
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 5 / 2563 

วันอังคารที่  2  มิถุนายน   2563  เวลา 08.30 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาโยง 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอห้วยยอด   
6.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

7.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
8.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอย่านตาขาว  
9.  นางสาวสุดา หาญวัฒนกุล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
10.  นางละออง ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
11. นางสาริณี   วรรณบวร ครชู านาญการพิเศษ       กศน.อ าเภอห้วยยอด 
12. นางสาวจุฑามาส แก้วมี ครูช านาญการพิเศษ  กศน.อ าเภอนาโยง 
13. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอปะเหลียน 
14.  นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ครูช านาญการ  กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
15.  นางจาริ คงนคร ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
16.  นายอนันต์ ศรีราม ครูช านาญการ กศน.อ าเภอสิเกา 
17. นางอรทัย คงสิน ครชู านาญการ กศน.ย่านตาขาว 
18.  นายชรินทร์ สีสุข ครชู านาญการ กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
19.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง คร ู  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
20.  นางสาวกวินนาถ ช่วยสงค์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  

   ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอห้วยยอด  
21.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
22.  นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ   ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
23.  นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
24.  นางวัชร ี นายโท บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอปะเหลียน 
25.  นางสาวพรชื่น  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
26.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
27.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ช านาญการ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
28.  นางปัทมนันท์ ทองอ่อน บรรณารักษ์ช านาญการ ห้องสมุดประชาชนอ าเภอรัษฎา 
     

ผู้ไม่มาประชุม 

-  
    

 
      / ผู้เข้าร่วมประชุม   



~ 2 ~ 
 

  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชน ี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4       ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2      ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางสาวภาวด ี สุขมาก นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป   ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานทั่วไป ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายธนากร   เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายอนุวัติ ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
      

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 
 

ก่อนวาระการประชุม       
  1.  มอบเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพตดิและอบายมุข  ประเภทผลงานดีเดน่   
                               ระดับทอง  ปีการศึกษา  2560 
นางนภา  จิโรภาส  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล เสมา ป.ป.ส.  ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ 
      ปราบปรามยาเสพติด  ผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว  ประจ าปี  2560    
                             1) ประเภทบุคคลผลงานดีเด่น ระดับทอง  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
        1.1) นายวิเชียร  จันทร์ฝาก ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอกันตัง 
        1.2) นางจาริ  คงนคร  ครชู านาญการ  กศน.อ าเภอกันตัง 
                             2) ประเภทสถานศึกษาผลงานดีเด่น ระดับทอง  โครงการสถานศึกษาสีขาว 
             ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
 

  2.  มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ย GPA ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน  140  คน  
  9 อ าเภอ ภาคเรียนที่ 2/2562 
 
   / นางนภา  จิโรภาส 
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นางนภา  จิโรภาส  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2562  เพ่ือเป็นการยกย่องและส่งเสริมนักศึกษา กศน.ที่มีคะแนน 
   เฉลี่ย GPA ระดับ 3 ขึ้นไป  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  จึงได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษา 

  ดังกล่าว  มีรายละเอียด ดังนี้   
 

ที ่ สถานศึกษา จ านวน/คน 
1 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 24 
2 กศน.อ าเภอกันตัง 20 
3 กศน.อ าเภอย่าตาขาว 16 
4 กศน.อ าเภอปะเหลียน  37 
5 กศน.อ าเภอห้วยยอด  30 
6 กศน.อ าเภอสิเกา 3 
7 กศน.อ าเภอรัษฎา 7 
8 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 2 
9 กศน.อ าเภอหาดส าราญ  1 
 รวม 140 

             รวมทั้งสิ้น  140  คน  จ านวน  9  อ าเภอ  แยกเป็น  3  ระดับ  ดังนี้ 
   

 

 
 

 
 

 
 
 

3.มอบเกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
นางนภา  จิโรภาส  การมอบเกียรติบัตร การประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
       รายละเอียดดังนี้   
         1) กศน.อ าเภอปะเหลียน  จ านวน  16  ข่าว 
          2) กศน.อ าเภอเมืองตรัง /ห้วยยอด/นาโยง จ านวน  15  ข่าว 
          3) กศน.อ าเภอปะเหลียน  จ านวน  13  ข่าว 
 

4.  มอบเกียรติบัตรการน าเสนอการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) 
ประจ าเดือนมีนาคม 2563 

นางนภา  จิโรภาส  การน าเสนอการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice) ประจ าเดือนมีนาคม 2563            
   มีรายละเอียดดังนี้  
   1) รางวัลชนะเลิศ                              :  กศน.อ าเภอเมืองตรัง 

    2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1              :  กศน.อ าเภอกันตัง 
    3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2              :  กศน.อ าเภอหาดส าราญ  
 

ที ่ ระดับ 
เกียรติบัตร
ระดับเงิน 

เกียรติบัตร
ระดับทอง 

เกียรติบัตร
ระดับเพชร 

รวม 

1 ประถมศึกษา 3 0 0 3 
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 43 1 1 45 
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 83 7 2 92 
 รวม 129 8 3 140 

/ 5.  การน าเสนอ 
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    5.  การน าเสนอสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  
    ในรอบ 1 เดือน (ผ่านทางกลุ่มไลน์ กศน.ตรัง)   
นางนภา  จิโรภาส   ส าหรับการน าเสนอสถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี(Good practice)   
        ในรอบ 1 เดือน  ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรับชมผ่านทางกลุ่มไลน์ กศน.ตรัง   
มติทีป่ระชุม รับทราบ 
          

ระเบียบวาระท่ี  1 
 

เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

  1.1  ค าสั่งจังหวัดตรังท่ี 1647/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
                           อันตราย และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง  
                           ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563  
นางนภา  จิโรภาส       ค าสั่งจังหวัดตรังที่ 1647/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย 

และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดตรัง ลงวันที่  31 
พฤษภาคม  2563  มาตรการในการควบคุมและปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

                  ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)  ดังต่อไปนี้  
  ก. มาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เสี่ยง   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ (ฉบับ

ที่ 1) ประกอบข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 10 ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราช
ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 (ฉบับที่ 1)  ลงวันที่  25  มีนาคม  
พ.ศ. 2563 ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  2548 (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่  2  เมษายน  พ.ศ.  2563  ประกาศหัวหน้า
ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม 
การท ากิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.  2563  ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ที่ 2/2563  เรื่อง แนวปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ลงวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 7/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อก าหนด
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.  
2548  (ฉบับที่ 2) ลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563  และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ที่ 4/2563  เรื่อง  แนวปฏิบัติตามข้อ
ก าหนตออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 3 )ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคมพ.ศ. 2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะผู้
ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่จังหวัดตรังโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  
พ.ศ.  2563 จึงให้ยกเลิกค าสั่งจังหวัดตรังที่ 1501/2563 ลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  
ค าสั่งจังหวัดตรัง ที่ 850/2563  ลงวันที่ 25 มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ค าสั่งจังหวัดตรัง ที่ 
851/2563 ลงวันที่  26  มีนาคม  พ.ศ.  2563 ค าสั่งจังหวัดตรัง  ที่ 1117/2563  ลงวันที่  11  
เมษายน  พ.ศ.  2563 และค าสั่งจังหวัดตรัง ที่ 1278/ 2563  ลงวันที่  23  เมษายน  พ.ศ.  
2563  จึงได้ออกค าสั่งนี้  ประกอบด้วย 

 

/ ข้อ 1 ใหป้ิดสถานที่ 
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  ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย  ดังต่อไปนี้ 
  1) สนามชนโค  สนามชนไก่  สนามกัดปลา  สนามม้า  รวมทั้งสถานที่หรือสนามประกวด 
      แข่งขัน  ฝึกซ้อมสัตว์/สิ่งของ  หรือกิจกรรมในท านองเดียวกัน 

2) สถานที่จัดให้มีการเล่นการพนันทุกชนิด 
3) สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.  2509  และสถานประกอบการ 
    ที่คล้ายกับสถานบริการ 
4) สถานบันเทิงหรือสถานที่จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีหรือเปิดเพลง 
   เพ่ือการบันเทิง  เช่น  ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ เป็นต้น 
5) ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet cafe) ร้านเกม 
6) สนามมวย  ยกเว้นสนามที่ฝึกซ้อมมวย  โรงยิม  หรือค่ายมวย  ให้เปิดได้เฉพาะเพ่ือ 
    การฝึกซ้อมการชกลมโดยไม่มีคู่ชก การชกมวยแบบล่อเปูา โดยต้องไม่เป็นการแข่งขัน 

                                     และไม่มีผู้ชม 
7) โรงเรียน/สถานสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม) 
8) ร้านโต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะบิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ 
9) อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่ใช้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

      การสอบ หรือการฝึกอบรม  เว้นแต่การด าเนินการตามข้อ 3 
10) สถาบันกวดวิชา 
11) สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนหรือเด็กเล็ก ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 
     ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นของเจ้าหน้าที่เพ่ือการนัดหมายจัดสรรและ 

แจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน  และการจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้ 
เป็นไปตามมาตรการปูองกันโรคท่ีทางราชการก าหนด 

12) แหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
       สิ่งแวดล้อมที่สั่งปิด 
13) ตลาดที่จัดให้มีการซื้อขายหรือด าเนินการอ่ืนใดในเวลากลางคืน ห้ามด าเนินการ 

  ดังกล่าว  ระหว่างเวลา 23.00 น.  ถึงเวลา 03.00 น.  ของวันรุ่งขึ้น 
 

                             ข้อ 2 การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 ในระยะแรกนี้ให้ทยอยผ่อนผัน 
การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการศึกษา การอบรม  
การประชุมหรือ เพ่ือประโยชน์ในการสอบหรือการคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1) การใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมของโรงเรียนนอกระบบ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะประเภทวิชาชีพ เช่น โรงเรียนสอนขับรถยนต์  
เป็นต้น และประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาที่ผ่อนคลายให้ท ากิจกรรมได้)  
โดยพิจารณาถึงจ านวนนักเรียนต่อห้องเรียน ความพร้อมและความสามารถในการจัด 
รูปแบบการศึกษาที่มีความยึดหยุ่น การจัดสถานที่และระบบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ 
มาตรการปูองกันโรคเป็นส าคัญ 

2) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือการประชุม การจัดการสอบ 
การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน หรือด าเนินการอื่นใดใน 
ลักษณะท านองเดียวกัน 
 

/ 3) การใช้อาคารสถานที ่
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3) การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเฉพาะที่ด าเนินการในลักษณะของ 
การให้ความช่วยเหลือ  การสงเคราะห์  อุปถัมภ์  หรืออุปการะเด็กก าพร้าที่ประสบปัญหา 
ครอบครัว เด็กยากไร้ หรือเด็กด้อยโอกาส และอาจเป็นกลุ่มเสียงได้หากปล่อยให้เด็กอาศัย
อยู่ในสถานที่พักอาศัยของตนหรือที่อ่ืน หรือเป็นการใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวเพ่ือการท า
กิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตาม (1), (2) และ (3) ต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคที่
ทางราชการก าหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ  รวมทั้งค าแนะน าของทางราชการ
อย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ด าเนินการหรือท ากิจกรรมบางอย่างได้  ดังนี้ 
  1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการด าเนินชีวิต 

(1) ร้านค้าหรือสถานประกอบการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้จ าหน่ายได้เฉพาะก าหนด 
เวลาตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  ก าหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 
พ.ศ.  2558 ลงวันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2558 ยกเว้นห้ามจ าหน่ายในห้วงเวลา 23.00 น.  
ถึงเวลา 03.00  น.  ของวันรุ่งขึ้น (เคอร์ฟิว) 

  (2) ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม ส าหรับบุรุษหรือสตรี ให้เปิดด าเนินการโดยจ ากัด 
  เวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมง และต้องไม่มีผู้นั่งรอในร้าน 

  (3) การจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ในโรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ  สถานีขนส่ง 
โรงพยาบาล ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป 
ร้านสะดวกซ้ือ  รถเข็น  หาบเร่  แผงลอย ซึ่งไม่รวมถึงสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เปิดไดโ้ดย 
อาจให้น ากลับไปบริโภคท่ีอ่ืน  แต่หากเปดิให้ใช้บริการในสถานที่นั้นก็สามารถท าได้ โดย 
ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันโรคและค าแนะน าของทาง 
ราชการ  แต่ยังคงห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวนี้ 

  (4) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดด าเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.  
  ส าหรับร้านอาหารหรือเครื่องดื่มห้ามการบรึโภคสุรา หรือเครื่องดื่มท่ีมแีอลกอฮอล์ในร้าน  
  ทั้งนี้ พื้นที่และกิจกรรมที่เปิดด าเนินการได้ให้งดเว้นการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริม 

การขายหรือการด าเนินการอื่นใดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่น 
  (5) ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดด าเนินการจัดประชุม 

การแสดงสินค้า หรือการจัดนิทรรศการได้ โดยเป็นกิจกรรมซึ่งจ ากัดพ้ืนที่รวมในการจัด 
งานขนาดไม่เกินสองหมื่นตารางเมตร และเปิดด าเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ทั้งนี้ ให้ 
งดเว้นการจัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการด าเนินการอ่ืนใด ที่เปิดโอกาส
ให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 

  (6) ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดย่อม หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าปลีกค้าส่งชุมชน 
  ตลาด ตลาดน้ า และตลาดนัด 
   (7) สถานที่บริการดูแล สถานที่พ านักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการ 
  ให้แก่เด็กหรือผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพ่ึงพิงให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้ 
  พักค้างคืนเป็นปกติธุระ 
  (8) การถ่ายท ารายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ซึ่งเม่ือรวมคณะท างานหน้าฉาก 
  และทุกแผนกแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ 
 

  / (9) ห้องประชุม 
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(9) ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุม ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกรณีจ ากัดจ านวน 
ผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือการประชุมการอบรม 
การสัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกันเพ่ือความสะดวกในการตรวจ 
สอบทราบแหล่งที่มา 
(10) สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง ให้เปิดด าเนินการได้โดยงดเว้นการจัดกิจกรรมที่ 
เปิดโอกาสให้ผู้คนมาชุมนุมกันหนาแน่นและอาจเกิดภาวะไร้ระเบียบได้ 
(11) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดได้เฉพาะการปฏิบัติงานที่จ าเป็นของ 
เจ้าหน้าที่เพ่ือการนัดหมาย จัดสรรและแจกจ่ายเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และ 
การจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันโรคท่ีทางราชการ 
ก าหนด 

2) กิจกรรมด้านการออกก าลังกายหรือการดูแลสุขภาพหรือนันทนาการ 
(1) โรงพยาบาล คลินิก สถานทันตกรรมหรือสถานพยาบาลทุกประเภท ที่จัดตั้ง 
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
(2) สนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟให้เปิดได้แต่ต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็น 
การแข่งขัน ในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ปฏิบัติ 
ตามที่ทางราชการก าหนด 
(3) สนามกีฬาเฉพาะกีฬาประเภทกลางแจ้งและตามกติกาสากล ผู้เล่นต้องมีระยะห่าง 
ทางสังคมและไม่คลุกคลีกัน เช่น เทนนิส ขี่ม้า ยิงปืน ยิงธนู และต้องไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกัน 
หรือเป็นการแข่งขันในกรณีของสโมสร คลับเฮาส์ หรือร้านอาหารในบริเวณดังกล่าวให้ 
ปฏิบัติตามที่ทางราชการก าหนด 
(4) สวนสาธารณะ ลาน พ้ืนที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬา ลานกีฬา 
ให้เปิดได้เฉพาะพ้ืนที่โล่งแจ้ง เพ่ือการเดิน วิ่ง ขี่หรือปั่นจักรยานหรือการออกก าลังกาย ด้วย
วิธีอ่ืนเป็นส่วนบุคคล โดยไม่มีผู้ชมมาชุมนุมกันหรือเป็นการแข่งขัน  การละเล่นการแสดง 
(5) สถานที่ให้บริการดูแลรักษาสัตว์ สปา อาบน้ า  ตัดขน  รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ 
(6) คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม  สถานเสริมความงาม  สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง 
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย 
(7) สถานประกอบการเพ่ือสุขภาพ สปา  และสถานประกอบการนวดแผนไทย (งดเว้น 
การอบตัว อบสมุนไพรหรืออบไอน้ าแบบรวมและการนวดบริเวณใบหน้า) นวดฝุาเท้า 
ยกเว้น  สถานประกอบกิจการอาบน้ า  สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(8) สถานที่หรือสนามออกก าลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาประเภทที่ตามกติกาสากลที่มิได้ 
มีการปะทะกันระหว่างผู้เล่นและต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน หากเล่นเป็นทีม ให้มีผู้เล่นได้ฝั่ง
ละไม่เกินสามคนได้แก่  แบดมินตัน  ตะกร้อ  เทเบิลเทนนิส  สควอช  ยิมนาสติก ฟันดาบ 
และปนีผา 
(9) สนามกีฬา ให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะกิจกรรมเพ่ือการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อม 
ในประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล โดยต้องไม่เป็น 
การแข่งขันและมีจ านวนผู้ร่วมกิจกรรมที่อยู่ในบริเวณสนามกีฬา (ไม่นับรวมผู้เล่น) อีกไม่
เกินสิบคน 
(10) สระว่ายน้ าสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม 
(11) สระน้ าเพ่ือการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ าในบึง  เช่น  เจ็ตสก ี ไดท์เซิร์ฟ 
 

/ เครื่องเล่น 
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เครื่องเล่นประเภทบานาน่าโบ๊ท ให้เปิดด าเนินการได้โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและจ ากัด
จ านวนผู้เล่นตามจ านวนเครื่องเล่นและขนาดพ้ืนที่ 
(12) สถานที่ออกก าลังกายฟิตเนส ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้เล่น 
ในการเล่นแบบรวมกลุ่มและงดเว้นการอบตัวหรืออบไอน้ าแบบรวม 
(13) สถานที่ฝึกซ้อมมวย  โรงยิมหรือค่ายมวย ให้เปิดได้เฉพาะเพ่ือการฝึกซ้อม 
การชกลมโดยไม่มีคู่ชก  การชกมวยแบบล่อเปูา โดยต้องไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม 
(14) สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง  สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด  หรือการละเล่นอ่ืน ๆ ในท านอง 
เดียวกันให้เปิดด าเนินการได้เฉพาะเพ่ือการออกก าลังกายหรือการฝึกซ้อม 
(15) สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ 
(16) โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ร่วม 
กิจกรรมไม่เกินสองร้อยคน ส าหรับโรงมหรสพในระยะแรกนี้ให้เปิดเฉพาะการจัดแสดงลิเก 
ล าตัดหรือการแสดงพ้ืนบ้านอ่ืน ๆ ก่อน โดยงดเว้นการจัดแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตหรือ
กิจกรรมอ่ืนที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และการแพร่กระจาย
เชื้อ 
(17) สวนสัตว์หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ ให้เปิดด าเนินการได้โดยจ ากัดจ านวนผู้ร่วม 
กิจกรรมในพ้ืนที่จัดการแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม 
(18) สวนพฤกษศาสตร์  สวนดอกไม้  พิพิธภัณฑ์  ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ และหอศิลป์ 

ข้อ 4 การด าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ 
ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  เจ้าของ  หรือผู้จัดการสถานที่ ในข้อ 2 และข้อ 3  มีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือปูองกัน 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ตามค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 2/2563 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ค าสั่งศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-
19)  ที่ 3/2563  ลงวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 และค าสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2563  ลงวันที่  29 
พฤษภาคม  พ.ศ.  2563  รวมทั้งด าเนินการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ ตามค าแนะน า 
เงื่อนไข และเงื่อนเวลาที่ทางราชการก าหนดให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าตรวจสอบ
การใช้อาคารสถานที่ การด าเนินการของเจ้าของหรือผู้จัดการ สถานที่ตามข้อ 2 และข้อ 3 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการปูองกันโรค  รวมทั้งการจัดระเบียบและระบบตา่ง ๆ ที่ทาง 
ราชการก าหนด หากพบการกระท าที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค พนักงาน
เจ้าหน้าที่อาจให้ค าแนะน า ตักเตือน ห้ามปรามและมีอ านาจก าหนดช่วงระยะเวลา เพ่ือให้ 
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือปูองกันมิให้
มีการแพร่ของโรค รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  มี
ค าสั่งปิดสถานที่ในพ้ืนที่รับผิดชอบไว้เป็นการชั่วคราวก็ได้ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัด มี
ค าสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  2558  เมื่อผู้มี
หนา้ที่รับผิดชอบ เจ้าของหรือ ผู้จัดการสถานที่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทาง
ราชการก าหนดและจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งให้
เปิดด าเนินการในสถานที่ดังกล่าวได้ 
 / ข. มาตรการควบคุม 
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ข. มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 (7) มาตรา 35 (2)(3) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ประกอบ ข้อ 1 ข้อ 10 และข้อ 13 ของข้อก าหนดออกตามความใน
มาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) 
ลงวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ.  2563 และข้อ 5 ของข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่9)  ลงวันที่  29
พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง  เรื่อง  ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรรมการมั่วสุม  ลงวันที่  3
เมษายน  พ.ศ.  2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะผู้ก ากับการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพ้ืนที่จังหวัดตรังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดตรังตามมติท่ีประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 จึงออก
ค าสั่งไว้ ดังนี้ 
ข้อ 1 มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย 

 การผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด ตามที่รัฐบาลมีค าแนะน าให้ประชาชนงดหรือ
ชะลอการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ซึ่งจากการประเมินของฝุายที่
เกี่ยวข้อง  พบว่า มาตรการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมจ านวนผู้ติดเชื้อ
และการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การด าเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพ
ใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควร
ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพ้ืนที่จังหวัด  โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่ เดินทางมา
จากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการปูองกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่างๆที่ทางราชการ  

 ก าหนดด้วย  ซึ่งอาจไม่สะดวกและจ าเป็นต้องก่อภาระแก่ผู้เดินทางได้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่
การจราจรคับคั่งหรือ มีเหตุพิเศษ ทั้งนี้ หากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคหรือ
เป็นพาหะน าโรคพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการสั่งแยกกัก  กักกัน  หรือคุมไว้สังเกตตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคได้  จังหวัดตรังจึงมีมาตรการตั้ง
ด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางข้ามพ้ืนที่จังหวัดเพ่ือจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร 
การเฝูาระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส 

 โคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมอบหมายให้กองบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดตรังเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับผิดชอบหลักอาจขอความร่วมมือ
จากเจ้าหน้าที่ฝุายทหาร  เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.  หรืออาสาสมัครเพื่อปฏิบัติการร่วมกันก็ได้ และ
หากพบเห็นการกระท าดังกล่าวให้ด าเนินคดีตามกฎหมายทันที โดยอย่างน้อยให้มีด่านตรวจ
หรือจุดสกัด  ดังนี้ 
(1) บริเวณหน้าค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ สถานีต ารวจภูธรนาโยง  ต าบลช่อง อ าภอนาโยง 

จังหวัดตรัง 
(2) บริเวณหน้าจุดตรวจลิพัง  สถานีต ารวจภูธรปะเหลียน  ต าบลลิพัง  อ าเภอปะเหลียน 

จังหวัดตรัง 
(3) บริเวณหน้าจุดตรวจควนกุน  สถานีต ารวจภูธรสิเกา  ต าบลกะลาเส  อ าเภอสิเกา 

จังหวัดตรัง 
(4) บริเวณหน้าจุดตรวจคลองปาง  สถานีต ารวจภูธรรัษฎา  ต าบลคลองปาง  อ าเภอรัษฎา 

จังหวัดตรัง 
(5) บริเวณท่าอากาศยานตรัง  ต าบลโคกหล่อ  อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

/ (6) บริเวณท่าเรือ 
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(6) บริเวณท่าเรือเทศบาลเมืองกันตัง  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
 

 ข้อ 2 มาตรการคัดกรองการเดินทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดตรัง ให้อยู่ภายใต้เงื่อนไข 
 ดังต่อไปนี้ 

2.1  กรณีเดินทางมาจากจังหวัดอื่น ขอความร่วมมือลงทะเบียนเพื่อบันทึกข้อมูลตาม 
มาตรการควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบด้วย 
(1) การลงทะเบียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะมี OR Code ชื่อ "TRANG ZERO COVID" 
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง ทั้งนี้ สามารถสแกนได้ทางเว็บไซต์ของส่วนราชการใน 
จังหวัดหรือสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม ที่พัก หรือสถานที่อ่ืนใดที่ใช้พักอาศัยเป็นต้น โดยให้ 
บันทึกข้อมูลที่จ าเป็น  เพ่ือการควบคุมโรค ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล, เลขประจ าตัวประชาชน  
(13 หลัก) หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อได้ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่พักอาศัยในจังหวัดตรัง  
และท่ีอยู่เดิม (มาจากจังหวัดใด) 
(2) กรณีไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 2.1 (1) หรือไม่มีโทรศัพท์มือถือ ให้ไปแจ้งลงทะเบียน 
ข้อมูลตามข้อ 2.1 (1) ณ รพ.สต. หรือแจ้ง อสม.ในพ้ืนที่ที่เป็นภูมิล าเนาอยู่อาศัย ส าหรับ
บุคคลที่อาศัยในเขตเทศบาลนครตรัง หรือเทศบาลเมืองกันตัง ให้ไปแจ้งลงทะเบียน ณ ศปก. 
เทศบาลนครตรังและ ศปก.เทศบาลเมืองกันตัง แล้วแต่กรณี 
2.2 กรณีมาจากต่างประเทศ ในการตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามแนวทาง 
ที่ทางราชการก าหนด อาทิ กรณีเดินทางมาจากประเทศมาเลเชียผ่านช่องทางผ่านแดนระหว่าง
ประเทศทางบกเม่ือผ่านการคัดกรองแล้ว ให้เข้ารับการกักกันที่ local quarantine จ านวน  
14 วัน ก่อนกลับบ้าน หรือกรณีผ่านการกักตัวที่ state quarantine หรือ local quarantine   
จังหวัดต้นทาง ไม่ต้องกักตัวอีก เป็นต้น 
2.3  กรณีชาวต่างประเทศ ให้ตรวจคัดกรองและบันทึกข้อมูลตามแนวทางที่ทางราชการ 
ก าหนด โดยผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดตรังต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสม
ต่อการเดินทางซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนการ
เดินทาง ซึ่งยืนยันว่ามีการตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด -19 และมีกรมธรรม์  ประกันภัยที่แสดง
การคุ้มครองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงโรติดเชื้อโควิด-19 เป็นจ านวน 
ไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ ให้เข้ารับการคัดกรองและ ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดสกัด
ประจ าด่านตรวจคัดกรอง และให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) กรณีพบว่า บุคคลดังกล่าวมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.3 องศาเซลเซียส ขึ้นไปหรือมีอาการระบบ 
ทางเดินหายใจ ให้ส่งตัวเข้ารับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลทันที 

  (2) กรณีพบว่า บุคคลดังกล่าวมีอุณหภูมิต่ ากว่า 37.3 องศาเซลเซียสขึ้นไป แต่ไม่มีอาการ 
  อย่างอ่ืนร่วมด้วย หรือกรณีพบว่า บุคคลดังกล่าวมีอุณหภูมิต่ ากว่า  37.3 องศาเซลเซียส ลงมา  
  ให้กักกันที่ local quarantine จ านวน 14 วันทั้งนี้ให้ชาวต่างประเทศดังกล่าวรับผิดชอบ 
  ช าระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือกักกันทั้งหมด 
                           2.4 บุคคลที่ประสงค์เข้าพื้นที่จังหวัดตรังข้างต้น หากไม่ยินยอมให้ตรวจคัดกรองและ 
  บันทึกข้อมูลตามข้อ 2.1 – 2.3 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องมีอ านาจอาจปฏิเสธไม่ให้ 
  บุคคลดังกล่าวเข้าพักอาศัยในพ้ืนที่จังหวัดตรังได้ และหากพบว่าผู้เดินทางมีเหตุอันควรสงสัย 
  ว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะน าโรคพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจในการสั่งแยก กักกัน หรือคุมไว้ 
  สังเกตตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดของโรคได้ 25 กรณีมีปัญหา 
  ในทางปฏิบัติที่ต้องวินิจฉัยสั่งการ ในการคัดกรองโรคตามค าสั่งนี้ 
  /ให้สาธารณสขุจังหวดัตรงั 
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ให้สาธารณสุขจังหวัดตรังหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการ เป็นราย
กรณีไป 
 

ข้อ 3 ห้ามการชุมนุม การท ากิจกรม หรือการม่ัวสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค 
หรือการกระท าอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ าเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้ง 
เพ่ือแพร่เชื้อโรค เว้นแต่เป็นการท ากิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตน หรือ 
กิจกรรมของทางราชการซึ่งมีมาตรการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่ปลอดภัยผู้ใดฝุาฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับและอาจมี
ความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2558  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือท้ังจ าทั้งปรับ
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไปสั่ง ณ วันที่  31  
พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 (นายลือชัย เจริญทรัพย์) ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธาน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง  ผู้ก ากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัด
ตรัง 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
  พระบรมราชินี 3  มิถุนายน  2563 
นางนภา  จิโรภาส  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี 3 มิถุนายน  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ส านักงานปลัดส านัก   
นายกรัฐมนตรี  ได้แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ 
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3  มิถุนายน  2563  รัฐบาลเห็นว่า สถานการณ์
การแพร่ระบาด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ภายในประเทศลดลงและอยู่ใน
ระดับท่ีควบคุมได้  เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ได้แสดงความ จงรักภักดีและส านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ดังนี้ 
1) พิจารณาตกแต่งสถานที่ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าๆ พระบรมราชินี ธงอักษร 

พระนามาภิไธย สท. ร่วมกับธงชาติ และประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว รวมทั้ง
ต้ังโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และจัดให้มีสมุดลงนาม
ถวายพระพรไว้ในสถานที่ท าการของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30  มิถุนายน  2563 

2) จัดท าค าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 3  มิถุนายน  2563  พร้อมพระฉายาลักษณ์ ลงบนหน้าหลักของเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน  ตั้งแต่วันที่  1 - 30  มิถุนายน  2563 

3) พิจารณาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส 
วันเฉลิมพระชนพรรษา 3  มิถุนายน  2563  น าโดยหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้เปิดกรวยกระทง
ดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  และลงนามถวายพระพร  โดย
ขอให้จัดในสถานที่เฉพาะพิเศษการแต่งกายเครื่องแบปกติขาว  ประดับเข็มที่ระลึกเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
5 รอบ  28  กรกฎาคม  2555  คู่กับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
พุทธศักราช 2562  และสามารถเผยแพร่ภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคลทางเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 

/ 4) พิจารณาจัดกิจกรรม 
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4) พิจารณาจัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ด้วยการช่วยเหลือ 
และการแบ่งปันแก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ 
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เช่น การจัดหาอุปกรณ์สิ่งจ าเป็น 
ในการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การสาธิตการสร้างงานหรือสร้าง
อาชีพให้แก่ประชาชน การจัดหาอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่จ าเป็นในการสร้างงานและสร้าง 
อาชีพ การลดรายจ่ายในครัวเรือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม 
5) การพิจารณาด าเนินการตามข้อ 3 และข้อ 4  ขอให้ด าเนินการตามมาตรการปูองกัน 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด- 19)  เช่น จ ากดัจ านวนผู้เข้าร่วม
ให้เหมาะสมมีให้แออัด ลดเวลาการท ากิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จ าเป็น  รักษาระยะห่าง
ระหว่างบุคคล ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย และจัดสบู่ 

                                                                                                                     หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ท าความสะอาดมือ เป็นต้น ในการนี้ ส านักงาน กศน. พิจารณาแล้ว 
ในส่วนกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" ตามข้อ 4 เพ่ือให้ผู้บริหาร และ 
บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศลจึง 
เชิญชวนหน่วยงาน/สถานศึกษาจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรม 
ตามความเหมาะสมภายใต้มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด - 19) ตามข้อ 5 และขอให้รายงานการจัดกิจกรรมดังกล่าวในภาพรวมของ 
จังหวัด ๆ ละไม่เกิน  10  หน้ากระดาษ A4  และส่งไปยังไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  
kopor.k@gmal.com  ภายในวันที่  20  มิถุนายน  2563     

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งที่ 4 / 2563  วันที่  7  พฤษภาคม  2563 
      

นางนภา  จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที่ 4 / 2563  วันที่  7  พฤษภาคม  2563  ในเดือนถัดไปให้น าเสนอในที 
  ประชุม  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุม 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 4 / 2563   
 

3.1 การติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาที่เข้าเป็นผู้รับบริการ 
   กลุ่มเป้าหมายของสถานศึกษา กศน.อ าเภอ/ กศน.ต าบล 

นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    ข้อมูล  ณ  วันที่  2  มิถุนายน  2563  สรุปได้ดังนี้ 
                                  1) เด็กจบมัธยมศึกษาปีที่  3  กศน./อาชีวะ   จ านวน    365     คน 
           2) เด็กพิการ (การศึกษาพิเศษ)     จ านวน    265   คน   
                  3) เด็กปกติท่ีไม่ได้เรียน     จ านวน  1,105    คน   
                  4) เด็กออกกลางคัน      จ านวน    163   คน 
                                  ผลการด าเนินการงานยุทธศาสตร์ได้ด าเนินการตัดเด็กนอกระบบออกจากฐานข้อมูลตั้งแต่  
                                  2  เมษายน  2563  ถึง  24  พฤษภาคม  2563   เท่ากับ 1,144  คน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

    / กลุ่มส่งเสริม 
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 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
   3.2  รายงานผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ TLC กศน.ตรัง 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม      รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์  TLC กศน.ตรัง  มีรายละเอียดดังนี้     
       1) แบรนด์เนอร์เรื่องเล่า/นิทานบ้านฉัน  จัดท าโดย  นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง   
                                       บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง 
       2) แบรนด์เนอร์มหัศจรรย์  สื่อสร้างสรรค์  จัดท าโดย  นางสาวพรชื่น ณ พัทลุง                                        
                                       บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอนาโยง 
       3) แบรนด์เนอร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดท าโดย  นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง   
          บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอกันตัง   
                        4) แบรนด์เนอร์วิถีชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง  จัดท าโดย  นางอุบลรัตน์  ฤทธิ์รัตน์ 
     บรรณารักษ์ช านาญการ   ห้องสมุดประชาชนอ าเภอวังวิเศษ 
                          5) แบรนด์เนอร์สุขภาพ  จัดท าโดย  นางปัทมนันท ์  ทองอ่อน  บรรณารักษ์ช านาญการ 
              ห้องสมุดประชาชนอ าเภอเภอรัษฎา 
                                  6) แบรนด์เนอร์สุขภาพ จัดท าโดย  นางนุชนาฏ  นุ้ยขาว  บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ
                                ห้องสมุดประชาชนอ าเภอสิเกา 
                                  7) แบรนด์เนอร์แนะถิ่นกินเที่ยว จดัท าโดย นางธิดารัตน์ เปาะทอง  
                                      บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง 
                                   8) แบรนด์เนอร์ของดีแบรนด์ กศน.  จัดท าโดยนางสาวนุชรีย์  บวชชุม   
                                      นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                   9) แบรนด์เนอร์หนังสือดีน่าอ่าน  จัดท าโดยนางสาวอัญชลี   หนูนุ่ม  
                                       บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอ าเภอหาดส าราญ   
                                 10) แบรนด์เนอร์แหล่งท่องเที่ยว / ที่พัก โรงแรม  จัดท าโดยนางสาวกวินนาถ  
                                      ช่วยสงค ์ บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชน  
                                 11) แบรนด์เนอร์อ่านประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์  จัดท าโดยนางสาววาสนา  บุญเจริญ   
                                      บรรณารักษ์ช านาญการพิเศษ  ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ าเภอย่านตาขาว 
นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ    ส าหรับการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ TLC กศน.ตรัง  ท าให้บุคลากรได้พัฒนาตนเอง 

                            โดยเป็นการจัดรวบรวมความรู้  น ามาเชื่อมโยงใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ และเป็น 
  การส่งเสริมการอ่าน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

   4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  2563 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ         สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563   
 
 
 
 
 / สถานศึกษา 
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ที ่ สถานศึกษา จ านวนเปอร์เซ็นต์ที่เบิกจ่าย 

1 กศน.อ าเภอนาโยง 65.72% 
2 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 64.79% 
3 กศน.อ าเภอห้วยยอด 60.34% 
4 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 57.57% 
5 กศน.อ าเภอกันตัง 55.88% 
6 กศน.อ าเภอปะเหลียน 55.37% 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 55.32% 
8 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 50.57% 
9 กศน.อ าเภอสิเกา 50.26% 
10 กศน.อ าเภอรัษฎา 46.07% 
11 ส านักงาน กศน.จังหวัด 73.15% 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
    

4.2  การใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีถู่กยุบ 
                                  เพื่อด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.  
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ ตามท่ีส านักงาน กศน. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุก 
ช่วงวัย กศน. โดยก าหนดให้ใช้พื้นที่ของโรงเรียนในสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ถูกยุบรวมมาด าเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัยกศน. และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย 
กศน. นั้น  ในการนี้ การขอใช้พื้นที่ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ถูกยุบรวม  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการก าหนด
แนวทางปฏิบัติ กรณีที่โรงเรียนได้มีการยุบเลิกหรือมิได้ใช้ประโยชน์แล้ว โดยปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตามระเบียบของทางราชการ  ส านักงาน กศน. ขอแจ้งให้ท่านทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการประสานงาน การขอใช้พ้ืนที่ดังกล่าว โดยประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ตามแนวทางที่แจ้งมา ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ประกาศ
จัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับทุกช่วงวัย กศน. และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด หาก
หน่วยงานของท่านได้ประสานขอใช้พ้ืนที่ในโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ถูกยุบรวม หรือการใช้พื้นท่ีอ่ืน ๆ และประการจัดตั้ง "ศูนย์การเรียนรู้
ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.  เรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งไปยังส านักงาน กศน. เพ่ือทราบและเป็น
ข้อมูลประกอบการ สนับสนุนการด าเนินงานของพ้ืนที่ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.3  ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 
นายวัชระ   สุวรรณประทีป   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรังได้รับจัดสรรทุนการศึกษาจากมูลนิธิ 
                                     คุณพุ่ม ปีการศึกษา  2563 จ านวน  113  ทุน ทุนละ 5,000.- บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา 
  ให้เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษาที่ตรงตามความต้องการ 
 

         / จ าเป็นพิเศษ 
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จ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จึงขอ 
ความอนุเคราะห์ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กพิการเข้ารับ
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกหรือเด็กพิการประเภทอ่ืนๆ ในจังหวัดตรัง 

  ขอให้สถานศึกษาในสังกัด ด าเนินการประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม 
  ปีการศึกษา 2563 และส่งแบบขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครมายัง 
  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ภายในวันที่  18  มิถุนายน  2563  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มอ านวยการ 

 

 4.4  การจ้างเหมาบริการงบอุดหนุน 
นางนภา  จิโรภาส            กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้มีการเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ 
                                   กระทรวงศึกษาธิการ  ในวันที่  1  กรกฎาคม  2563  และให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียน  

การสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 และส านักงาน กศน.ได้แจ้งก าหนดการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร 
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 
2563  ตามหนังสือที่อ้างถึง  ส านักงาน กศน. จึงขอให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดท าสัญญา
จ้างเหมาบริการ งบเงินอุดหนุนโดยจัดท าสัญญาจ้างออกเป็น  3  สัญญา  ตามภาระงาน 
การจ้าง  ดังนี้ 
1) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2563 ให้จัดท าสัญญาจ้างโดยก าหนดลักษณะ 

                                      งานการจ้างให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอก 
                                      ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  

 ข้อที่ 1 ถึง 3.8 
                                   2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2563ให้จัดท าสัญญาจ้างโดยก าหนดลักษณะ 
                                      งานการจ้างให้สอดคล้องกับปฏิทินการด าเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอก 
                                      ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ข้อ 
                                      ที่ 3.9  ถึง 4.5  ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาก าหนดวันและปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนงาน 
                                      กิจกรรมของสถานศึกษาตามความเหมาะสมในแต่ละสถานศึกษา 
                                   3) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 ให้จัดท าสัญญาจ้างโดยก าหนด 
                                      ลักษณะงานการจ้างให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

 2563  ทั้งนี้ การท าสัญญาจ้างและการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จะต้องค านึงถึงจ านวน 
 ผู้เรียนที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัวของผู้เรียนในภาคเรียนที่ 2  ป ี 
 การศึกษา 2563 ตามหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ ศธ 0210.03/1430   
 ลงวันที่  30  พฤศจิกายน  2558  เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ 
 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเกณฑ์ส าหรับครูแต่ละประเภท  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

4.5  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุนของส านักงาน กศน. ตามค าสั่งส านักงาน   
      ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1089/2563  ลงวันที่  28  พฤษภาคม  2563  

นางนภา   จิโรภาส           หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงาน กศน.  ลงวันที่  20  มีนาคม  พ.ศ. 2561  
 

 / และให้ก าหนดหลักเกณฑ ์
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การเบิกจา่ยเงินอุดหนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงาน กศน. ดังต่อไปนี้ 
1) ค่าตอบแทนบุคลากรด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
3) ค่าใช้จ่ายในการวัดผล ประเมินผลการศึกษา 
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5) ค่าสื่อ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
6) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษา 
7) ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
8) ค่าสาธารณูปโภค 
9) ค่าบริหารจัดการของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ สถานศึกษา 
10) ค่าบริหารจัดการศึกษานอกระบบส าหรับภาคีเครือข่ายเหมาจ่ายตามรายหัวผู้เรียน 
11) เงินเพ่ิมค่าครองชีพหรือเงินประเกทอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
12) ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและหรือกิจกรรมเรียนรู้เสริมหลักสูตร 
13) ค่าหนังสือเรียน 
14) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ส่วนราชการก าหนด 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.6  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
      ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ส านักงาน กศน. และสอบคัดเลือกรอง ผอ.กศน. 
      จังหวัด/ รองผอ.สถานศึกษาขึ้นตรง/ ผอ.สถานศึกษา 

นางสาวนันทา  ภิรมย์พร  ส าหรับคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ส านักงาน กศน. และสอบคัดเลือกรอง ผอ.กศน.
จังหวัด/ รองผอ.สถานศึกษาขึ้นตรง/ ผอ.สถานศึกษา  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายละเอียด สมัครเข้ารับการคัดเลือก/สอบแข่งขัน เป็นข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 

ประเภท 
การสอบ 

เปิดรับ 
(ต าแหน่ง) 

คุณสมบัติ 
การขึ้น 
บัญชี 

หมายเหตุ 

1. กรณีท่ีมี 
ความจ าเป็น 
หรือเหตุพิเศษ 
 

743  1. วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย 
2. ปัจจุบันด ารงต าแหน่งพนักงานราชการ 
พนักงานจ้างเหมาบริการ จากเงินงบประมาณ
หรือเงินรายได้สถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
กศน. และจะต้องได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ
หน้าที่สอน ตามค าสั่งหรือสัญญาจ้าง รวมกัน 
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีภาระงานสอน ไม่น้อยกว่า  6  ชั่วโมง  
หรือ  6  คาบต่อสัปดาห์  

ไม่มี 
การข้ึนบัญชี 

ผู้ผ่าน 
การคัดเลือก 

 

 

2. กรณีในเขต
พัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนใต้* 

320 (2)*- ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่
สอนใน
สถานศึกษาท่ี
อยู่ในเขตพัฒนา 
พิเศษเฉพาะกิจ
ชายแดนใต้ 
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ประเภทการสอบ 
เปิดรับ 

(ต าแหน่ง) 
คุณสมบัติ 

การขึ้น 
บัญชี 

หมายเหตุ 

  4. ในวันสมัครยกเว้นไม่ต้องมีใบประกอบ
วิชาชีพครู หรือหลักฐานใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน แต่ในวันบรรจุแต่งตั้ง จะต้องมีเอกสาร
ดังกล่าวและต้องไม่หมดอายุ 

  

3. กรณี
สอบแข่งขันบุคคล
ทั่วไป 

318 1. วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
ทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2. เป็นบุคคลทั่วไป และบุคลากรในสังกัด
ส านักงาน กศน.ที่มีคุณสมบัติ 
3. วันสมัครและวันบรรจุแต่งตั้งจะต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐาน
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

ขึ้นบัญชี 
ผู้สอบ 
แข่งขัน 
2 ปี 

 

รวม 1381    
 

 

รายละเอียด การสอบคัดเลือกฯ รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด  
/ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาขึ้นตรง  /ผอ.สถานศึกษา  ส านักงาน กศน. 
 

การสอบ ต าแหน่งว่าง การขึ้นบัญชี หมายเหตุ 

1. การคัดเลือกฯ 
ต าแหน่ง รอง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด 

22 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือก 1 ปี  

2. การคัดเลือกฯ 
ต าแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา   
ต าแหน่ง ผอ.กศน.อ าเภอ 

 
13 
105 

ขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือก 2 ปี  

 

มติที่ประชุม รับทราบ   

  4.7  ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การยกเลิกการเรียกส าเนาเอกสาร 
                                   ที่ทางราชการออกให้ 
นางสาวนันทา  ภิรมย์พร    ประกาศส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  เรื่อง การยกเลิกการเรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการ 

ออกให้  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้คือ 
1) ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการก าหนดให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการต้องใช้ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียน  
บ้าน หรือส าเนาอื่นที่ทางราชการออกให้แก่ผู้น าเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการให้เป็น 
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้น 
ส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการ 
2) กรณีท่ีมีความจ าเป็นจะต้องส าเนาเอกสารตามข้อ 1 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้จัดท าส าเนา 
เอกสารดังกล่าวเพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ถ้ามีให้เลือกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนา 
ดังกล่าวจากประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

 

           / มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
   4.8  รายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 
นายธนากร  เยาว์ด า      รายงานผลการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจ าเดือนพฤษภาคม 2563 

      ของส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  อยู่อันดับที่  12  ของประเทศจากท้ังหมด  77  จังหวัด 
                        ขอให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการประชาสัมพันธ์ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
  4.9  การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2563 
 

นายสุริยา  จันทรัฐ การรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2563  รวมนักศึกษาภาคเรียนที่  1/2563   
จ านวน  6,066 คน  มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

1 กศน.อ าเภอห้วยยอด 30 482 645 1,157 
2 กศน.อ าเภอกันตัง 40 365 590 995 
3 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 39 341 561 941 
4 กศน.อ าเภอปะเหลียน 32 337 392 761 
5 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 23 316 325 664 
6 กศน.อ าเภอนาโยง 16 191 182 389 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 5 149 173 327 
8 กศน.อ าเภอรัษฎา 12 119 179 310 
9 กศน.อ าเภอสิเกา 7 140 155 302 
10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 18 106 96 220 
  221 2,528 3,281 6,066 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
       

  4.10   การปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 / 2563 
นายสุริยา  จันทรัฐ       ส าหรับการปรับปรุงข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 / 2563  ขณะนี้ระบบปิด 
   ชั่วคราว  รอการน าเข้าข้อมูล  และจะขอขยายเวลาการรับสมัครออกไปถึงวันที่  17   
   มิถุนายน  2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.11  รายงานจ านวนผู้จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 / 2562 
นายสุริยา  จันทรัฐ        รายงานจ านวนผู้จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2 / 2562  มีรายละเอียดดังนี้ 

ที ่ สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

1 กศน.อ าเภอกันตัง 5 51 117 173 
2 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 0 66 88 154 
3 กศน.อ าเภอปะเหลียน 2 55 82 139 

/ กศน.อ าเภอนาโยง 



~ 19 ~ 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
  4.12  แจ้งผังออกอากาศรายวิชาบังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน 
นายสุริยา  จันทรัฐ       ตามที่ ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 
   แห่งชาติ ได้จัดสรรช่องเพ่ือการศึกษาให้กับ ส านักงาน กศน. ทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ 
   ภาคพ้ืนดินในระบบ Digital เป็นระเวลาไม่เกิน  6 เดือน  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการจัด  
   การเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤตไวรัสโคโรน่า (Covid - 19) รองรับการเปิดภาคเรียน  

  ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงจัดท าผังออกอากาศให้สอดคล้องกับบริบทของ กศน.โดย 
  มุ่งหวังให้กลุ่มเปูาหมายสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาและการเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์ 

 เพ่ือการศึกษาผ่านทางสถานีโทรทัศน์คาดพ้ืนดินในระบบดิจิตอลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
 นั้น เพ่ือให้กลุ่มเปูาหมายสามารถใช้ประโยชน์จากรายการของทางสถานี ETV ได้อย่างเต็ม 
 ประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ในสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ขอแจ้งการออกอากาศรายวิชาบังคับตามหลักสูตร 
 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  รายละเอียด ดังนี้  เรียนรู้ 
 กับ กศน. ผ่าน ETV ได้ทาง 
 1)  ทีวี Digital ช่อง 52  
 2)  ช่องดาวเทียมเพ่ือการศึกษาระบบ  KU-Band (จานทึบทุกสี)  หมายเลข 201  
 3)  ช่อง 371 HD / True 

   4)  ช่อง 110 / PSI    5)  ช่อง 185  ช่องเคเบิลทวีี  
   6)  PTV เพ่ือการศึกษาเป็นไปตามท่ีผู้ให้บริการก าหนด 
    6.1)  3BB IPTV ช่อง 99   
    6.2)  TOT IPTV ช่อง 55 โดยออกอากาศระหว่าง  วันที่  1  กรกฎาคม  -  15   
     พฤศจิกายน  2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.13  แนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ 
เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

 
/ นางสาวพรวิรินทร์   

ที ่ สถานศึกษา ประถม ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

4 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 1 32 40 73 
5 กศน.อ าเภอห้วยยอด 0 0 62 62 
6 กศน.อ าเภอรัษฎา 2 9 39 50 
7 กศน.อ าเภอนาโยง 0 17 25 42 
8 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 0 0 36 36 
9 กศน.อ าเภอสิเกา 0 0 26 26 
10 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 0 0 9 9 
  10 230 524 764 
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นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน แนวทางการใช้สื่อ หนังสือทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
                                   ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดส่ง หนังสือทะเลและมหาสมุทร และ 
 ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ านวน  11  เล่ม  มายังส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง ซึ่งได้ 

จัดส่งให้ กศน.อ าเภอทั้ง  10  แห่ง  เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือนธันวาคม  2562  ส าหรับ   
      การด าเนินการต่อเนื่อง  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ด าเนินการ  ดังนี้  

1) วันที่  23  เมษายน  2563  ส านักงาน กศน. แจ้งเรื่องการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการและ 
ได้ส่ง หนังสือดังกล่าวในรูปแบบ QR code  
2) วันที่  5  พฤษภาคม 2563  ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งเรื่อง การขับเคลื่อน 
การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้หนังสือฯ ในรูปแบบ QR code ลงสู่ กศน.
อ าเภอ  
3) วันที่  8  พฤษภาคม 2563 ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมทางไกล  
(Conference)  เพ่ือสร้างการรับรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและ 
มหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ส าหรับประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่ 
น าร่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
- สรุปสาระ เนื้อหา ความส าคัญของหนังสือฯ และแนวทางการขับเคลื่อนฯ 
- (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด 
- เตรียมการประชุมชี้แจง แนวทางการขับเคลื่อน การรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยว 
กับการใช้หนังสือฯ เพื่อประกอบการเรียนการสอนในพ้ืนที่น าร่อง  ส าหรับรายละเอียด
ของหนังสือ ประกอบด้วย 

บทที่ 1 ลักษณะภูมิศาสตร์ทางทะเล 
 บทที่ 2 ขอบเขตทางทะเล 
 บทที่ 3 ประโยชน์ทางทะเล 
 บทที่ 4 กฎหมายและหน่วยงานทางทะเล 
 บทที่ 5 ทะเลต้องปกปูอง หน้าที่ของคนไทย         

- รัฐบาลได้ให้ความส าคัญถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในทุกมิติจึงได้ 
ก าหนดให้มีแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564)  เป็นกรอบแนวทาง 
การด าเนินงานในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมปูองกันและรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล ได้มีการจัดท าหนังสือฯ เพ่ือให้คนไทยเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ
ทะเลซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เห็นความส าคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้มีนโยบายให้
สถานศึกษาน าหนังสือดังกล่าวใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในพ้ืนที่น าร่อง
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และ 22  จังหวัดชายทะเล  

4) 1  มิถุนายน 2563 ส านักงาน กศน. จังหวัดตรัง จัดท าแบบทดสอบ ความรู้ ความเข้าใจ  
เกี่ยวกับการใช้หนังสือ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือ 
เป็นสื่อส าหรับประกอบการเรียนการสอน ชุดแรก  จ านวน  16  ข้อ  ผ่านระบบออนไลน์ 
Google From  พร้อมรับเกียรติบัตร ทาง E-mail 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 4.14  เปลี่ยนแปลงก าหนดการ 
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 4.14  เปลี่ยนแปลงก าหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งท่ี 1 / 2563 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน ตามที่ ส านักงาน กศน. ได้แจ้งเรื่อง เปลี่ยนแปลงก าหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2563  ตามปฏิทินด าเนินงานภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  26 - 27  กันยายน  2563  มายังส านักงาน กศน. 
จังหวัดตรัง นั้น  ส านักงาน กศนจังหวัดตรัง ขอแจ้งการด าเนินการเทียบระดับ มิติความรู้
ความคิด ครั้งที่ 3 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2563 เป็นระหว่างวันที่  19 - 20 
กันยายน  2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.15  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม  OBS Studio  วันที่  12  มิถุนายน  2563 

นายธนากร  เยาว์ด า ด้วยส านักงาน กศน.จังหวัดตรังก าหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 ด้านการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio แก่บคุลากรในสังกัดส านักงาน 
 กศน.จังหวัดตรัง  ในวันศุกร์ที่  12  มิถุนายน 2563  เวลา  05.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 
 ประชุม ส านักงาน กศน.จังหวัดตรังเพ่ือให้บุคลากรในสังกัด สามารถผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัด 
 การเรียนการสอนในระบบออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนภายใต้ 
 สถานการณ์วิกฤตโควิด 19 จึงขอเชิญบุคลากรแกนน าของ กศน.อ าเภอในสังกัดที่มีความถนัด 
 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบสื่อการเรียนการสอน อ าเภอละ 3 คน 
 เข้าร่วมอบรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ ขอให้น าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คท่ี 
 สามารถเปิดกล้องเว็บแคมพร้อมปลั๊กไฟมาด้วย  ก าหนดการมีดังนี้ 
 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ 
ด้วยโปรแกรม OBS Studio   

                                     ลงทะเบียน  08.30 - 09.00 น.  พิธีเปิด โดย นางนภา จิโรภาส ผู้อ านวยการ  
                                                                            ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                                    09.00 – 10.00 น.  ติดตั้งโปรแกรม OBS 
                                                    10.00  - 12.00 น.  โดย นายธนากร เยาว์ด า นักวิชาการศึกษา 
                                                                             นางสาวนชุรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                                             บรรยายวิธีการใช้งานโปรแกรม OBS 
                                                    12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
                                                    13.00 – 15.00 น.   ฝึกการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม OBS 
                                                    15.00 – 16.30 น.   น าเสนอผลงานจากการอบรม/พิธีปิด 
                                     หมายเหตุ  1. รับประทานอาหารว่าง  เวลา  10.30 น.  และ  14.30 น. 
                                                   2. ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
 4.16  การประเมิน กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม 
 
         / นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล     
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นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล    การประเมิน กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมีย่ม ระดับกลุ่มอันดามันมีการเลื่อน 
  การประเมิน  ส าหรับส านักงาน กศน.จังหวัดตรังได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ไปประเมินเพ่ือคัดเลือกตัวแทนของจังหวัด  โดยมีรายละเอียด กศน.ต าบลต้นแบบที่ 
สถานศึกษาส่งมาประเมิน  ดังนี้ 

                                       

ที ่ สถานศึกษา กศน.ต าบล 
1 กศน.อ าเภอหาดส าราญ กศน.ต าบลหาดส าราญ 
2 กศน.อ าเภอปะเหลียน กศน.ต าบลแหลมสอม 
3 กศน.อ าเภอย่านตาขาว กศน.ต าบลโพรงจระเข้ 
4 กศน.อ าเภอสิเกา กศน.ต าบลบ่อหิน 
5 กศน.อ าเภอนาโยง กศน.ต าบลนาข้าวเสีย 
6 กศน.อ าเภอเมืองตรัง กศน.ต าบลควนปริง 
7 กศน.อ าเภอวังวิเศษ กศน.ต าบลเขาวิเศษ 
8 กศน.อ าเภอห้วยยอด กศน.ต าบลห้วยยอด 
9 กศน.อ าเภอรัษฎา กศน.ต าบลควนเมา 
10 กศน.อ าเภอกันตัง กศน.ต าบลย่านซื่อ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.17  แนวทางการขับเคลื่อนห้องสมุดประชาชนให้เป็นห้องสมุด Digital 

นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล    ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดให้มีการประชุมและลงนาม 
                                     บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" 
                                     ให้เป็น Digtal Library  ในวันที่  4  มิถุนายน  2563  ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น.  

ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ าเภอราชบุรี  จังหวัดราชบุรี และจัดกิจกรรม 
                                     การถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live เรื่องการพัฒนาห้องสมุดประชาชน 

"เฉลิมราชกุมารี"ให้เป็น Digital Library ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00  น.  
                                     ณ ศูนย์การเรียนรู้วังจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง จึง 

ขอให้ท่านได้มอบหมายให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"และ 
                                     ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรัง  ด าเนินการตามรายละเอียดส าเนาหนังสือ ด่วนที่สุด 
                                    ส านักงาน กศน.  ที่ ศธ 0210.122/2783  ลงวันที่  22  พฤษภาคม  2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

 4.18  ก าหนดการนิเทศการศึกษา  รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

นางละออง  ภู่กลาง   ก าหนดการนิเทศติดตามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน.
จังหวัดตรัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  2563 (รอบที่ 2)  เน้น กศน.wow   
นโยบายเร่งด่วน  กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม  ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ส าหรับการเขียน  SAR  ให้ใช้ผลของภาคเรียนที่  2/2562  ไปก่อน เนื่องจากภาคเรียนที่ 
1/2563   ยังไม่เปิดเรียน  ก าหนดส่งประมาณ  30  พฤศจิกายน  2563 ส าหรับก าหนด 
การนิเทศการศึกษารอบที่ 2  มีรายละเอียด ดังนี้ 

/ วัน/เดือน/ป ี
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ที ่ วัน/เดือน/ปี สถานศึกษา 
1 1 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอเมืองตรัง 
2 2 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอกันตัง 
3 8 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอห้วยยอด 
4 9 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอย่านตาขาว 
5 15 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอปะเหลียน 
6 16 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอสิเกา 
7 22 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอนาโยง 
8 23 กรกฎาคม 2563 กศน.อ าเภอวังวิเศษ 
9 5  สิงหาคม  2563 กศน.อ าเภอรัษฎา 
10 6  สิงหาคม  2563 กศน.อ าเภอหาดส าราญ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 - 
 

  
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
 6.1 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งครู  
      เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
นายอาทิตย ์ อินทรวิเศษ    ผู้ขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                                   - ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ  ช านาญการพิเศษ  ต้องด ารง 
   ต าแหน่งครู มาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี   และการอบรมครูมืออาชีพในทศวรรษท่ี 21   
   มีการลงทะเบียนรายวิชาเหมือนกัน  โดยสามารถน าความรู้มาแลกเปลี่ยนกันได้  เช่น   
  ภาษาอังกฤษ  สังคม  เป็นการแลกเปลี่ยนในเรื่องปัญหาอุปสรรคกัน  เช่น เรื่อง การนิเทศ   
         การตั้งค่าเปูาหมาย  แก้ปัญหาการด าเนินงานร่วมกัน  การท าผลงานให้เป็นปัจจุบัน   
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

  6.2  ข้อมูลนักศึกษาที่ประสบความส าเร็จ 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  แจ้งสถานศึกษา  งานนโยบายและแผนขอความอนุเคราะห์ข้อมูลของนักศึกษาที่ส าเร็จ 
                                     การศึกษา  หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  ที่ประสบความส าเร็จ  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ 
                                     ในงานนโยบายและแผนต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ     

  
เลิกประชุม เวลา  12.30  น. 
 
 
 
 (นางสาวสุดา  หาญวัฒนกุล) 

ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานทั่วไป 

จดรายงานการประชุม 
 


