
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  คร้ังที่ 1 / 2564   

วันพฤหัสบดี ท่ี  7  มกราคม   2564  เวลา 08.30 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.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
6.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง  
7.  นางปาณิสรา อภิชัยสรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 

8.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
9.  นางสาวจุฑามาส          แกว้มี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
10. นายอาทิตย์ อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
11. นางละออง                 ภู่กลาง  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ     สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นางสาริณี   วรรณบวร ครูชำนาญการพิเศษ      กศน.อำเภอห้วยยอด 
13. นางสาวประโลม เสียมไหม ครูชำนาญการ  กศน.อำเภอปะเหลียน 
14. นางจาริ คงนคร ครูชำนาญการ  กศน.อำเภอกันตัง 
15.  นางอรทัย คงสิน ครูชำนาญการ กศน.ย่านตาขาว 
16.  นายชรินทร์ สีสุข ครูชำนาญการ กศน.อำเภอเมืองตรัง 
17.  นายอนันต์ ศรีราม ครูชำนาญการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
18.  นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง ครู   กศน.อำเภอเมืองตรัง 
19.  นางกฤตมน  นิลละออ     ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอกันตัง 
20.  นายจักรพล  บัวมาศ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอย่านตาขาว 
21.  นางสาวฉวีวรรณ  เอียดชูทอง  ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอสิเกา 
22.  นายศรชัย  เพ็ชรฉุย ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอรัษฎา 
23.  นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองแกมแก้ว    ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอเมืองตรัง         
24.  นายณัฐพล  วรมิตรปุญวงศ์ ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอห้วยยอด 
25.  นางซิตีฮะหวา  หวันมาแซะ    ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอนาโยง 
26.  นางสาวตติยาภรณ์ โพธิราช   ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอหาดสำราญ 
27.  นางสาวภูษณิตา  วุฒิเลิศอนันต์   ครูผู้ช่วย กศน.อำเภอวังวิเศษ   
28.  นางสาววาสนา บุญเจริญ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   
    ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอย่านตาขาว 
                                                                                                                 /   30.  นางวัชรี นายโท 
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30.  นางวัชรี นายโท บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปะเหลียน 
31.  นางสาวพรช่ืน  ณ พัทลุง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาโยง 
32.  นางนุชนาฏ นุ้ยขาว บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสิเกา 
33.  นางอุบลรัตน์ ฤทธิ์รัตน์ บรรณารักษ์ชำนาญการ  ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังวิเศษ 
34.  นางปัทมนันท์    ทองอ่อน บรรณารักษ์ชำนาญการ ห้องสมุดประชาชนอำเภอรัษฎา 
  

ผู้ไม่มาประชุม 
1.   นางธิดารัตน์ เปาะทอง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ   ลาป่วย 
2.    นางสาวนงเยาว์ ทับเท่ียง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางรัชนี รัตนะ พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายเกรียงศักดิ์  บริบูรณ์   พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุรพล พรหมมี พนักงานบริการ ระดับ บ 2      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นางสาวภาวดี สุขมาก นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวนันทา ภิรมย์พร นักจัดการงานท่ัวไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร นักจัดการงานท่ัวไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายนพรัตน์   โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางศรสวรรค์  พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12.  นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13.  นางสาวนุชรีย์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15.  นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18.  นางสาวพรวิรินทร ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19.  นางอรนุช   ไตรญาณ เจ้าหน้าท่ีธุรการ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20.  นายศุภชัย เจ้าฝัน พนักงานขับรถยนต์  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21.  นายอนุวัต   ยงประเดิม พนักงานขับรถยนต์  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
22.  นายประพันธ์             จันทร์เพ็ญ          ช่างเทคนิค       สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง                   
                                                                                                            

                                                                                                                 / เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.   
 
 



~ 3 ~ 
 

  

เร่ิมประชุมเวลา 09.00  น. 
นางนภา   จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ครั้งท่ี 1/2564 กล่าวเปิดการประชุมตาม 
                              ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ก่อนวาระการประชุม       

      1. มอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์ผ่าน www.oniepr.com ประจำเดือนธันวาคม 63  
                             และรายงานผล  การประชาสัมพันธ์ 
นางนภา   จิโรภาส ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลการประชาสัมพันธ์ผ่าน http://oniepr.com   
                               ประจำเดือนธันวาคม  2563 
                                ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

1.รางวัลชนะเลิศ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง จำนวน  169 ข่าว 
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  จำนวน  69 ข่าว 
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน  จำนวน  69 ข่าว 
3.รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว จำนวน  58 ข่าว 
ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก 
1.รางวัลชนะเลิศ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา จำนวน  37 ข่าว 
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง จำนวน  33 ข่าว 
3.รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ จำนวน  17 ข่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  2.  มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)   
                                  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 
นางนภา   จิโรภาส   ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาท่ีนำเสนอการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี  
                                     (Good Practice)  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563   ดังนี ้
                                  การนำเสนอการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) 
                                  ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563                                 
                                  รางวัลยอดเยี่ยม                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                /   ศูนย์การศึกษานอกระบบ 

http://oniepr.com/
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                                  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ 

                        นางสาวภูษณิศา  วุฒิเลิศอนันต์      ครูผู้ช่วย  ผู้จัดทำ 
                                  ใช้เกณฑ์ตัดสินโดย 
                                  1. การเปิดให้เข้าชมวีดีโอผ่าน www.youtube.com/ 
                                  2. คุณภาพของงานนำเสนอ เรื่อง การลำดับภาพ/คุณภาพเสียง/ความต่อเนื่อง/เทคนิคการ  
                                      นำเสนอ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  3.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เปน็แนวปฏบิัติที่ดี (Good Practice)                           
                                ในรอบ 1 เดือน 

นางนภา   จิโรภาส      แจ้งท่ีประชุม  ให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี    
                                  (Good Practice)  ในรอบ 1 เดือนเป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์www.youtube.com  
                                  โดยเริ่มจาก กศน.อำเภอวังวิเศษ / กศน.อำเภอกันตัง / กศน.อำเภอปะเหลียน /  
                                  กศน.อำเภอสิเกา / กศน.อำเภอหาดสำราญ / กศน.อำเภอห้วยยอด / กศน.อำเภอรัษฎา   
                                  กศน.อำเภอนาโยง / กศน.อำเภอเมอืงตรัง / กศน.อำเภอย่านตาขาว  และสำนักงาน กศน. 
                                  จังหวัดตรัง 

   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

   4.  ทบทวนนโยบาย 12 ภารกิจ “เร่งด่วน”  ที่จะต้อง “จับต้องได้” ภายใน 6 เดือน 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     /  12 ภารกิจ  “เร่งด่วน” 

http://www.youtube.com/
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มติทีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 

                           1.1  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองให้สถานศึกษาในสังกัดและในการกำกับของ 
                                 กระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ                                                    
นางนภา   จิโรภาส          ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัด 
                                  และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ลงวันท่ี 2 มกราคม 2564 ให้                  
                                  สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนท้ังในระบบและนอกระบบ ซึ่งในสังกัดและกำกับ 
                                  ของกระทรวงศึกษาธกิารในพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ตามท่ีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                                  ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19)กำหนดใน 28 จังหวัดได้แก ่กรุงทพมหานคร  
                                  ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก  
                                  กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี   ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี  สมุทรสงคราม  
                                  สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว  สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง  
                                  ชุมพร และระนอง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ต้ังแต่ วันจันทร์ท่ี 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ 
                                  ท่ี 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปล่ียนแปลงกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์ 
                                  การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)ประกาศพื้นท่ีควบคุมเพิ่มเติม  
                                  ใหป้ลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจส่ังการให้สถานศึกษา ในสังกัดและกำกับของ                        
                                  กระทรวงศึกษาธิการ   ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษเพิ่มเติม   โดยให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด 
                                  แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมแบบไม่ต้องเข้าช้ันเรียน  
                                  ในการนี้  เพื่ อ ให้ การบริหารและการจัดการศึกษาของสำนั ก ง าน  กศน . ภ ายใต้  
                                  กระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สำนักงาน กศน. ขอให้  
                                  ท่านดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
มติที่ประชุม รับทราบ                              / 1.2 การปรับลดเวลาและวันปฏิบัติงาน 
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1.2  การปรับลดเวลาและวันปฏิบัติงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.  
                จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

นางนภา  จิโรภาส           ตามท่ีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 ได้ 
                                     ปรากฏการระบาดขึ้นใหม่ในหลายจังหวัดของประเทศไทยและได้ขยายวงกว้างอย่าง 
                                     ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดของโรค และส่งผลกระทบต่อการ 
                                     ดำรงชีวิตของประชาชน และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโรค 
                                     ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) หรือ ศบค. ได้ประกาศสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
                                     โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19) เมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2564 ว่ามีการระบาดไป 
                                     แล้ว จำนวน 53 จังหวัด นั้น  ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุมสถานการณ์ และจำกัด 
                                     วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน. ขอให้  
                                     ท่านดำเนินการ ดังนี้ 

     1. เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินกาตมมาตการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัส 
                                        โคโรนา 2019 (COMD-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ 
                                        โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) (ศบค.) และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำส่ังจังหวัด 
                                        อย่างเคร่งครัด 
                                    2. มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานท่ีบ้านได้ตามความเหมาะสม ต้ังแต่วันท่ี  
                                        4 มกราคม 2564 - วันท่ี 17 มกราคม 2564 โดย 
                                        2.1 ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้เปิดเครื่องมือ 
                                        ส่ือสารเพื่อให้สามารถติดได้ตลอดเวลา และในห้วงวลาดังกล่าวให้จัดบุคลากรหมุนเวียน 
                                        มาปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีทำงาน/สถานศึกษา จำนวน 25 % ของบุคลากรท้ังหมด 
                                        2.2 กำหนดวิธีการท่ีชัดเจน และเหมาะสมในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัด 
                                        ปฏิบัติงานท่ีบ้าน รวมถึงการรายงานผลท่ีปฏิบัติงานในช่วงท่ีไม่ได้มาปฏิบัติงาน  
                                        ณ สถานท่ีทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของานท่ีได้รับมอบหมายเป็น  
                                        สำคัญ   
                                        2.3 กำหนดตารางการทำงานของบุคลกรในสังกัดหมุนเวียนมาปฏิบัติงานตาม 
                                        ข้อ 2 โดยการกำหนดการปฏิบัติงนของบุคลกกรแต่ระดับให้เป็นไปตามตาม 
                                        กรอบมอบหมายบุคลกรในสังกัดปฏิบัติงาน  
                                        2.4 ในกรณีถานศึกษาท่ีปิดสถานศึกษาให้ 
                                        สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบ 
                                        อื่นท่ีเหมาะสม งดการจัดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม และให้ รายงานการ ปิด - เปิด 
                                        สถานศึกษา ให้สำนักงาน กศน. ทราบโดยด่วนท่ีสุด 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                              /   1.3  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด 
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          1.3  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 
              ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

นางนภา  จโิรภาส             แจ้งแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกำหนดการบริหาร 
                                   ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง 
                                   พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 16) ลงวันท่ี  
                                   4  มกราคม 2546  มีผลต้ังแต่วันท่ี 4 มกราคม 2546 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป  
                                   มีสาระสำคัญดังนี้   
                                   (1) การห้ามใช้อาคารหรือถานท่ีเส่ียงต่อการแพร่โรค หา้มการใช้อาคารหรือสถานท่ีของ 
                                   โรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีสถานการณ์ท่ีกำหนดให้เป็น 
                                   เขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
                                   (2) การห้ามจัดกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการแพร่ระบาดโรคในเขตพื้นท่ีสถานการณ์ท่ี 
                                   กำหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
                                   (3) การปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการแพร่ระบาดโรค สถานบริการ สถานประกอบการท่ีมีลักษณะ 
                                   คล้าย สถานบริการ ผับ บาร์ คารโอเกะ ท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีสถานการณ์ท่ีกำหนดให้เป็นเขต 
                                   พื้นท่ีควบคุมสูงสุด 
                                   (4) เงื่อนไขการเปิดดำเนินการ สถานท่ี กิจการ หรือการทำกิจกรรม 
                                   (5) มาตรการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นท่ีเพื่อการป้องกันและระงับยับยั้ง การแพร่  
                                    ระบาดของโรคท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละเขตพื้นท่ีสถานการณ์ ผู้ว่าราชการอาจ 
                                    พิจารณาดำเนินการส่ังปิดจำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นท่ี สถานท่ี หรือพาหนะ 
                                    หรือส่ังใหง้ดการทำกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีกำหนดได้ 
                                   (6) การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขต      
                                   พื้นท่ีสถานการณ์ท่ีกำหนดให้เป็นเขตพื้นท่ีควบคุมสูงสุด ให้ประชาชนงดหรือชะลอการ 
                                   เดินทางข้ามเขตพื้นท่ีจังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น 
                                   (7) ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วง 
                                   ระยะเวลานี้ 
                                   (8) ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกัน และ 
                                   ยับย้ังการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ตรวจสอบกล่ันกรอง 
                                   และเสนอนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการท่ีเพิ่มเติม 
                                   ได้เพื่อความเหมาะสมต่อสถานการณ์ 
                                   เพื่อใหก้ารดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ 

                                   โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นท่ี จังหวัดจึงขอให้ส่วนราชการดำเนินการ 
                                   ดังนี้ 
                      / 1.  ให้ทุกส่วนราชการ 
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                                   1. ให้ทุกส่วนราชการรับทราบและถือปฏิบัติ ตามคำส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่                       
                                      ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ี 1/2564 เรื่อง พื้นท่ี 
                                      สถานการณ์ท่ีกำหนดเป็นพื้นท่ีควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9  
                                      แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 3   
                                      มกราคม 2564  และข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ 
                                      บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 19) ลงวันท่ี 3 มกราคม  2564  
                                      โดยเคร่งครัด 
                                   2. ให้ทุกส่วนราชการสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการกำหนด 
                                       เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโควิด - 19 ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9   
                                       แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 16)  
                                       ลงวันท่ี 3 มกราคม 2564  แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ  
                                       ประชาชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

   1.4   การเร่งรัดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
นางนภา  จโิรภาส        การเร่งรัดการจัดกิจกรรมในพื้นท่ี และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามมาตร 
                                      การป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                                   1.5  การลาของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
นางนภา  จิโรภาส                     การลาของบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  หากสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                      จัดโครงการฯ / กิจกรรม  บุคลากรสามารถลากิจหรือลาปว่ยได้แต่ห้ามมิให้ลาพักผ่อน 
                                       และใหเ้ป็นไปตามระเบียบการลา 

มติที่ประชุม รับทราบ 
             1.6   การประชุมกรมการจังหวัด 
นางนภา  จิโรภาส             ขอสรุปประเด็นการประชุมกรมการจังหวัด 

        1)  การกำกับการอยู่เวรยามทุกหน่วยงานราชการ ให้มีความเข้มงวด โดยเฉพาะในวันหยุด 
        2)   นายสันติ  แสงระวี  ข้าราชการบำนาญ  ย้ายจากศึกษาธิการภาค 7 มาเปน็ผู้อำนวยการ 
             สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             (สกสค.)จังหวัดตรัง 
        3)  นายอุทัย  กาญจนะ  ผู้อำนวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ย้ายเป็น 
              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรัง เขต 2                                    

มติที่ประชุม รับทราบ                           
                                                                                 /  ระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมฯ   คร้ังที่ 11 / 2563  วันศุกร์ท่ี  1  ธันวาคม  2563 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งท่ี 11 / 2563  วันศุกร์ท่ี  1  ธันวาคม  2563  หากพบข้อผิดผลาดแจ้ง
งานบุคลากรเพื่อแก้ไขต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนือ่งจากการประชุม  คร้ังที่ 11 / 2563   
                           -ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ / ถือปฏบิัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

 

4.1  สรุปเบิกจา่ยงบประมาณประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  4.2  การรายงานผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
นายทวีศักด์ิ  ไตรญาณ       ตามท่ีสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  
                                   ยั่งยืน ของสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง   โดยได้มีการประกาดชุมชนต้นแบบตาม 
                                   โครงการไทยนิยมยั่งยืนซึ่งจำนวน 8,424 แห่ง และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                                   ขอให้สำนักงาน กศน.จัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานการขับเคล่ือนโครงการไทยนิยม  
                                   ยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ดังกล่าวเป็นประจำทุก 
                                   เดือนเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง สำนักงาน กศน.ขอให้หน่วยงาน 
                                   จัดทำรายงานผลการประชาสัมพันธ์ความกา้วหน้าเรื่องกลไกประชารฐั และการขับเคล่ือน 
                                   โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายเดือน โดยเริ่มต้ังแต่เดือน 
                                   ธันวาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 และส่งไปยังสำนักงาน กศน.วันท่ี 25 ของทุกเดือน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

                             4.3  โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเงิน บัญชี พัสดุ  (ไตรมาสที่ 2) 
นางศรสวรรค์  พุมโกมล     ด้วยสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง กำหนดการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 
                                   การปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา 
                                   บุคลากรปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้พัฒนาความรู้ ความข้าใจ  
                                   ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ระหว่างวันท่ี 25 – 26 มกราคม 2564 
                                   เวลา 08.30  - 16.30  น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                                    

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                             / มติที่ประชุม รับทราบ 
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กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
 4.4  โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์ Trang NFE Online   
                                  ระหว่างวันที่  11 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 
นางสาวนุชรีย์  บวชชุม      กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ระบบช่วยเหลือผู้เรียนออนไลน์  
                                   Trang NFE Online   ระหว่างวันท่ี  11 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มเป้าหมายกศน.อำเภอ 
                                   ประกอบด้วย  ผู้บริหาร  1  คน  ข้าราชการครู  1  คน  ผู้รับผิดชอบงาน  1  คน   
                                   และครู กศน.ตำบล  1  คน   
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

 4.5  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม    จัดการศึกษาต่อเนื่อง   
                                  C-Smart  (ไตรมาสที่ 2) 
นายธนากร  เยาว์ดำ         ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
                                   ขอเล่ือนกำหนดการประชุมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรม     
                                   จัดการศึกษาต่อเนื่อง   C-Smart  (ไตรมาสท่ี 2) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ 
                                   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคล่ีคลาย   
                                   โดยจะจัดส่งคู่มือไปให้สถานศึกษาได้ศึกษาไปพรางก่อน 

มติที่ประชุม รับทราบ       
 4.6  การจัดทำหลักสูตรวิชาเลือก 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน การจัดทำหลักสูตรวิชาเลือก  เรื่อง “รู้เรื่องเมืองตรัง” โดยการสืบค้น  เอกสารอ้างอิง   
                                    และการลงพื้นท่ี  ประสานวิทยากรให้ความรู้  กำหนดจัดประมาณไตรมาสท่ี  2   
                                    เดือนกุมภาพันธ์  2564  

มติที่ประชุม รับทราบ       
                            4.7  การดำเนินการเทียบระดับ คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
น.ส. พรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)    
                                   ส่งผลให้การประเมินเทียบระดับ ครั้งท่ี 2  ปีการศึกษา 2563  จำนวน 7  อำเภอ   
                                   มีจำนวน  39  คน  และมีค่าใช้จ่ายจำนวน  3,000.- บาท  เล่ือนไปกำหนดจัดสอบ 
                                   ประมาณวันท่ี  20 – 21 มีนาคม 2564 

มติที่ประชุม รับทราบ       
                             4.8  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. คร้ังที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน  การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ครั้งท่ี 2 ปีการศึกษา 2563   
                                    วันท่ี  1  ธันวาคม  2563  - 1 มีนาคม  2564 ขอให้สถานศึกษาส่งตามกำหนดเวลา 
                                    ดังกล่าว หลังจากนั้นระบบจะปิดไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ       
          /  4.9  การศึกษาและรับฟังความคิด 
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                       4.9  การศึกษาและรับฟังความคิดเก่ียวกับสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษานอกระบบ 
                                  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน การสำรวจความคิดเห็นของผู้เรียนท่ัวประเทศ ในการจัดกิจกรมพัฒนาคุณภาพชีวิตใน 
                                   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
                                   สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงาน กศน. จัดเวทีประชาพิจารณ์ 
                                   ระดมความคิดเห็นของผู้เรียนท่ัวประเทศเพื่อเสนอความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา กศน.   
                                   เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาการศึกษา กศน.เรื่องโครงสร้าง  
                                   หลักสูตรการศึกษานอกระบบระตับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีประเด็น   
                                   สำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างหลักสูตรท่ีมีจำนวนรายวิชามากเกินไป และจำนวนช่ัวโมง 
                                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 200 ช่ัวโมง ท่ีมีความไม่เหมาะสม เนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ 
                                   เป็นผู้มีงานทำหากต้องเข้าร่วมกิจกรรม 200 ช่ัวโมง จะต้อลางานทำให้ขาดรายได้ เป็นภาระ 
                                   เกินควรแก่ผู้เรียน จึงทำให้ไม่จบการศึกษาได้ตามเกณฑ์ท่ีกำหนด ดังนั้น เพื่อให้สนับสนุน 
                                   ข้อมูลจากการประชาพิจารณ์ดังกล่าว สำนักงาน กศน.จึงสำรวจความคิดเห็นผู้เรียนต่อ 
                                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต(กพช.) เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศนำเสนอท่ีประชุมคณะกรรม 
                                   การส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
                                   อัธยาศัย พิจารณาปรับปรุงกิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวิต (กพช.) ขอให้ดำเนินการตอบ 
                                   แบบสอบถามดังกล่าวโดยขอให้ผู้เรียนของแต่ละสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 100 คน ตอบ 
                                   แบบสอบถามตาม  QR Code ภายใน วันท่ี 25  มกราคม 2564 
มติที่ประชุม รับทราบ       
 

 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
                 4.10  ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนตาม  ข้อสั่งการของรัฐมนตรี 
                                    ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นางนภา  จิโรภาส               ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนตาม ข้อส่ังการของรัฐมนตรี 
                                      ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ตามข้อส่ังการได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างและติดขัด 
                                      ปัญหาในเรื่องใด  จากการรายงานผลของบรรณารักษ์  สรุปได้ว่า  ได้ดำเนินการไปแล้ว 
                                      พบปัญหา  เช่น  ไม่มีส่ือในการจัดมุมสำหรับคนพิการ  สถานท่ีไม่พร้อมสำหรับทำห้อง 
                                      ประชุม  เป็นต้น 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                     

 

 

 

   
      

                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                             /  4.11  แนวทางการดำเนินงาน 
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 4.11  แนวทางการดำเนินงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
                                   โคโรนา 2019 (COVID-19) 
นางนภา  จิโรภาส       สำหรับงานห้องสมุดประชาชน  ในการให้บริการขอให้เป็นไปตามมาตราป้องกันการ 
                                    แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

                4.12  แผนการนิเทศ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564)  
นางละออง  ภู่กลาง             มีแผนการประเมินดังนี ้
                                     12  มกราคม  2564  กศน.อำเภอเมืองตรัง     13  มกราคม  2564  กศน.อำเภอกันตัง 
                                     14  มกราคม  2564  กศน.อำเภอห้วยยอด     19  มกราคม  2564  กศน.อำเภอรัษฎา 
                                     20  มกราคม  2564  กศน.อำเภอหาดสำราญ  21  มกราคม  2564  กศน.อำเภอวังวิเศษ 
                          25  มกราคม  2564  กศน.อำเภอนาโยง   26  มกราคม  2564  กศน.อำเภอย่านตาขาว 
                                     27  มกราคม  2564  กศน.อำเภอปะเหลียน    28  มกราคม  2564  กศน.อำเภอสิเกา 
                                     กำหนดการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม  และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ  
                           4.13  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
นางละออง  ภู่กลาง             แจ้งสถานศึกษาในสังกัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

มติที่ประชุม รับทราบ  
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา  
 

        5.1    การแข่งกีฬา “กศน.เกมส์” 
นางนภา  จิโรภาส               ขอเล่ือนการแข่งกีฬา “กศน.เกมส์”  ไปพรางก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด 
                                      ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  กลับสู่ภาวะปกติ 

มติที่ประชุม รับทราบ  
                                     

ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอื่นๆ 
นางนภา  จิโรภาส         

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

เลิกประชุม เวลา  12.00  น. 
 
 
 
 
 
    

(นางละออง   ภู่กลาง) 
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 

(นางจีราวรรณ  ชูอินทร์) 
นักจัดการงานท่ัวไป 

จดรายงานการประชุม 
 


