
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  คร้ังที่ 11 / 2564  

วันอังคาร ท่ี  21  ธันวาคม  2564  เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธุ์      ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรัง 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
6.  นางเพียงใจ   หอยสังข์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน และรักษาการในตำแหน่ง  
                                                          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
7.  นางสาวมาลิตา             หลีหยัน             ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
8.  นายอาทิตย์                 อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
9.  นายอนันต์                  ศรีราม แทน  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง 
10. นางสาวฉวีวรรณ          เอียดชูทอง         แทน  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
11. นางสาวพนิดา              พุ่มขำ               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นางสาวจุฑามาส แก้วมี  ผู้อำนวยการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
                                                          และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง   ลาพักผ่อน 
2.  นางละออง         ภู่กลาง              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ       ไปราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
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.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นายทวีศักดิ์                ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวนันทวรรณ        ทองรัตน์            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 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                                                                                                           / 13. นางพิมภักด์ิ  ว้ินฉ้วน 
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13.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นางสาวกนกอร          กองมี                นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นางสาวภาวดี            สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวนันทา     ภิรมย์พร      นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางสาวอัจฉรี     วีระเสถียร          นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม                                                                                        
   1.  มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานทีเ่ป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 
นางนภา   จิโรภาส        ขอแสดงความยินดีกับกศน.อำเภอเมืองตรัง  ผลการนำเสนอผลการดำเนินงานท่ีดีประจำเดือน 
                                พฤศจิกายน  2564  จัดทำโดย  นางสาวลลิตา  ศรีประสิทธิ์  ครู กศน.ตำบล 
มติทีป่ระชุม รับทราบ 

                             2. นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏบิัติที่ดี (Good practice)  
ในรอบ 1 เดือน 
นางนภา  จิโรภาส     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
                  บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครัง้ท่ี  11/2564  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.อำเภอสิเกา                                            
                                  3. กศน.อำเภอรัษฎา                  4. กศน.อำเภอกันตัง    
                                5. กศน.อำเภอหาดสำราญ             6. กศน.อำเภอย่านตาขาว 

                                  7. กศน.อำเภอห้วยยอด              8. กศน.อำเภอเมืองตรัง     
                                        9.  กศน.อำเภอนาโยง                      10. กศน.อำเภอปะเหลียน  และ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
                                            

ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 
                                                                                                    / 1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาด 
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                           1.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
นางนภา  จิโรภาส            
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                                                                                                  / 1.2  มาตรการการป้องกันและควบคุม 
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                          1.2  มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019นางนภา  จิโรภาส    ข้อมูล ณ วันท่ี  16  ธันวาคม  2564  มีการปรับระดับพื้นท่ีใหม่  จังหวัดตรังจัดอยู่ในพื้นท่ี 
                                  ควบคุม  39  จังหวัด        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                           1.3  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) 
นางนภา  จิโรภาส           1. ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราซการใน       
                                      สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 40) ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 มีผลต้ังแต่วันท่ี    
                                      16 ธันวาคม 2564 โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
                                      1.1 การปรับปรุงเขตพื้นท่ี จังหวัดตามพื้นท่ี สถานการณ์ และการกำหนดพื้นท่ีนำร่อง 
                                           ด้านการท่องเท่ียวเพิ่มเติม 
                                      1.2 การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค 
                                      1.3 การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการท่ัวราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะ 
                                           ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
                                      1.4 การปรับปรุงการกำหนดผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร        / 2. คำสั่งศูนย์บริหาร 
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                                  2. คำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -  
                                      19) (ศบค.) ท่ี 23/2564 เรื่อง พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพื้นท่ีควบคุม พื้นท่ี  
                                      เฝ้าระวังสูง และพื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเท่ียวตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9          
                                      แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 
                                      (ฉบับท่ี 40) ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 มีผลต้ังแต่วันท่ี 12 ธันวาคม 2564 กำหนดเขต 
                                      พื้นท่ีสถานการณ์เป็นพื้นท่ีควบคุม 3 จังหวัด และพื้นท่ีฝ้าระวังสูง 30 จังหวัด และ                
                                      กำหนดพื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเท่ียว 26 จังหวัด 
                                   3. คำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
                                      (โควิด - 19) (ศบค.) ท่ี 24/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา   
                                      9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับท่ี 19)   
                                      ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 16 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป  
                                      ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและ 
                                      หลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซึง่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด 
                                      เพื่อให้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา                     
                                      2019 ในพื้นท่ีจังหวัดตรัง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตาม  
                                      ข้อกำหนดฯ และคำส่ังฯ ดังนี้ 
                                      1. รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าว โดยเคร่งครัด 
                                      2. สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ประขาชน และ  
                                         เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์                       
                                         เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ 
                                         ระบาดของโรค และให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
                                         เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                                      3. การปรับปรุงเขตพื้นท่ีจังหวัดตามพื้นท่ีสถานการณ์ สำหรับจังหวัดท่ีได้ปรับระดับเขต 
                                         พื้นท่ีสถานการณ์ขึ้นใหม่ตามคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด 
                                         เช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด - 19) (ศบค.) ท่ี 23/2564 ซึ่งออกตามข้อกำหนดฯ  
                                         (ฉบับท่ี 40 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
                                         เตรียมการด้านบุคลากร สถานท่ี และประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนและ                   
                                         เจ้าหน้าท่ี เตรียมพร้อมเพื่อการดำเนินการตามมาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติต่าง ๆ  
                                         เป็นการล่วงหน้า 
                                    4. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการควบคุมและป้องกันโรค ให้บรรดามาตรการควบคุม 
                                        ข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติสำหรับพื้นท่ีสถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมทั้ง 
                                        มาตรความพร้อมตามข้อกำหนดฯ (ฉบับท่ี 37) ลงวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ได้แก่  
                                                                                                                                   /    การห้ามจัดกิจกรรม 
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                                        การห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่โรค กิจกรรมการรวมกลุ่มของบุคคลท่ี 
                                        สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาตการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี  ของเจ้าหน้าท่ี 
                                        หน่วยงานต่าง ๆ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นท่ีสถานการณ์ และ 
                                        มาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นท่ีนำร่องด้านการท่องเท่ียว ยังคงมีผลใช้บังคับ 
                                        ต่อไป  การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการท่ัวราชอาณาจักรเป็นกรณีเฉพาะช่วง 
                                        เทศกาลปใีหม่ ให้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของมาตรการความปลอดภัยท่ีรัฐบาลได้ยก 
                                        ระดับข้ึนเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคเป็นการเฉพาะ โดยให้ 
                                        พนักงานเจ้าหน้าท่ีสอดส่อง เฝ้าระวัง และติดตามการดำเนินมาตรการของ  
                                        ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบสถานท่ีและการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ 
                                        เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคท่ีรัฐบาลได้กำหนดยกระดับข้ึน 
                                    6. การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและ 
                                        หลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนด ตามคำส่ังศูนย์บริหาร 
                                        สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)  
                                        ท่ี 24/2564 ให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และพนักงาน 
                                        เจ้าหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาใน 
                                        ราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานกักกันซึ่งทางราชการกำหนด 
                                        โดยเคร่งครัด 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
                                                                                         

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   คร้ังที่ 10 / 2564  วันศุกร์ท่ี  3  ธันวาคม  2564 
      

นางนภา   จิโรภาส  การรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 10 / 2564  วันศุกร์ท่ี  3  ธันวาคม  2564  
หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  3       เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุม  คร้ังที่ 10 / 2564    
                            “ไม่มี” 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ / ถือปฏิบัติ               
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

                             4.1  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ      
                                                                                                                               /  งบประมาณที่ดำเนินการ 
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                                                                                                  /  งบประมาณที่ดำเนินการ 
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มติที่ประชุม รับทราบ               
                                                                                                                                                             
                        4.2  แนวทางการบริหารงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ  แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                               ตามท่ี สำนักงาน กศน. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
                               ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสำนักงบประมาณใช้หลักเกณฑ์การ 
                               พิจารณางบประมาณจากผลเบิกจ่ายในปีท่ีผ่านมา อีกท้ังเกือบ 2 ปี ท่ีผ่านมาเกิด   
                               สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ภาพรวมงบประมาณ 
                               ท้ังประเทศถูกปรับลดลง ทำให้การบริหารและการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ  
                               พ.ศ. 2565 ให้แก่หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. จึงจำเป็นต้องปรับ 
                               ลดลงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี  
                               พ.ศ. 2565 และเงินงบประมาณท่ีสำนักงบประมาณได้จัดสรรเงินประจำงวด 1  
                               มานั้นคือ (ไตรมาส 1-2) ต้ังแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  
                               ดังนั้น  สำนักงาน กศน. จึงมีแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปี    
                               งบประมาณ พ.ศ. 2565 สำหรับงบประมาณท่ีถูกปรับลดลง ดังนี้ 
                               1. ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน. บริหารงบประมาณตามท่ีได้รับ  
                                  จัดสรร อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงลำดับความสำคัญในการบริหาร 
                                  งบประมาณภายใต้งบประมาณท่ีจำกัดสำหรับบางหน่วยงาน/สถานศึกษา ท่ีมีกรณีจำเป็น 
                                  เร่งด่วนต้องดำเนินการใช้เงินในส่วนท่ีไม่เพียงพอนัน้ ให้ทำหนังสือช้ีแจงเหตุผลความจำเป็น 
                                  เสนอเลขาธิการ กศน. เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นเป็นรายกรณีไป 
                              2. งบดำเนินงานท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ งบบริหาร งบกิจกรรม งบโครงการพัฒนาคุณภาพ 
                                  การศึกษางบจัดกรศึกษางบตามนโยบายต่างๆ หลังจากได้รับเงินประจำงวดท่ี 2  
 
                                                                                                    /   (ไตรมาส 3 -4) ต้ังแต่ 1 เมษายน 
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                                  (ไตรมาส 3 -4) ต้ังแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 แล้วนั้น ให้จัดทำแผนการ 
                                  ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณถึง  30 กันยายน พ.ศ. 2565 จากนั้นพิจารณา 
                                  ดูว่างบประมาณคงเหลือในส่วนใดไม่สามารถดำเนินการได้หรือเป็นงบประมาณท่ีดำเนิน 
                                  การตามวัตถุประสงค์แล้ว ให้ดำเนินการส่งเงินคืนมายังส่วนกลาง ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 
                                  พ.ศ. 2565 เพื่อให้สำนักงาน กศน. นำงบประมาณคงเหลือดังกล่าวมาดำเนินการในส่วนท่ี 
                                  จำเป็นต่อไป 
                              3. งบลงทุน ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ลงนามสัญญาภายในไตรมาสท่ี 1 และเบิกจ่าย 
                                  ตามงวดงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน พ.ศ. 2565 สำหรับงบลงทุนรายการใดมี  
                                  การปรับแก้ไขรายการ หรือแบบรูปรายการนั้น ให้รีบดำเนินการประสาน กลุ่มเลขานุการกรม  
                              4. รายการงบเงินอุดหนุน ในกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                  ส่วนกลางได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ค่าจัดการเรียนการสอน ในส่วนค่าหนังสือเรียน   
                                  และค่าพัฒนากิจกรรมผู้เรียน เรียบร้อยแล้ว และสำหรับเงินอุดหนุนในผลผลิตท่ี 4 และ  
                                  ผลลิตท่ี 5 ให้ หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบดำเนินการตามแผนและเบิกจ่ายให้ได้ 
                                  ตามเงินท่ีได้รับจัดสรร 
                              5. งบรายจ่ายอื่น ในส่วนของโครงการภายใต้ผลผลิตท่ี 4 และ ผลผลิตท่ี 5 และโครงการตาม 
                                  ยุทธศาสตร์และบูรณาการนั้น ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ท่ีรับผิดชอบคำเนินการตามแผน  
                                  และเบิกจ่ายให้ได้ตามเงินท่ีได้รับจัดสรร และหลังจากได้รับเงินประจำงวดท่ี 2 (ไตรมาส  
                                  3 - 4) ต้ังแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน  พ.ศ. 2565 แล้วนั้น ให้จัดทำแผนการการ  
                                  ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2565 และเมื่อโครงการ 
                                  ท่ีรับผิดชอบนั้นดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือจบโครงการแล้ว ให้ดำเนินการส่งเงินคืน 
                                  มายังส่วนกลาง ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อให้สำนักงาน กศน. นำ 
                                  งบประมาณคงเหลือมาดำเนินการในส่วนท่ีจำเป็นต่อไป 
                              6. หน่วยงาน/สถานศึกษาใดท่ีประสบภัยพิบัติธรรมชาติน้ำท่วม ดินสไลด์ นั้น ส่วนกลางกำลัง 
                                  ดำเนินการแจ้งหนังสือสำรวจและหนังสือเตรียมความพร้อมในการของบกลางในกรณีงบ 
                                  ลงทุนท่ีได้รับความเสียหาย เพื่อสำนักงาน กศน. จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจัดส่งให้ 
                                  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
                              7. หน่วยงาน/สถานศึกษาใดท่ีมีความต้องการงบประมาณนอกเหนือที่ได้รับไปแล้วนั้น หรือ  
                                  เป็นงบประมาณท่ีขอเพิ่มเติมในลักษณะท่ีเป็นภาระงบประมาณท่ีต้องผูกพันในการจ่าย  
                                  งบประมาณในปีต่อๆ ไปให้ชะลอการดำเนินการก่อน เนื่องจากงบประมาณของสำนักงาน   
                                  กศน. นั้นถูกปรับลดลงทุกปี สำหรับบางหน่วยงาน/สถานศึกษา ท่ีมีกรณีจำเป็นเร่งด่วนต้อง 
                                  ดำเนินการใช้เงินงบประมาณดังกล่าวนั้น ให้ทำหนังสือขี้แจงเหตุผลความจำเป็นเสนอ 
                                  เลขาธิการ กศน. เพื่อพิจารณาตามความจำเป็นเป็นรายกรณีไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                             /  4.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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                       4.3  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กศน. จังหวัดตรัง  
นางนภา  จิโรภาส       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ กศน.   
                              จังหวัดตรัง   กำหนดจัดระหว่างวนัท่ี  12 -14 มกราคม  2565  กลุ่มเป้าหมาย  ครู กศน.ตำบล 
มติที่ประชุม รับทราบ     

 

                       4.4  การจัดเก็บข้อมูลคนพิการและนักศึกษาพิการ (ปักหมุด) 
นายวัชระ  สุวรรณประทีป   สรุปข้อมูลการปักหมุดผู้พิการท้ัง  10  อำเภอ  ในจังหวัดตรัง 

ข้อมูลผู้พิการ (เป้าหมาย) ปักหมุดได้ คิดเป็น% 
537  คน/473 คน 
( เดิม 398 คน + ผู้พิการกำลังศึกษา 139 คน) 

367 77.58% 

  
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
                                  
 
 

                             ข้อมูล ณ  วันท่ี  21  ธันวาคม  2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเพียงใจ หอยสังข์   การจัดเก็บข้อมูลคนพิการและนักศึกษาพิการพบว่ามีข้อมูลจำนวนมาก  และได้ให้คุณครูไป 
                              ดำเนินการเก็บข้อมูลเพิ่มโดยมอบ E-mail  กับ  Password  สำหรับใช้ในการคีย์ข้อมูล 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน  จำนวนนักศึกษาคนพิการแต่ละอำเภอ  รายละเอียดดังนี้ 
                              1.  กศน.อำเภอวังวิเศษ    จำนวน  32  คน    2.  กศน.อำเภอนาโยง      จำนวน  26  คน 
           3.  กศน.อำเภอเมืองตรัง   จำนวน  75  คน    4.  กศน.อำเภอย่านตาขาว  จำนวน  33  คน 
           5.  กศน.อำเภอกันตัง       จำนวน  54  คน   6.  กศน.อำเภอปะเหลียน   จำนวน  69  คน 
                              7.  กศน.อำเภอสิเกา จำนวน  38  คน   8.  กศน.อำเภอหาดสำราญ  จำนวน   9   คน 
                              9.  กศน.อำเภอห้วยยอด   จำนวน   45  คน  10. กศน.อำเภอรัษฎา         จำนวน  17  คน 
มติที่ประชุม รับทราบ     
                                                                                                                / กลุ่มอำนวยการ 

ตัดผู้เสียชีวิต  19  คน 
ตัดไม่พบตัวตน  45  คน 
รวม 64  คน 

นักศึกษาพิการ กศน. ปักหมุดได้  
139  คน  คิดเป็น 100 % 
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       กลุ่มอำนวยการ 
 4.5  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู คร้ังที่ 66 พ.ศ. 2565  
นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร    การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู  ครั้งท่ี  66  พ.ศ.  2565  มีมติกำหนดการจัดงานวันครูตาม 
                                   ความเหมาะสมกับบริบท  และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  ดังนี้ 
                                   1.  จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  หรือกิจกรรมจิตอาสา  เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ    
                                        และความเสียสละของครูท่ีมีต่อสังคม  เช่น  การปลูกป่า  การบริจาคโลหิต  เป็นต้น 
                                   2.  กำหนดคำขวัญวันครู  ให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษาตลอดปี 2565  เป็น  
                                       “หนึ่งคำขวัญหนึ่งสถานศึกษา”   
                                   3.  จัดชุมนุมครู  เพื่อให้ครูทุกคนได้มีโอกาสกล่าวคำปฏิญาณตนต่อผู้ปกครองและชุมชน          
                                        เพื่อแสดงถึงการให้คำมั่นในการประกอบวิชาชีพ  และการรับผิดชอบต่อเยาวชนและ          
                                        การศึกษาของชาติ   
                                   4.  จัดกิจกรรมครูเย่ียมบ้านเด็ก  การเยี่ยมเยือนครูในสัปดาห์วันครู  เพื่อแสดงถึงความรัก     
                                        และความห่วงใยศิษย์  รวมท้ังการแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างครูและผู้ปกครองท่ีเกี่ยวกับเด็ก 
มติที่ประชุม รับทราบ     

  
              กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 4.6  แนวทางการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2564  
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ       แนวทางการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนท่ี 2/2564  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
                                   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                   1. ดำเนินการสอบในรูปแบบ Online หรือ Onsite ตามความพร้อมของนักศึกษาและ 
                                      สถานศึกษา 
                                   2. สอบวันท่ี 24 – 25  มกราคม 2565 
                                   3. รายวิชาท่ีจัดสอบ รวม 60 วิชา 
                             3.1ระดับประถมศึกษา จำนวน 20 วิชา (วิชาบังคับ 14 วิชา และวิชาเลือกบังคับ 6 วิชา) 
                             3.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 วิชา (วิชาบังคับ 14 วิชา และวิชาเลือกบังคับ 6 วิชา) 
                                     3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 20 วิชา (วิชาบงัคับ 14 วิชา และวิชาเลือกบังคับ 6 วิชา) 
                                   4. จัดทำแบบทดสอบกลางภาค วันท่ี 6 - 7 มกราคม 2565 
 
 
            /  ท่ี  การดำเนินงาน   
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ท่ี การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
1. คัดเลือกข้อสอบ/จัดทำเฉลย/

พิมพ์ข้อสอบ 
ข้าราชการครู/ครูอาสาฯ/ครู 
กศน.ตำบล จำนวน 30 คน 
 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง 

2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อสอบ 

ผู้บริหาร กศน.อำเภอ/
ศึกษานิเทศก์ 
 

ณ ห้องประชุมสำนักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง 

3. นำข้อสอบเข้าระบบการ
ทดสอบออนไลน์ สำนักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง 
 

คณะทำงานสำนักงาน กศน.
จังหวัดตรัง 

สำนักงาน กศน.จังหวัด
ตรัง 

 
หมายเหตุ  
 1) ขอ้สอบวิชาละ 20 ข้อ 10 คะแนน (เวลาในการสอบวิชาละ 30 นาที) 
 2) กลุ่มเป้าหมาย 
  - กศน.อำเภอสิเกา/รัษฎา/หาดสำราญ   อำเภอละ 2 คน  รวม 6 คน 
  - กศน.อำเภอวังวิเศษ/นาโยง/ย่านตาขาว/ปะเหลียน  อำเภอละ 3 คน  รวม 12 คน 
  - กศน.อำเภอกันตัง/ห้วยยอด/เมืองตรัง   อำเภอละ 4 คน  รวม 12 คน 
มติที่ประชุม รับทราบ   
 
                           4.7  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบกลางภาคออนไลน ์ประจำภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2564 ณ 
ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ          โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อสอบกลางภาคออนไลน์ ประจำภาคเรียนท่ี  
                                      2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระหว่าง 
                                      วันท่ี 6 - 7 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
                                      กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการครู  ครู กศน.ตำบล  ดังนี้ 
                   - กศน.อำเภอสิเกา/รัษฎา/หาดสำราญ  อำเภอละ 2 คน  รวม 6 คน 
                   - กศน.อำเภอวังวิเศษ/นาโยง/ย่านตาขาว/ปะเหลียน อำเภอละ 3 คน  รวม 12 คน 
                   - กศน.อำเภอกันตัง/ห้วยยอด/เมืองตรัง  อำเภอละ 4 คน  รวม 12 คน 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน    ขอให้สถานศึกษาแจ้งรายช่ือคณะทำงาน  เพื่อจัดทำคำส่ังต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                                                                             
                                                                                                                  / 4.8  สอบกลางภาคออนไลน์ 
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                           4.8  สอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2564  วันที่ 24 – 25 มกราคม 2565 
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ       กำหนดการสอบกลางภาคออนไลน์ ภาคเรียนท่ี 2/2564  วันท่ี 24 – 25 มกราคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ     

                                                                                                                                                                                              

                          4.9  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้ในรูปแบบ 5-On ประจำปี
งบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการเรียนรู้ในรูปแบบ 5-On ประจำปี 
                                  งบประมาณ 2565 ระหว่างวันท่ี 10 - 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน  
                                  กศน.จังหวัดตรัง  
                                  1. เป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวน 85 คน 
                                  1.1 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จำนวน 25 คน 
                                       1) ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดตรัง   จำนวน 1  คน 

        2) ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   จำนวน 2  คน 
                                       3) ผู้เกี่ยวข้อง สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   จำนวน 22 คน 
                                  1.2 บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษา                         จำนวน 60 คน 
                                       1) ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง    จำนวน  8 คน 
                                       2) ข้าราชการครู      จำนวน 17 คน 

        3) ครู กศน.ตำบล อ.เมืองตรัง กันตัง ห้วยยอด ปะเหลียน         
                                           ย่านตาขาว และวังวิเศษ อำเภอละ 4 คน   จำนวน 24 คน 
                                       4) ครู กศน.ตำบล อ.นาโยง สิเกา และหาดสำราญ 
                                           อำเภอละ 3 คน      จำนวน 9 คน 
                                       5) ครู กศน.ตำบล อ.รัษฎา                                            จำนวน 2 คน 
                                                                                                                รวมเป็น 85 คน 
มติที่ประชุม   รับทราบ     

 

                                               4.10  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
น.ส.พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน      สำหรับการประเมินระดับการรู้หนังสือของนกัศึกษา กศน. ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 
                                    ระบบจะปิดในวันท่ี   31  มกราคม  2565  พบว่ามีกศน.อำเภอจำนวน  6  อำเภอท่ีได้ 
                                    รายงานข้อมูลมาแล้วแต่ยังไม่ครบทุกตำบล ขอใหส้ถานศึกษาดำเนินการต่อไปด้วย 
มติที่ประชุม รับทราบ     

 
 

     4.11  การประชุมการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ  
และรายวิชาเลือกบังคับ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา 
 
                                                                                                             /  นางนภา  จิโรภาส 
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นางนภา  จิโรภาส           การประชุมการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนรายวิชาบังคับ  
                                  และรายวิชาเลือกบังคับ วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน  
                                  กศน.จังหวัดพังงา  ได้มอบหมายดังนี้ 
                                  1) นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์    ตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรัง 
                                  2) นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์        ตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้วยยอด 
                                  3) นางสาวจุฑามาส  แก้วมี         ตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอสิเกา 
                                  4)  นางสาวพนิดา  พุ่มขำ           ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 
                                  5)  นายสุริยา  จันทรัฐ    ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 
                                  เข้าร่วมการประชุมตามวันเวลา  และสถานท่ีดังกล่าว 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

     4.12  กศน.จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะสั้นเพือ่สร้างรายได้ 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ  
เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ. 2565 
นายธนากร  เยาว์ดำ    เพื่อร่วมขับเคล่ือนนโยบายการส่งเสริมอาชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 
                                  และเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน สำนักงาน กศน. ขอให้ท่าน       
                                  มอบหมาย กศน. อำเภอในสังกัด จัดกิจกรรมเรียนรู้อาชีพระยะส้ันเพื่อสร้างรายได้ 1      
                                  สัปดาห์ 1 อำเภอ 1 อาชีพ โดยดำเนินการจัดฝึกอาชีพระยะส้ัน แห่งละ 1 หลักสูตรอาชีพ  
                                  ในระหว่างวันท่ี 4-10  มกราคม 2565  และเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอให้ กศน.  
                                  อำเภอ รายงานผลการดำเนินงาน ลงในระบบ Google Form พร้อมแนบไฟล์ 
                                  ภาพกิจกรรมการดำเนินงาน รายละเอียดดังส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 และ 2  ภายในวันท่ี  
                                  15 มกราคม  2565   
มติที่ประชุม รับทราบ 
       4.13  การพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
นายธนากร  เยาว์ดำ        เมื่อวันท่ี  14  ธันวาคม  2564  ได้เข้าร่วมการพัฒนาขีดความสามารถในการส่งเสริม 
                                  และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  กลยุทธ์การตลาด   
                                  การสร้างแรงบันดาลใจ  ซึ่งเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีสามารถสร้างรายได้  สร้างอาชีพ   
                                  และสามารถรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นวิสาหกิจชุมได้  สำหรับผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมของ 
                                  กศน.ตำบลๆ ละ  2  ช้ิน  อำเภอละ  1  ช้ิน  และไม่ให้ซ้ำกับผลิตภัณฑ์ของปีท่ีแล้ว 
นางนภา  จิโรภาส           แนวทางการดำเนินการภายใต้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า - 2019 
                                  เรื่องสมุนไพร  ฟ้าทะลายโจร  ท่ีจะนำมาแปรรูปหรือสมุนไพรตัวอื่นท่ีสามารถนำมา 
                                  แปรรูปเป็นอาหารได้ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถขายออนไลน์ได้  ให้เป็นระบบ 
                                  สามารถขายและเป็นรายได้เสริมได้โดยเฉพาะวิชาใหม่ซึ่งเหมาะกับปัจจุบัน  เช่น กลุ่มสนใจ  
                                  เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน      
 
                                                                                                  /  นางปาณิสรา   อภิชัยสรพันธ์ุ   



~ 15 ~ 
 

  

นางปาณิสรา  อภิชัยสรพันธุ์  ส่ือเนื่องจากนโยบายส่งเสริมการขับเคล่ือนอาชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  
                                  เมื่อวันท่ี  17  ธันวาคม  2564  มีการประชุมท่ีศูนย์พัฒนาอาชีพและการประกอบการท่ี                                    
                                  วิทยาลัยเทคนิคตรัง    เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาอาชีพเพื่อ 
                                  ขับเคล่ือนการดำเนินงานการพัฒนาอาชีพและการประกอบอาชีพ  ซึ่งการดำเนินการจะมี   
                                  3  เรื่องหลักๆ  คือ  การผลิต  การพัฒนากำลังพล  สร้างผู้ประกอบการสร้างโอกาส   
                                  ซึ่งกศน.จะรับผิดชอบโครงการลดภาระค่าใช้จ่าย  ซึ่งจะทำการเปิดศูนย์พัฒนาอาชีพฯ   
                                  ในวันท่ี  27  ธันวาคม  2564  ณ  วิทยาลัยเทคนิคตรัง  โดยให ้กศน.อำเภอลงทะเบียน 
                                  บันทึกข้อมูลหลักสูตร  โดยจะดำเนินการส่ง Link  ไปให้ยังกศน.อำเภอเพื่อกรอกข้อมูลต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

             กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
                4.14  กิจกรรม “ศ.ค.ส. ศึกษาธิการ ส่งความสุขให้น้องปีที่ 3 และมอบสิ่งของช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก ณ ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 
นางสาวสุคนท์ธา  แซ่เขา  โดยมีกำหนดการดังนี ้
                                  1.  กิจกรรม ศ.ค.ส.ศึกษาธิการ ส่งความสุข ณ โรงเรียนบ้านยูงงาม 
                                  2.  มอบส่ิงของช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก 
                                       -  บ้านนักศึกษา กศน.ท่ีประสบภัยน้ำท่วม จำนวน  6  ครอบครัว 

- บ้านผู้ใหญ่บ้าน  (กลุ่มสนใจ ส่งเสริมอาชีพ) 
- บ้านโคกทราย  ตำบลโพรงจระเข้  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง   

นางสาวมาลิตา  หลีหยัน  สำหรับการเดินทางในส่วนของบ้านนักศึกษา กศน. จะเดินเท้าไปประมาณ  500  เมตร   
                                 และได้นัดหมายกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ณ  บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี  4  จำนวน  10  คน   
                                 และไปยังพื้นท่ีท่ีประสบอุทุกภัย  ในส่วนของเครือข่าย  ในพื้นท่ีบ้านโคกทราย   
                                 และสุดท้ายจะเดินทางไปปลูกไม้ ณ วังหนิลาด  ซึ่งเป็นพื้นท่ีประสบอุทุกภัยเช่นกัน 
นางนภา  จิโรภาส          ขอขอบคุณผู้บริหาร  ข้าราชการ และบุคลากรทุกคน  ท่ีได้ช่วยกันบริจาค เงิน เส้ือผ้า   
                                 ส่ิงของ  ของเล่น  อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

      5.1  การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันปีใหม่ (กิจกรรมทำบุญตักบาตร/  
มอบของขวัญ)              
นางนภา  จิโรภาส         สำนักงาน กศน.จังหวดัตรังกำหนดจัดจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันปีใหม่   
                                (กิจกรรมทำบุญตักบาตร/ มอบของขวัญ)  ประมาณวันท่ี 4 หรือ  5  มกราคม  2565 
                                โดยจะดำเนินการสำรวจจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง  ตามมาตรการการปอ้งกันการ 
                                ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  หลังจากนี้จะไปประชุมสัญจร  ณ  กศน.อำเภอต่อไป 
มติทีป่ระชุม รับทราบ                                                                 
                                                                                               /  5.2  การบริหารจัดการห้องสมุด 




