 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง   ไปราชการ 
2.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา   ไปราชการ 
3.  นางสาวพนิดา              พุ่มขำ               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   ไปราชการ 
 
 

ผูเ้ข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชนี   รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายภาสกร                 กานต์รววีงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นายทวีศักดิ์                ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวพรวิรินทร ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางสาวสุคนท์ธา          แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายนพรัตน ์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                                                                                       / 12. นายวัชระ  สุวรรณประทีป 
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12.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญช ี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวกนกอร          กองมี                นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวภาวดี            สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนันทา     ภิรมย์พร      นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางสาวอัจฉรี     วีระเสถียร          นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม                                                                                        
                              1. มอบเกียรติบัตรการรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
ประจำเดือนเมษายน 2565 
นางนภา   จิโรภาส         ขอแสดงความยินดีกับกศน.อำเภอปะเหลียน  ผลการนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีดี 
                                     ประจำเดือน เมษายน  2565 จัดทำโดย นางสาวดาริกา  เดวิเลาะ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 

                            2.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏบิัติที่ดี (Good practice) 

ในรอบ 1 เดือน 

นางนภา  จิโรภาส          ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
                  บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งท่ี 5/2565  กล่าวเปิดการประชุม 
                                ตามระเบียบวาระการประชุม   และสถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนว 
                                ปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)  ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี 
                                (Good  Practice)  เป็นคลิปวีดีโอผ่าน เว็บไซต์ www.youtube.com ตามลำดับ  โดยผ่าน        
                                ทางระบบไลน์กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้  
                                1. กศน.อำเภอวังวิเศษ       2. กศน.อำเภอย่านตาขาว                                   
                                  3. กศน.อำเภอรัษฎา         4. กศน.อำเภอกันตัง    
                                5. กศน.อำเภอนาโยง            6. กศน.อำเภอเมืองตรัง                  
                                  7. กศน.อำเภอสิเกา           8. กศน.อำเภอห้วยยอด           
                                        9.  กศน.อำเภอหาดสำราญ     10. กศน.อำเภอปะเหลียน และสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติทีป่ระชุม รับทราบ                        
 
                                                                                                                            / ระเบียบวาระที่  1 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

                           1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
นางนภา  จิโรภาส           สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)   
                                 ข้อมูล  ณ  วันท่ี  7  มิถุนายน  2565  
                                   

 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               / สถานการณ์ Covid-19 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                                           / 1.2  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 
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                          1.2  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 45) 
นางนภา  จิโรภาส         1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการใน  
                                สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 45) ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 มีผลต้ังแต่วันท่ี  
                               1 มิถุนายน 2565 โดยมี  ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
                               1.1 การปรับปรุงเขตพื้นท่ี จังหวัดตามพื้นท่ีสถานการณ์และการกำหนดพื้นท่ี นำร่อง 
                               ด้านการท่องเท่ียวเพิ่มเติม 
                               1.2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 
                               1.3 มาตรการควบคุมและปอ้งกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานท่ีเส่ียงต่อการแพร่โรค 
                               ท่ัวราชอาณาจักร 
                               2. คำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  
                               (ศบค.) ท่ี 10/2565 เรื่อง พื้นท่ี สถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพื้นท่ี เฝ้าระวังสูง และพื้นท่ี  
                               นำร่องด้านการท่องเท่ียวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ 
                               บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 มีผลต้ังแต่ 
                               วันท่ี 1 มิถุนายน 2565 กำหนดเขตพื้นท่ีสถานการณ์เป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง 
                               รวมทั้งส้ิน 46 จังหวัด พื้นท่ีฝ้าระวัง รวมทั้งส้ิน 14 จังหวัด และพื้นท่ีนำรอ่งด้านการท่องเท่ียว  
                               รวมทั้งส้ิน 29 จังหวัด  สำหรับจังหวัดตรัง กำหนดระดับพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง 
                               3. คำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)   
                               (ศบค.)  ท่ี 11/2565  เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช 
                               กำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 26) ลงวันท่ี 30  
                               พฤษภาคม 2565  มีผลบงัคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน  2565 เป็นต้นไป ให้ดำเนินการตาม  
                               มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การ 
                               ดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด 
                               เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
                               ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามข้อกำหนดฯ  
                               และคำส่ังฯ ดังนี้ 
                               1. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ และคำส่ังฯ ดังกล่าวโดยเคร่งครัด 
                               2. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี 
                               ของรัฐท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์ เพื่อให้การดำเนิน 
                               กิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและการดำเนินชีวิตของ 
                               ประชาชนกลับสู่ภาวะปกติมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวทางของนานาประเทศ 
                               3. การปรับปรุงเขตพื้นท่ีจังหวัดตามพื้นท่ีสถานการณ์และการกำหนดพื้นท่ีนำร่องด้านการ 
                               ท่องเท่ียวเพิ่มเติม สำหรับจังหวัดท่ีได้ปรับระดับเขตพื้นท่ีสถนการณ์ขึ้นใหม่ตามคำส่ังศูนย์ 
                                                                                                                                         / บริหารสถานการณ ์
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                               บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)  
                               ท่ี 10/2565  ซึ่งออกตามข้อกำหนดฯ (ฉบับท่ี 45) นี้ 
                               ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีเกี่ยวข้องเตรียมการด้านบุคลากร สถานท่ี และ  
                               ประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีเตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินการตาม                
                               มาตรการ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติต่าง ๆ  เป็นการล่วงหน้า การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการ 
                               ควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อ  
                               ปฏิบัติสำหรับพื้นท่ีสถานการณ์ระดับต่าง1รวมทั้งมาตรการเตรียมความพร้อมตามข้อกำหนดฯ  
                               (ฉบับท่ี 37) ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2564 และขอ้กำหนดฯ(ฉบับท่ี 44) ลงวันท่ี 29 เมษายน 2565   
                               ได้แก่  การห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค  กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลท่ี  
                               สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นท่ีสถานการณ์   
                               มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเท่ียว และมาตรการเฝ้าระวังเพื่อ  
                               ควบคุมการระบาดของโรค ในสถานท่ีเส่ียงต่อการแพร่โรค รวมถึงบรรดามาตรการ หลักเกณฑ์  
                                   หรือแนวปฏิบัติท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานรับผิดชอบกำหนดขึ้นภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว   
                               ยังคงมีผลใช้บังคับเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดนี ้
                               5. มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานท่ี เส่ียงต่อการแพร่โรค 
                               ท่ัวราชอาณาจักร สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง  
                               ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานท่ีอื่นท่ีมีลักษณะคล้ายกันท่ัวราชอาณาจักรยังมีความจำเป็นให้ 
                               ปิดดำเนินการไว้ก่อน ยกเว้นสถานท่ีดังกล่าวท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีเฝ้าระวังและเขตพื้นท่ีนำร่อง 
                               ด้านการท่องเท่ียวซึ่งผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19  
                               รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus)ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย 
                               แล้วและได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการ 
                               โรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณีสามารถเปิดให้บริการได้โดยผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าท่ี  
                               รับผิดชอบสถานท่ีต้องจัดเตรียมสถานท่ีให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร                     
                               (COVID - Free Setting) และต้องกำกับดูแลความพร้อมของบุคลากร  ผู้ให้บริการและผู้เข้ารับ 
                               บริการให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และมาตรการป้องกันโรคต่าง ๆ ตามท่ีราชการกำหนด 
                               ขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนี้ 
                               (1) การเปิดให้บริการการจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ภายในร้าน 
                               สามารถทำได้ไม่เกินเวลา 24.00 นาฬิกา โดยงดกิจกรรมท่ีอาจทำให้เกิดความแออัด 
                               (2) ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบสถานประกอบการต้องดำเนินการจัดให้ผู้ให้บริการ  
                               และบุคลากรในความรับผิดชอบได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดรวมทั้ง  
                               ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้ว และหากเป็นการบริการลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับ  
                               ผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยในทุกสัปดาห์ให้มีการ  
                               ตรวจหาเช้ือโควิด - 19 โดยใช้ชุดตรวจและน้ำยาท่ี เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย  การติดเช้ือ 
                                                                                                                         / SARS - COV - 2 
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                             SARS - COV - 2 (เช้ือก่อโรค COVD - 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง  
                             รวมทั้งประเมิน  ความเส่ียงของตนเองผ่านแอปพลิเคช่ันไทยเซฟไทย (Thai Save Thai)  
                             ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย 
                             (3) ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบสถานประกอบการต้องดำเนินการตรวจคัดกรอง 
                             ผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัย โดยจะให้บริการได้เฉพาะผู้ใช้บริการท่ีแสดงหลักฐานว่าได้รับ  
                             วัคซีนครบตามเกณฑ์ท่ีทางราชการกำหนดและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้ว 
                             เท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเช้ือแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)  
                             อย่างไรก็ดี มีข้อแนะนำให้ผู้ท่ีเข้าข่ายเป็นกลุ่มเส่ียง  ติดเช้ือโควิด - 19 ท่ีจะมีอาการรุนแรงหรือ 
                             ความเส่ียงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) เล่ียงการเข้าใช้บริการในสถานท่ีดังกล่าว 
                             6. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์ 
                             การดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนด ตามคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ 
                             ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ท่ี 11/2565 ให้หัวหน้า 
                             ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงานเจ้าหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตาม 
                             มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการใน 
                             สถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนดตามคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                             ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ท่ี 8/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตาม 
                             ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ 
                             ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 25) ลงวันท่ี 29  เมษายน 2565  โดยเคร่งครัด 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ                                                               
                     1.3  การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
คร้ังที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 
นางนภา  จิโรภาส   วันจันทร์ท่ี 30 พฤษภาคม 2565 
                          1. ก่อนวาระการประชุม มอบเกียรติบัตร/รางวัลต่าง ๆ 
                          2. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรับมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาตรังจากสำนักงานการกีฬา  
                              แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 124,500 บาท 
                          3. อุบัติเหตุในช่วงวันช่วงสงกรานต์ 13 เมษายน 2565 อำเภอห้วยยอดมีอุบัติเหตุเสียชีวิตจากขับขี่ 
                              มอเตอร์ไซด์จำนวน 2 ราย สาเหตุจากการขับขี่เร็วและไม่สวมหมวกกันนอ็คชนท้ายรถ 10 ล้อ 
                              แนะนำข้าราชการย้ายมา/ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ 
                              ก. ขนส่งจังหวัดตรัง ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
                              ข. ประมงจังหวัดสุโขทัย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ประมงจังหวัดตรัง 
                              เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                         1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังขอบคุณ 
                             ทุกหน่วยงานในการรับเสด็จสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า  เมื่อวันจันทร์ท่ี 16 พฤษภาคม 2565   
                              ณ โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนบ้านหินจอก อำเภอปะเหลียน            / ด้วยความเรียบร้อย 
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                             ด้วยความเรียบร้อย ต้ังแต่จุดแรกที่สนามบินตรังไปจนถึงโรงเรียน 
                             องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ให้งบ 200,000  บาท ในการปรับปรุงโรงเรอืนแปรรูปอาหาร  
                             เสริมไอโอดีน 70,000 บาท   เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัดช่วยปรับปรุงศูนย์การ 
                             เรียนรู้โครงการอาหารกลางวัน 
                             - แขวงการทางตรัง - สตูล ได้จัดการสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ 
                             ขนส่งจังหวัดตรังจัดการเรื่องรถยนต์พระท่ีนั่ง เป็น Four Wheel Drive Car 
                             สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการจังหวัด โดย สนง.พื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต พร้อมกับหัวหน้าส่วน  
                             ใหก้ารต้อนรับ ณ โรงเรียนฯให้ผู้รับผิดชอบงานในส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ รวบรวมพระราชกระแสรับส่ัง  
                             จากพระองค์ท่านฯ ซึ่งพระองค์ให้ความสนพระทัยโรงเรียนฯ และนักเรียนในทุกด้าน 
                             ผู้ใหญ่บ้านได้เสนอเรื่องการปรับปรุงถนนหนทางสายควนตีน ซึ่งพระองค์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
                             ตรังติดตามเรื่องการปรับปรุงถนนสายดังกล่าวต่อไป 
                             ตามท่ีท่าน พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และนายเฉลิมชัย สิทธิ์ศักดิ์ ได้มาติดตามงาน 
                             โครงการในพระราชดำริ ณ ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง และอำเภอย่านตาขาว ระหว่างวันท่ี 25-  
                             26 พฤษภาคม 2565 ในส่วนของอำเภอกันตังได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลบางสักซึ่งเป็นกลุ่ม  
                             ผู้สูงอายุ และไปยังเขาพลู(กันตัง) ซึ่งอยู่ติดกับหาดเจ้าไหม และหลังจากนั้นไปติดตามท่อสูบน้ำท่ี    
                             บ้านไร่เหนือ ซึ่งมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำในพื้นท่ีโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว 
                            1.2 กิจกรรมจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน  
                             ณ  หาดปากเมง ณ หมู่ 4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา เมื่อวันท่ี 29  พฤษภาคม 2565 โดยมี 
                             พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน โดยได้ปลูก 
                             ต้นไม้ปาชายเลนและต้นไม้ จำนวน 9,160 บาท พร้อมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปรับภูมิทัศน์ 
                             ในบริเวณดังกล่าว 
                             1.3 TPMAP  
                             ซึ่งดำเนินการใน 2 ส่วน ดังนี ้
                             1.3.1 ลงข้อมูลครัวเรือนยากจน 5 มิติ เปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว 93% ซึ่งจะมีการประชุมติดตามใน 
                             วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งข้อมูล IOM โดยกรมการปกครอง ด้านข้อมูลทะเบียนราษฎร์  
                              ของจังหวัดตรังอยู่ในลำดับท่ี 27 ของประเทศ 
                              1.3.2. การช่วยเหลือประชาชน จังหวัดตรังดำเนินการได้ 22% อยู่ในอันดับท่ี 5 ของภาคใต้  
                              ซึ่งจะประชุม 13.30 น. วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากจังหวัดตรังดำเนินการด้านการ 
                              ลงขอ้มลูได้ 93% จึงได้งบฯสนับสนุน 1 ล้าน จึงต้องดำเนินการในขั้นตอนของการช่วยเหลือ  
                              ประชาชนต่อไป ซึ่งขณะนี้ จังหวัดแพร่และจังหวัดตราดได้ดำเนินการในขั้นตอนของการ 
                              ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 100% 
                              1.4 การรณรงค์ข้ามทางม้าลายเพื่อลดอุบัติเหตุ 
                             เนื่องจากรถมอเตอร์ชนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสังขวิทย์ ท่ีข้ามทางม้าลาย และจะต้อง 
                              มีการรณรงค์การให้สวมหมวกนิรภัย                               / 1.5 การดูดทรายที่เป็นข่าว 
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                              1.5 การดูดทรายที่เป็นข่าวที่อำเภอห้วยยอด  
                              ท้ังในท่ีกรรมสิทธิ์/แม่น้ำ มี 5 อำเภอ มี 5 ราย ซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้ว ซึ่งการ 
                              ดูดทรายจะต้อง ดำเนินการ ดังนี้ 
                              1.5.1 ซึ่งจะต้องของอนุญาต อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบให้ชัดเจน 
                              1.5.2 ติดต้ังแผนผังให้ชัดเจน 
                              1.5.3 ส่วนเรื่องท่ีอนุญาตแล้วให้ อปท./นายอำเภอ ร่วมรับรู้ด้วย 
                              อุตสาหกรรมจังหวัดแจ้งว่าการดำเนินการผิดเงื่อนไขจะมีการเปรียบเทียบปรับ จึงต้องขอ  
                              อนุญาตให้ถูกต้องตามข้ันตอน และกรณีเข้าข่ายเป็นโรงงานจะต้องมีกำลังเครื่องจักร 50  
                              แรงม้าขึ้นไป และถ้าต่ำกว่า 50 แรงม้า ควรขออนุญาตใคร เพราะไม่เข้าข่ายโรงงาน ซึง่ยังไม่ 
                              แน่ใจว่าหน่วยงานไหนรบัผิดชอบ เพราะถ้าจะดูดทรายเกิน Zone จะส่งผลทำให้ตล่ิงพัง  
                              จึงต้องมี พรบ.ท้องถิ่นว่าต้องขุดความลึกเท่าไร   
                              1.6 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีฯ  
                              ดำเนินการผูกผ้าสีม่วง - ขาว ให้แล้วเสร็จในวันท่ี 30-31 พฤษภาคม 2565  และดำเนินการ 
                              ตามหนังสือท่ีจังหวัดส่ังการมา 
                              1.7. สภาพอากาศในชว่งนี้  
                              ทัศนวิสัยไม่ดี เครื่องบิน 2 ลำ ลงไม่ได้ต้องไปลงท่ีหาดใหญ่/กระบี ่
                              ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งท่ี 4/2565 วันท่ี 28 เม.ย.2565 
                              ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
                              3.1 คลังจังหวัดตรัง ติดตามเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 การคลังภาครัฐ ได้มีการลง  
                              ระเบียนการมีสิทธิ์ใช้งานในระบบบริหารการเงิน แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ New GFMIS Thai   
                              ระหว่างวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง  29 กรกฎาคม 2565  ถ้าไม่ทันจะมีการระงับการ 
                              ใช้สิทธิเบิกส่วนงบลงทุน ขอให้เบิก 15% ไปก่อน หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องช่วยจังหวัดด้วย       
                              เพราะถ้าจังหวัดเบิกจ่ายได้ลำดับท่ี 72 จังหวัดจะต้องช้ีแจงการเบิกจ่ายงบต่อคณะกรรมาธิการ 
                              3.2 การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีงบประมาณ2564 
                              3.3 ติดตามความก้าวหน้าการขับเคล่ือนการดำเนินการขจัดความยากจน ได้รายงาน 5 มิติ  
                              ได้ 100% ในขณะท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดตราดและจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการไป 100% 
                              ส่วนจังหวัดตรังอยู่ในลำดับท่ี 5 ของภาคใต้ ซึ่ง ลำดับท่ี 1 คือ ชุมพร 2. พังงา 3. สงขลา  
                              4. นครศรีธรรมราช 
                              4.1 การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระราชินี 3 มิถุนายน 2565 
                              4.1.1 จัดโต๊ะหมู่ / ผูกผ้า ม่วง - ขาว ตลอดท้ังเดือน 
                              4.1.2 ถวายพระพรออนไลน์ 1 – 15  มิถุนายน 2565 
                              4.1.3  พิธีการ 
 
                                                                                                                       / พิธีตักบาตร ณ วัดกะพังสุรินทร์ 
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                               - พิธีตักบาตร ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง เวลา 06.00 นาฬิกา ชุดปกติขาว 
                               พิธีถวายเครื่องสักการะ เวลา 17.45 นาฬิกา โรงเรียนวิเชียรมาตุ ชุดปกติขาวไม่สวมหมวก 
                               เวลา 18.00 นาฬิกา หลังเคารพธงชาติ ผู้แทนหน่วยงานถวายพานพุ่มฯ 
                               - ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ตำบลทุ่งกระบือ ชุดจิตอาสา 
                               4.2 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ  
                               ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวสาหกิจ ลาเข้าร่วม 
                               โครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป  ระหว่างวันท่ี 25 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2565  
                               ซึ่งจังหวัดตรังกำหนด 9 ราย ได้รายช่ือแล้ว 3 ราย ขาด 6 ราย  และจะลาสิกขาวันท่ี  
                               13  สิงหาคม 2565 
                               4.3 วันท่ี 16-18 กันยายน 2565 สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเท่ียวกำหนดแข่งขัน rider 
                               4.4 อุตุนิยมวิทยา เตือนฝนจะตกมากข้ึน แต่จะไม่กระทบมากและจะตกมากข้ึนปริมาณน้ำ 
                               มากกว่าปีท่ีแล้ว 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุฯ   คร้ังที่ 4 / 2565  วันอังคารท่ี  5  พฤษภาคม 2565 
      

นางนภา   จิโรภาส  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2565  วันอังคารท่ี  5  พฤษภาคม   2565   
หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ  คร้ังท่ี 4 / 2565   
                           3.1  โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสรา้งโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
นายวัชระ  สุวรรณประทีป     โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
                                         ข้อมูลโครงการ กศน.ปักหมุด มีรายละเอียดดังนี้                                                                                                      

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
                                        / ด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 



~ 11 ~ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 / การทำสวนยางพารา 
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             /  2.4 อาชีพคหกรรม 
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มติที่ประชุม รับทราบ   
 
                         3.2  โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
นายภาสกร กานต์รวีวงศ ์ โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 

การดำเนินการอยู่ในระยะท่ี 2 ตามเจอตัวจำนวน  9  คน  ตามเข้าระบบจำนวน 5  คน เหลืออีก 
จำนวน  4  คน  

นางนภา จิโรภาส           พาน้องกลับมาเรียนแบ่งออกเป็นเขต 1  กศน.อำเภอเมืองตรัง  จำนวน  6  คน  กศน.อำเภอ
หาดสำราญ  3  คน  กศน.อำเภอปะเหลียน  1  คน  กศน.อำเภอย่านตาขาว  2  คน และพบ
มีเพิ่มอีก  2  คน  รวมเป็น  14  คน   เขต 2 จำนวน  30  คน  

มติที่ประชุม รับทราบ          
                               

                          3.3  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  
นายภาสกร กานต์รวีวงศ ์ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  สำหรับภาพรวมการจัดต้ังศูนย์

สถานศึกษาปลอดภัยเรียบร้อย  จัดการอบรมแล้วสำหรับป้ายไวนิลต้องรอส่วนกลางออกแบบ  
การร้องเรียนสถานศึกษาต้องมีอีเมล์กลางเพื่อใช้ในการตรวจสอบการร้องเรียน และพร้อม
ให้บริการนักศึกษา  

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

                         3.4  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
น.ส.อัจฉรี วีระเสถียร      โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการรวบรวม

ข้อมูล  เพื่อวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สิน  เช่น สหกรณ์ปรับลดดอกเบ้ียตาม
สถานการณ์ของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19          
 
               / นางนภา  จิโรภาส   
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นางนภา  จิโรภาส         การแก้ปัญหาเช่น สหกรณ์สมุทรปราการโมเดลได้ดำเนินการปรับลดดอกเบ้ีย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                       
                             3.5  รายงานผลการดำเนินงานการติดตามครัวเรือนที่ยากจนที่ตกเกณฑ์การศึกษา จงัหวัดตรัง TPMAP 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ           รายงานผลการดำเนินงานการติดตามครัวเรือนท่ียากจนท่ีตกเกณฑ์การศึกษา จังหวัดตรัง TPMAP 
                                       ข้อมูล ณ  7 มิถุนายน 2565 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                                                        

         / ระเบียบวาระที่  4   
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ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

4.1  สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ    สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 
 

                           4.2  การปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานที่  ข้อมูลบุคลากร  ในระบบ DMIS          
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ      การปรับปรุงข้อมูลอาคารสถานท่ี  ข้อมูลบุคลากร  ในระบบ DMIS   สำหรับสถานศึกษาท่ีมขี้าราชการ   
                                   บุคลากร ย้ายบรรจุใหม่  ขอให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ DMIS  และสำหรับกศน.ตำบลให้บันทึก 
                                   ข้อมูลในส่วนของอาคารสถานท่ี ข้อมูลท่ีดินของท่ีต้ังกศน.ตำบลด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ   
 

                          4.3  การขอใช้ที่ราชพัสดุ          
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ    รายงานการลงพื้นท่ีตรวจสอบแนวเขตท่ีราชพัสดุเพื่อขอใช้ท่ีราชพัสดุ  

 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง สถานศึกษา กศน.อำเภอ และธนารักษ์พื้นท่ีตรัง 
                                                                                                                            /  แปลงที่ 1 กศน.ตำบลในควน 
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                 แปลงท่ี 1 กศน.ตำบล ในควน ขอใช้ท่ีโรงเรียนบ้านพรุโต๊ะปุก  สำนักงาน กศน.จังหวดัตรัง  
                 ลงพื้นท่ีสำรวจพื้นท่ีร่วมกับธนารักษ์พื้นท่ีตรัง วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565  

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                 แปลงท่ี 2 ศรช.ปะเหลียน ขอใช้ท่ีโรงเรียนบ้านวงัเจริญ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครูอาสาสมัคร กศน.  
                 ครู ศรช.ตำบลปะเหลียน ลงพื้นท่ีสำรวจพื้นท่ีร่วมกับธนารักษ์พืน้ท่ีตรัง วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          /  แปลงที่ 3 กศน.ตำบลควนธานี 
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                 แปลงท่ี 3 กศน.ตำบลควนธานี ขอใช้ท่ีโรงเรียนบ้านบางหมากน้อย  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง             
                 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง นายวิเชียร จันทร์ฝาก, ข้าราชการครู, ครูอาสา, ครู กศน.ตำบลควรธานี,   
                 ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ ลงพื้นท่ีสำรวจพื้นท่ีร่วมกับธนารักษ์พืน้ท่ีตรัง วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565  
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                แปลงท่ี 4 กศน.ตำบลหนองช้างแล่น ขอใช้ท่ีโรงเรียนบ้านป่ายาง  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
                ลงพื้นท่ีสำรวจพื้นท่ีร่วมกับธนารักษ์พื้นท่ีตรัง วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              / แปลงที่ 5 กศน.ตำบลนาวง   
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                      แปลงท่ี 5 กศน.ตำบลนาวง  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ลงพื้นท่ีสำรวจพื้นท่ีร่วมกับธนารักษ์พื้นท่ีตรัง  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2565 
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
มติที่ประชุม รับทราบ     

 

 4.4  การรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  19          
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม     ข้อมูลการรายงานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19  ข้อมูล ณ วันท่ี 7 มิถุนายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                             / 4.5 โครงการอบรมเชงิปฏิบัติการ 
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                              4.5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือน Trang Learning สำนักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม     กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือน Trang Learning   
                                  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันท่ี 21– 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  
                                  อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. ครูสอนผู้พิการ  
                                  และแอดมิน ผู้ดูแลระบบอำเภอละ 1 คน ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนนักศึกษา(ITW) อำเภอละ 1 คน  
                                  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบห้องเรียนเสมือน Trang Learing  
                                  ส่ิงท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมาวันประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ 
                                  ห้องเรียนเสมือน Trang Learning ใบความรู้  เนื้อหารายวิชาท่ีลงทะเบียน ตามแผนการ 
                                  ลงทะเบียนเทอมนี้ ในรูปแบบไฟล์ word ในกรณี เนื้อหามีภาพประกอบ ต้องเตรียม 
                                  ภาพประกอบของเนื้อหานั้น ๆ มาในรูปแบบไฟล์รูปภาพ 

                        1. ใบงาน ของเนื้อหาแต่ละบท 

                        2. แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน  

                        3. มีการสอบระหว่างภาคไหม ถ้ามีเตรียมข้อสอบระหว่างภาคด้วย 

                        4. ข้อมูล Backup ITW ล่าสุด 

                        5. โน้ตบุ๊ค+Smartphone+ปล๊ักพ่วง 

มติทีป่ระชุม รับทราบ     

 

                                4.6  รายงานผลการจัดทำ facebook fanpage เพื่อสร้างการรับรู้ของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 
นายภาสกร กานต์รวีวงศ ์  ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการจัดต้ัง 
                                  ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จำนวน   
                                  7,432 แห่ง ซึ่งได้สนับสนุนแนวทางในการเผยแพร่องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                                  และเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนบุคลากร และนักศึกษากศน. ได้ตระหนักรู้และเกิดการ            
                                  พัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงาน กศน. จังหวัดตรัง จึงขอให้สถานศึกษามอบหมาย กศน.ตำบล   
                                  จัดทำเฟสบุ๊กแฟนเพจของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎี 
                                  ใหม่ประจำตำบลโดยให้มีการขับเคล่ือนการจัดกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ๆ อย่างน้อยเดือนละ  
                                  1 ครั้ง เพื่อใช้เผยแพร่องค์ความรู้และการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ 
                                  พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ และรายงานผลการจัดทำเฟสบุ๊กแฟนเพจดังกล่าวข้างต้น  
                                  ผ่านรูปแบบออนไลน์ท่ี https://bit.ly/PpPageFB มายังสำนักงานกศน. จังหวัดตรัง ภายใน  
                                  วันท่ี 6 มิถุนายน 2565  ซึ่งพบว่าสถานศึกษาได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ  85 %  และขอ 
                                  สถานศึกษาท่ียังไม่ได้ดำเนินการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป    
มติทีป่ระชุม รับทราบ                                                                                                                                                                       / กลุ่มอำนวยการ 

 

https://bit.ly/PpPageFB


~ 20 ~ 
 

  

 กลุ่มอำนวยการ 
                 4.7  ประกาศรายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหก
สิบปีบริบูรณ์ เม่ือสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางนันทา  ภิรมย์พร  ประกาศรายช่ือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พ้นจากราชการเนื่องจากอายุครบหก 

       สิบปีบริบูรณ์ เมื่อส้ินปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  รายช่ือดงันี้ 
       1.  นายวิเชียร   จันทร์ฝาก  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกันตัง 
       2.  นางละออง  ภู่กลาง      ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
       3.  นายอนันต์   ศรีราม      ครูชำนาญการ  กศน.อำเภอนาโยง 
       4.  นายเชต      ชัยเพชร       พนักงานพิมพ์ ส 4 ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง กศน.อำเภอเมืองตรัง 
        5.  นางอุษา       บญุทอง     พนักงานพิมพ์ ส 4 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
        6.  นางรัชนี      รัตนะ         พนักงานพิมพ ์ส 4 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
        7.  น.ส.กาญจนา  รุ่งเมือง     ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอกันตัง 
        8.  นางทรรษวรรณ์  ชูศรี      ครูอาสาสมัคร กศน.อำเภอวังวิเศษ 
        9.  นายประยุทธ   คงแก้ว     ครู กศน.ตำบลย่านตาขาว  กศน.อำเภอย่านตาขาว 

มติที่ประชุม รับทราบ     
 

            กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  

 4.8 รายงานนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
นายสุริยา  จันทรัฐ      รายงานนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565  จากข้อมูล ณ วันท่ี  11 พฤษภาคม   

       2565  และวันท่ี  24  พฤษภาคม  2565  และระบบปิดรับข้อมูลในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2565    
       พบว่ามีจำนวนนักศึกษาจำนวน  5,579  คน  และระบบจะเปิดใหต้รวจสอบนักศึกษาซ้ำซ้อนใน 
       วันท่ี 10 มิถุนายน  2565   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ                                              /4.9  การลงทะเบียนเรียนวิชากัญชง กัญชา
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                      4.9  การลงทะเบียนเรียนวิชากัญชง กัญชา และวิชาเลือก  4 วิชา  
นายสุริยา  จันทรัฐ       การลงทะเบียนเรียนวิชากัญชง กัญชา และวิชาเลือก  4 วิชา   ตามนโยบายเพื่อส่งเสริมการจัด 
                            การศึกษาให้สอดคล้องกับความมั่นคงของชาติ  ขอให้สถานศึกษาลงทะเบียนเรียน  พร้อมท้ัง 
                            รายงานข้อมูลในระบบ  รายวิชาเลือกดังนี้   
                            1. รายวิชาคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์   รหัสรายวิชา  สค0200035 
                            2. รายวิชารู้ทันข่าวและ Fake News  รหัสรายวิชา  สค0200036 
                            3. รายวิชาอาชญากรรมบนโลกออนไลน์  รหัสรายวิชา  สค0200037 
                            4. รายวิชากฎหมายท่ีควรรู้คู่โลกออนไลน์ รหัสรายวิชา สค0200038 ภายในวันท่ี 15  มิถุนายน  2565 
มติที่ประชุม   รับทราบ      

 

                                          4.10  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/ 2565 
นายสุริยา  จันทรัฐ        ให้ กศน.อำเภอ ดำเนนิการดังนี้. 

         2.1  ส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
                                 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ และรายวิชา 
                                 เลือกบงัคับ ผ่านทางเว็บไชต์ http:/wwww.nfe.go.th/nfetesting ระหว่างวันท่ี 11-17 มิถุนายน 2565 
                                 2.2 ดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติการ 
                                 สอบของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติการสอบ 
                                 ของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติการสอบของผู้เข้าสอบ 
                                 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 รวมท้ังดำเนินการจัดสอบตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ 
                                 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) อย่างเคร่งครัดด้วย  ท้ังนี้ ขอให้สถานศึกษา ดำเนินการในส่วน 
                                 ท่ีเกี่ยวข้องกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 ด้วยความรอบคอบรัดกุม  
                                 และคำนึงถึงความปลอดภัยของแบบทดสอบ 
มติที่ประชุม      รับทราบ          

  

                     4.11  การประเมิน กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม และ กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม พลัส  
ระดับกลุ่มอันดามัน ระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 
นางนภา  จิโรภาส     การประเมิน กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม และ กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส  
                            ระดับกลุ่มอันดามัน ระหว่างวันท่ี 6 – 10 มถิุนายน 2565  วันจันทร์ท่ี 6  มิถุนายน 2565   
                            ณ  กศน.ตำบลทุ่งกระบือ  กศน.อำเภอย่านตาขาว  และกศน.ตำบลแหลมสอม   
                            กศน.อำเภอปะเหลียน  ขอขอบคุณผู้บริหาร  และทีมงานบุคลากรทุกท่าน   
มติทีป่ระชุม      รับทราบ        

 
 
             

            

     / 4.12  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง 
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 4.12  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ระหว่างวันที่  
13 – 16 มิถุนายน 2565  
นายธนากร  เยาว์ดำ   การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  ระหว่างวันท่ี  
                            13 – 16 มิถุนายน 2565  รายละเอยีดดังนี้ 

        1. วันท่ี 13 มิถุนายน 2565  กศน.อำเภอเมืองตรัง   
          2. วันท่ี 14 มิถุนายน 2565  กศน.อำเภอนาโยง 
        3. วันท่ี 15 มิถุนายน 2565  กศน.อำเภอปะเหลียน   
         4.  วันท่ี 16  มิถุนายน 2565 กศน.อำเภอสิเกา 
        กรรมการประเมินประกอบไปด้วย 

                             1. นายบุญพฤกษ์  มะศิริ         
        2. นายประดิษฐ์  ทองใย      
        3. นายสาคร  เย่าเฉ้ือง           
        4. นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์      
        5. นางจรรยา  ใส้เพี้ย 

มติท่ีประชุม      รับทราบ        

 

ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  
 

                      5.1 การจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ  
(การกำหนดการหัวข้อ)         
น.ส.กนกอร  กองมี             
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติทีป่ระชุม      รับทราบ        

                                   / ระเบยีบวาระที่  6 
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ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่น ๆ    
           6.1  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2565 

นางนภา  จโิรภาส                ขอมอบหมายให ้กศน.อำเภอกันตัง กศน.อำเภอรัษฏา กศน.อำเภอปะเหลียน ส่งลูกเสือ  
                             เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมในวันศุกร์ท่ี 1 กรกฎาคม  2565  เวลา 08.00 นาฬิกา  ณ  
                             สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง   รายละเอียดดังนี ้
                             1.  กศน.อำเภอกันตัง      จำนวน  10  คน 
                             2.  กศน.อำเภอรัษฏา   จำนวน  10  คน 
                             3.  กศน.อำเภอปะเหลียน  จำนวน  20  คน 

มติที่ประชุม      รับทราบ   
                               6.2  กฐินพระราชทาน 
นางนภา  จโิรภาส                 ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  

                              1. กฐินพระราชทาน  ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ  วัดไผ่ล้อม ตำบลจันทนิมิต  
                                 จังหวัดจันทบุร ี วันท่ี  14 พฤศจิกายน  2565 
                              2. กฐินพระราชทาน  ของสำนักงาน กศน.  ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว  
                                 อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  วันท่ี 29 ตุลาคม 2565   
                                 สถานศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานได้    

มติที่ประชุม      รับทราบ   

 

6.3  อาสาสมัคร กศน. 
นางนภา  จโิรภาส                อาสาสมัคร กศน. ตำบลละ  3  คน  รวมท้ังจังหวัด  261  คน  จะต้องมีการประชุมช้ีแจง 

                             หน้าท่ีให้อาสาสมัครทราบ   สำหรับการเบิกค่าใช้ในการทำเส้ือกศน.  สามารถไม่เกิน   
                             500 บาท   รอแนวทางความชัดเจนจากสำนักงาน กศน.ก่อน 

มติที่ประชุม      รับทราบ   

 

6.4 แนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการจัดการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ 
นางนภา  จโิรภาส                มอบแนวทางการดำเนินงานและรูปแบบการจัดการกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุใน 4 มิติ 
                                            สถานศึกษาละ 1  เล่ม  
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ   

                                                                          / 6.5 คู่มือประชาชน 
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6.5  คูมื่อประชาชน “พลเมืองคุณภาพ”   
นางนภา  จโิรภาส                มอบคู่มือประชาชน “พลเมืองคุณภาพ”   สถานศึกษาละ 2  เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ   

6.5  การประกันคุณภาพการศึกษา   
นางละออง  ภู่กลาง              แนวทางการประกนัคุณภาพภายนอก  ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  และไม่มี 
                                        สถานศึกษาขอประเมินในระดับดีเยีย่ม    
                                        1. การประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 
                                            1.  วิสัยทัศน์  พนัธกิจ 
                                            2.  ภาวะผู้นำการกำหนดกุลยุทธ์สถานศึกษา 
                                            3.  หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผล 
                                            4.  ผลของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                                            5.  การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา 
                                            6.  การบริหารกิจกรรมผู้เรียนและผู้รับบริการ 
                                            7.  การพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
                                            8.  ความสำคัญของเครือข่าย 
                                    2. การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   
                                       เพื่อให้การดำเนินงานปรับปรงุหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
                                         (แนวใหม่) เป็นไปด้วยความรอบคอบ และตามรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนท่ีถูกต้องก่อน 
                                         การปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จึงจำเป็นต้องรับฟังความ 
                                         คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตครู หน่วยงานผู้ใช้ 
                                         ครู และผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงผู้ปกครองนักเรียน และนิสิต นักศึกษา 
                                         ท่ีศึกษาในหลักสูตรปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ 
                                         ครู เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้มีความ 
 
                                                                                                              /  เหมาะสมและสอดคล้อง 
 




