
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 9 / 2565 

วันอังคาร ที่  11  ตุลาคม  2565  เวลา  09.00 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธุ์      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
5.  นางเพียงใจ   หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอดและรักษาการในตำแหน่ง 
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
6.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
7.  นายอาทิตย์                 อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
8.  นางสาวมาลิตา             หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
9.  นางสาวเรืองวิไล เรืองศรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
10. นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง 
11.  นางสาวพนิดา            พุ่มขำ               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 
12.  นางสาวประโลม เสียมไหม ครูชำนาญการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
13.  นางอรทัย คงสิน ครูชำนาญการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
14.  นางจาริ คงนคร              ครูชำนาญการ กศน.อำเภอกันตัง 
15.  นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
16.  น.ส.รุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู กศน.อำเภอเมืองตรัง 
17.  นางกฤตมน  นิลละออ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอกันตัง 
18.  นางสาวกฤติยาภรณ์     ทองแกมแก้ว      ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองตรัง 
19.  นายณัฐพล   วรมิตรปุญวงศ์     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอห้วยยอด 
20.  นางซิตีฮะหวา หวันมาแซะ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาโยง 
21.  นางสาวภูษณิศา วุฒิเลิศอนันต์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอวังวิเศษ 
22.  นางสาวตติยาภรณ์ โพธิราช ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอหาดสำราญ 
23.  นางสาวอมีนา หมิแส๊ะ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอหาดสำราญ 
24.  นางสาวดาริกา   เดวิเลาะ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอปะเหลียน 
25.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
26.  นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
27.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ 
28.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารกัษ์ชำนาญการพิเศษ 
29.  นางวัชรี    นายโท บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ                            / ผูไ้มม่าประชุม 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1.   นางสาริณ ี วรรณบวร          ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอห้วยยอด   ติดราชการ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  น.ส.ปาริชาติ ไชยสถิต ฝึกประสบการณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัด  
2.  นายเชิดชัย กลึงพุดซา ฝึกประสบการณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานกศน.จังหวัด 
3.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายภาสกร                 กานต์รวีวงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ                  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา       สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายทวีศักดิ์                ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางสาวสุคนท์ธา         แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวกาญจนา         เดิมหลิ่ม            นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวภาวดี            สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.   นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวนันทา            ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางสาวอัจฉรี     วีระเสถียร          นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นางอรนุช       ไตรญาณ       เจ้าหน้าที่ธุรการ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม                                                                                        
1. แสดงความยินดีการฝึกประสบการณ์เรียนรู้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด  และตำแหน่ง 

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด 

นางนภา  จิโรภาส    ยินดีต้อนรับและขอแสดงความยินดี การฝึกประสบการณ์เรียนรู้ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน  
                           กศน.จงัหวัด และตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ของ 

                           1. นางสาวปาริชาติ ไชยสถิตย์ - รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 
                           2. นายเชิดชัย กลึงพุดซา - ผู้อำนวยการ กศน.อ.วังน้ำเขียว สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 
                                                                                                              / สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
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มติทีป่ระชุม รับทราบ                        
             

          2.  แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด               

                  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

นางนภา  จิโรภาส    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติทีป่ระชุม รับทราบ  
   
                        / 3.   มอบเกียรติบัตร กศน.ตำบลต้นแบบ 
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3.  มอบเกียรติบัตร กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเม่ียม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และ 
เกียรติบัตร กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเม่ียม ระดับกลุ่มอันดามัน                    
นางนภา  จิโรภาส   ขอแสดงความยินดีกับกศน.กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
                          และเกียรติบัตร กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม ระดับกลุ่มอันดามัน  ได้แก่   
                          1.กศน.ตำบลแหลมสอม  กศน.อำเภอปะเหลียน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับอำเภอ  
                          2.กศน.ตำบลทุ่งกระบือ  กศน.อำเภอย่านตาขาว  
                          สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม 

     3. กศน.ตำบลทับเที่ยง    กศน.อำเภอเมืองตรัง  
                          4. กศน.ตำบลวังวน    กศน.อำเภอกันตัง 
                          5. กศน.ตำบลปากแจ่ม   กศน.อำเภอห้วยยอด  
                          6. กศน.ตำบลสุโสะ    กศน.อำเภอปะเหลียน  
                          7. กศน.ตำบลโคกสะบ้า  กศน.อำเภอนาโยง  
                          8. กศน.ตำบลท่าสะบ้า   กศน.อำเภอวังวิเศษ  
                          9. กศน.ตำบลนาเมืองเพชร  กศน.อำเภอสิเกา 
                         10. กศน.ตำบลเขาไพร   กศน.อำเภอรัษฎา 
มติทีป่ระชุม รับทราบ    
 

3.  ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กับสถานศึกษา 10 อำเภอ พร้อมมอบประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน 
นางนภา  จิโรภาส   บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนระหว่าง 
                          สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กับ กศน.อำเภอ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามคณะกรรม 
                          การศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน  เห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100  
                          เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับวาระจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 
                          กำหนดให้บริเวณสำนักงานกศน.จังหวัดตรังเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัยและคาดเข็มขัดนิภัยขณะ 
                          ขับข่ีหรือโดยสาร 100 เปอร์เซ็นต์ จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือฉบับนี้ขึ้นระหว่าง  
                          สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กับ กศน.อำเภอ  ให้ความตกลงที่จะถือปฏิบัติและดำเนินการตาม 
                          รายละเอียด ดังนี้ 
                          1. กำหนดมาตรการให้บริเวณพ้ืนที่ของทุกองค์กร เป็นพ้ืนที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
                          2. ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้รถใช้ถนน โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจร และระเบียบ 
                              กฎหมายที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
                          2.1 คาดเข็มชัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ทั้งผู้ชับขี่และผู้โดยสาร 
                          2.2 ไม่ขับขี่รถเร็วเกินกว่าอัตราความเร็วที่กฎหมายกำหนด 
                          2.3 ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร                                                  / 2.4 ไม่ขับรถย้อนศร 
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                           2.4 ไม่ขับรถย้อนศร 
                           2.5 ไม่แชงในที่คับขัน 
                           2.6 ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ก่อนหรือในขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด 
                           2.7 ไมใ่ช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด 
                           2.8 ยานพาหนะที่ใช้ขับขี่ต้องจัดทำประกันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย 
                                จากรถ 100 เปอร์เซ็นต์    
                           3.  ใหข้้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กร ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีจิตสำนึก 
                                ในเรื่องความปลอดภัย ชับขี่ยานพาหนะด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อผู้ใช้รถ ใช้ถนน  
                                และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
                           4.  ใหห้น่วยงานจัดทำมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนและประกาศมาตรการองค์กร 
                                ใหข้้าราชการ หนักงานเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรถือปฏิบัติเพ่ือเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ 
มติทีป่ระชุม รับทราบ    
                               
                        4.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ในรอบ 1 เดือน
นางนภา  จิโรภาส   ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 

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

มติทีป่ระชุม รับทราบ                        
                                     

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

                      1.1 หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นางนภา  จิโรภาส      หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงการแพร่ระบาด 
                             ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                             1. การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้ง ในช่วงสถานการณ์ 
                             การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้ส่วนราชการพิจารณา 
                                                                                                                                  / มอบหมายให้ข้าราชการ 
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                             มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการในและนอกสถานที่ตั้งตามความจำเป็น และบริบทการ 
                             ทำงานของส่วนราชการ โดยให้คำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้มาปฏิบัติงานกับ 
                             ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ 
                             ให้สอดคล้องกับมาตรการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
                             ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                             2.กรณีส่วนราชการพิจารณาเห็นว่า อาจมีข้าราชการในสังกัดเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติด 
                             เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                             2.1 หากส่วนราชการเห็นว่า ข้าราชการในสังกัดรายใดมีเหตุสงสัยว่าอาจเป็นผู้สัมผัส 
                             ใกล้ชดิของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ส่วนราชการพิจารณา 
                             ดำเนินการตามแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามนิยามและแนวปฏิบัติตามมาตรการ 
                             ป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรม 
                             ควบคุมโรค โดยอนุโลม โดยให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งและให้สังเกตอาการ 
                             ตนเอง (ไม่ต้องกักตัว)  
                             2.2 ในกรณีท่ีส่วนราชการพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการภายในที่พัก 
                             เพ่ือสังเกตอาการ ให้ข้าราชการดำเนินการตามแนวทางการจัดการผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตามนิยาม 
                             และแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัส 
                             โคโรนา 2019 ของกรมควบคุมโรคโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นคอยติดตาม กำกับ  
                             ดูแล คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของข้าราชการอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสิ้นสุดช่วงระยะเวลาการ 
                             สังเกตอาการ และไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                             ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการพร้อมกับส่งมอบหรือรายงานผลการปฏิบัติ 
                             ราชการระหว่างการปฏิบัติราชการภายในที่พักต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในโอกาสแรก 
                             2.3 หากในช่วงระยะเวลาตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 ปรากฎว่า ข้าราชการตรวจพบเชื้อ 
                             ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการตามข้อ 3 
                             3. กรณีข้าราชการเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                             3.1 เมื่อตรวจพบเชื้อโดยชุดตรวจเพื่อตรวจหาสารหรือโปรตีนของเชื้อไวรัส (Antigen 
                             Test Kit, ATK หรือวิธี Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) ขึ้นอยู่กับว่าตรวจ 
                             พบด้วยวิธีใดก่อนให้ข้าราชการแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในทันท ี
                             3.2 เมื่อข้าราชการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล สถานที่ท่ีรัฐจัดให้เป็นสถานพยาบาล 
                             ผู้ป่วยเฉพาะกิจ (Hotel Isolation, Hospitel แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) แยกกักตัว 
                             ในศูนย์แยกโรคชุมชน(Community Isolation) หรือรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักกันตนเอง  
                             (Outpatient with Self Isolation)  ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 
                             3.2.1 กรณีข้าราชการประสงค์จะลาป่วย ให้จัดส่งใบลาเป็นระยะเวลาตามที่ระบุในใบรับรอง 
                             แพทย์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 หรือ 
                                                                                                          / 3.2.2 กรณีข้าราชการประสงค ์
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                             3.2.2 กรณีข้าราชการประสงค์จะปฏิบัติราชการในช่วงระหว่างการรักษาตัวในสถานที่ 
                             ตามข้อ 3.2 ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น เพื่อพิจารณามอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 
                             นอกสถานที่ตั้งโดยไม่ต้องจัดส่งใบลา 
                             3.3 เมื่อข้าราชการได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติแล้ว ให้ข้าราชการรายงานตัวกลับเข้า 
                             ปฏิบตัิราชการต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในโอกาสแรก 
                             4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน 
                             4.1 ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในข้อ 2 และข้อ 3 
                             ตามผลการปฏิบัติราชการจริง 
                             4.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในข้อ 3.2.1 ให้เป็นอำนาจ 
                             ของผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนที่จะพิจารณาการลาของข้าราชการดังกล่าวเป็น 
                             กรณีลาป่วยตามข้อ 8 (4) (ค) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2556 โดย 
                             ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนอาจนำผลการวินิจฉัยของแพทย์ ระยะเวลาในการ 
                             รักษาตัว และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของข้าราชการไปประกอบการพิจารณาได้ 
                             ตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้งให้นำผลการประเมินการปฏิบัติราชการพฤติกรรมการมาทำงานและ 
                             ข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องมาพิจารณาด้วย 
                             5. การรายงานของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 
                             เมื่อมีกรณีตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นที่จะต้องรายงาน 
                             ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป รวมทั้งหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการด้วย และขอ 
                             ให้ส่วนราชการแจ้งข้อมูลข้าราชการซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                             หรือประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตาม 
                             มาตรการทางสาธารณสุขหรือข้อกฎหมาย ระเบียบ คำสั่งหรือประกาศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 

        1.2  สถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก 
นางนภา  จิโรภาส     สถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก  เนื่องจากขณะนี้มีพายุไลออนร็อคเข้าไทยทำให้ 
                           ฝนตกหนักในหลายพื้นที่  แจ้งสถานศึกษาประสบอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากให้รีบดำเนิน 
                           การแจง้ศึกษาธิการจังหวัดโดยด่วน 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งท่ี 8/2565 วันจันทร์ที่  26 กันยายน 2565 
      

นางนภา   จิโรภาส  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที ่8/2565 วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 
หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                                / ระเบียบวาระที่ 3 
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ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ  ครั้งที่ 8 / 2565   
                           3.1  โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
นางนภา  จิโรภาส          โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
                                   ข้อมูลโครงการ กศน.ปักหมุด   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ   
 
                   3.2    โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรียน” 
นางนภา  จิโรภาส        โครงการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมาเรยีน”  
                           สรุปภาพรวมดังนี้   
 
 
 
 
 
 
        

   
 
 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ                 

                     3.3  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center 
นางนภา  จิโรภาส       กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ความปลอดภัย ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัย 
                                สถานศกึษาเชิงรุก และจัดให้มีหนังสั้นแนะนำแนวทาง วิธีการเสริมสร้างความปลอดภัยที่สอดคล้อง 
                                กับมาตรการ 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม) เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง 

                                                                                                               / และประชาชนทั่วไป 
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                                และประชาชนทั่วไป ขอประชาสัมพันธห์น่วยงานและสถานศึกษาร่วมสง่ผลงานกิจกรรมเสริมสร้าง 
                                ความปลอดภัยสถานศึกษา เป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที อาทิ ภาพยนตร์สั้น 
                                กิจกรรมป้องกัน กิจกรรมปลูกฝัง และกิจกรรมปราบปราม ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามประเภทต่าง ๆ  
                                โดยใหส้่งภาพยนตร์สั้นเข้าร่วมเผยแพร่ที่กล่องข้อความ (Messenger) ของ Facebook : MOE Safety  
                                Center ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยไม่จำกัดจำนวนเรื่อง และไม่จำกัดเวลาส่ง  
                                ซึ่งหากภาพยนตร์ได้รับการคัดเลือกให้เผยแพร่ ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ จะมอบ 
                                เกียรตบิัตร และหนังสือ 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ  
 

                   3.4  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางนภา จิโรภาส     โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังมีผู้ 
                          ลงทะเบียนจำนวน  29 คน และปิดรับลงทะเบียนแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

                
 
                                                                                                         / ระเบียบวาระที่ 4 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
           กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

4.1  รายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
ความเสียหายจากเหตุฝนฟ้าคะนองหรืออุทกภัย 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    รายงานสถานการณ์และผลกระทบความเสียหายของหน่วยงานสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 
                           ความเสียหายจากเหตุฝนฟ้าคะนองหรืออุทกภัยพบว่าขณะยังไม่มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ                                                                   
 

กลุ่มอำนวยการ 
                    4.2  แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA   
น.ส.นันทา ภิรมย์พร   1.การลงทะเบียนผู้ดูและระบบของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ให้ใช้ 1 User ต่อ 1 สถานศึกษา โดยให้      
                             ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ลงทะเบียน 
                             2.การลงทะเบียนผู้ดูและระบบของสถานศึกษา ให้ใช้อีเมลกลางของสถานศึกษาท่ีมีอยู่ หรืออีเมล  
                             ของผู้ที่ได้รับมอบหมายเพ่ิมเพ่ือน 
                             3.การอนุมัติการลงทะเบียน ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่ สำนักงาน กศน. หรือส่วนราชการอ่ืน ๆ  
                             แล้วแต่กรณี ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (จะมีผู้ดูแลระบบได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น) 
                             4.เมือ่สถานศึกษาได้รับการอนุมัติแล้วให้ตรวจสอบอีเมลและกดยืนยัน 
                             5.เมือ่ Login เข้าระบบแล้ว ให้ผู้ดูและระบบของสถานศึกษา ตรวจสอบรายชื่อ ในระบบ DPA  
                             และปรับปรุงข้อมูล 
                             แจ้งสถานศึกษาและผู้ดูแลระบบสามารถดำเนินการในส่วนของข้อที่ 4 และ 5 ได้ตามลำดับ 
                             โดยสามารถเข้าระบบปรับปรุงข้อมูลได้ 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
                  
                      4.3 มาตรการรักษาความปลอดภัยข้ันพื้นฐานในหน่วยงาน/สถานศึกษา 
นางนภา จิโรภาส       มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นพ้ืนฐานในหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยได้ดำเนินแต่งตั้ง 
                             คณะกรรมการศูนย์เพ่ือนชวยเพื่อนประสบภัยพิบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ  
                             ช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม   รับทราบ                   
      
                      4.4  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565  
น.ส.สุคนท์ธา แซ่เขา     การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565  
                               เวลา 09.09 นาฬิกา ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  
มติที่ประชุม   รับทราบ 
                                                                / 4.5  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
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                      4.5  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกะพังสุรินทร์ และ วัดตันตยาภิรม 
น.ส.สุคนท์ธา แซ่เขา     การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดกะพังสุรินทร์ ในเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565  
                               เวลา 10.00 นาฬิกา และการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดตันยาภิรม  
                              ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 นาฬิกา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
                                                       
            กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  

     4.6  ปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565  
 
นายสุริยา  จันทรัฐ         ปฏิทินการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2/2565 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 
       หมายเหตุ การดำเนินการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามมติของ 

                            ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ศบค.) 
                            และการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

                                           
 

     

                      4.7  รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน   รายงานผลการทดสอบระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบ (N-NET) ภาคเรียนที่ 1  
                              ปีการศึกษา 2565 
 
                                                                                                                  / รายงานผลการทดสอบระดับชาต ิ

ที ่ กิจกรรม  วันที่ 
1 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา 12 - 31 ตุลาคม 2565 
2 สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในการ 

เปิดภาคเรียน 
12 - 31 ตุลาคม 2565 

3 วันเปิดภาคเรียน 1 พฤศจิกายน 2565 
4 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มีนาคม 2566 
5 วันสอบ N-NET 5 กุมภาพันธ์ 2566 
6 วันสอบปลายภาคเรียน 4 – 5  มีนาคม 2566 
7 วันปิดภาคเรียน 1 เมษายน 2566 
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                                                                                                / ระดับประถมศึกษา 
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                   ระดับประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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                ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ      

 

                                          4.8  การเผยแพร่และนำ "มาตรฐาน กศน.ตำบล" ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน  การเผยแพร่และนำ "มาตรฐาน กศน.ตำบล" ไปใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรม  มอบให้สถานศึกษา 
                                 ละจำนวน 2  เล่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ          

                           / 4.9  การรายงานผลกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน 
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 4.9  การรายงานผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน  การรายงานผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2565  สามารถรายได้ภายในวันที่  
                                 25 ตลุาคม 2565      
มติที่ประชุม      รับทราบ          

 

 4.10 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเม่ียม ประจำปี พ.ศ.2566 
นายธนากร  เยาว์ดำ    การคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน.พรีเมี่ยม ประจำปี พ.ศ.2566 

       - กศน.ตำบล คัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น จากกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการ  
        ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตำบลละ 2 ผลิตภัณฑ์/บริการส่งให้ กศน.อำเภอ 

                                ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 
       -กศน.อำเภอ คัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ระดับอำเภอ  อำเภอละ 3  ผลิตภัณฑ์/บริการ 

                                ส่งให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 
                               -สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง คัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น จาก 10 กศน.อำเภอเป็นผลิต  

        ผลติภัณฑ์/บริการ ดีเด่น และพรีเมี่ยมระดับสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 9 ธนัวาคม 2565 
                              -สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ส่งผลการคัดเลือกผลิตภัณฑ์/บริการ กศน.ดีเด่น ผลิตภัณฑ์/บริการ กศน. 

      พรีเมี่ยมไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันที่ 16  ธันวาคม 2565 
มติที่ประชุม      รับทราบ          
  
                 กลุ่มส่งเสริมภาคเีครือข่ายและกิจการพเิศษ 
                       4.11 การดำเนินงานของอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
น.ส.สุคนท์ธา แซ่เขา การดำเนินงานของอาสาสมัคร กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  จัดการอบรมในระหว่างวันที่   

      12 -16  กันยายน  2565 และงานได้ดำเนินงานรายงานผลไปยังสำนักงาน กศน.เรียบร้อยแล้ว  
      และจะมีการรายงานผลการดำเนินทุก ๆ 6 เดือน 

มติที่ประชุม      รับทราบ          
 
 
 
 
 
 
                                                                                    

                                                   / 4.12 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน 
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4.12 แต่งตั้งคณะกรรมการศนูย์อำนวยการช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ  

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           /  4.13 แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย ์
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 4.13 แต่งตั้งคณะกรรมการศนูย์เพื่อนช่วยเพื่อนประสบภัยพิบัติ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
น.ส.นันทวรรณ ทองรัตน์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม      รับทราบ                                                                                                                                                     / ระเบียบวาระที่ 5     




