
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 8 / 2564  
วันพุธที่  1  กันยายน  2564  เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1.  นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุม 
2.  นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
3.  นายสุรวุฒ ิ ขันธ์คง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรัษฎา 
4.  นางเพียงใจ   หอยสังข์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน และรักษาการในตำแหน่ง  
                                                         ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหาดสำราญ 
5.  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด  
6.  นางสาวมนธญา แสงสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาโยง  
7.  นางสาวจุฑามาส           แก้วมี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสิเกา 
8.  นายอาทิตย์                 อินทรวิเศษ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังวิเศษ 
9.  นางอรทัย                   คงสิน ครชูำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอย่านตาขาว 
10.  นางสาวรุ่งนภา           แสงยิ่ง คร ู กศน.อำเภอเมืองตรัง (แทนผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง) 

ผู้ไม่มาประชมุ 
1.  นางปาณิสรา     อภิชัยสรพันธุ์      ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเมืองตรัง               ไปราชการ 
2.  นางละออง        ภู่กลาง              ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ        ไปราชการ      
3.  นางสาวมาลิตา หลีหยัน ผู้อำนวยการกศน.อำเภอย่านตาขาว  ลาคลอด 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1.  นางอุษา บุญทอง พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 4  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2.  นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
3.  นายภาสกร                 กานต์รวีวงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4.  นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5.  นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6.  นางสาวนันทวรรณ  ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7.  นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8.  นางสาวสุคนท์ธา          แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9.  นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10.  นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจดัการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11.  นางสาวนันทา     ภิรมย์พร      นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00  น. 
ก่อนวาระการประชุม                                                                                        / 1.มอบโล่รางวัล 
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   1.  มอบโล่รางวัล การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (ระดับกลุ่มอันดามัน) 

นางนภา   จิโรภาส     ขอแสดงความยินดีกับกิจกรรมการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์)  
                                 ประจำปี 2564  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อำเภอรัษฎา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
                                 กลุ่มอันดามัน   และรางวัลรองชนะเลิศ ระดบัภาคใต้   สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง     
มติที่ประชุม รับทราบ 
                             2.   มอบเกียรติบัตรแก่ นายวิเชียร จันทร์ฝาก ผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น  
                                   โครงการรักษ์ผ้าไทย รักความเป็นไทย  
นางนภา   จิโรภาส     ขอแสดงความยินดีกับนายวิเชียร  จันทร์ฝาก  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกันตัง 
                                 เกียรติบัตรผู้ส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยดีเด่น โครงการรักษ์ผ้าไทย รักความเป็นไทย  
มติที่ประชุม รับทราบ 

                             3.  มอบเกียรติบัตรการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2563 ระดับกลุ่มอันดามัน  
                                 และระดับภาคใต้ 

นางนภา   จิโรภาส     ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเกียรติบัตรการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี 2563  
                                    ระดับกลุ่มอันดามัน รายละเอียด  ดังนี้ 
                                    1. ครู กศน.ตำบลดีเด่น   นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ    กศน.อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
                                    2. ครู ศรช.ดีเด่น   นายชานนท์  พนมรัตน์            กศน.อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
                                    3. ภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่น    เรือนจำจังหวัดตรัง   กศน.อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
                                    4. กศน.อำเภอดีเด่น  กศน.อำเภอห้วยยอด   กศน.อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 

                                    ระดับภาคใต้  
                                     1.  กศน.อำเภอดีเด่น  รางวัลที่ 2  กศน.อำเภอห้วยยอด          กศน.อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
                                     2.  ครู กศน.ตำบลดีเด่น  รางวัลที่ 3  นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ      กศน.อำเภอกันตัง  จงัหวัดตรัง 
                                     3.  ภาคีเครือข่ายดีเด่น รางวัลที่ 3  เรือนจำจังหวัดตรัง           กศน.อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                             4.  มอบเกียรติบัตรการนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ด ี(Good Practice)  
                                  ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ค. 64 
นางนภา   จิโรภาส     ขอแสดงความยินดีกบัการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ดี ผ่านระบบ Youtube.com  
                                 ประจำเดือนมิถุนายน- กรกฎาคม 2564  ได้นำเสนอผลงานผ่านเกณฑ์ยอดเยี่ยม 
                                 ประจำเดือน  ได้แก่  กศน.อำเภอย่านตาขาว     
                                 และรางวัล ยอดเยี่ยม การผลิตสื่อนำเสนอการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)   
                                 ประจำเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ.2564  ได้แก่ นางสาวกมลวรรณ  หลานวงษ์ 
                                 ตำแหน่งครผูู้สอนคนพิการ  กศน.อำเภอย่านตาขาว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                    / 5.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผล 
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                      5.  นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัตทิี่ดี (Good practice)  
                               ในรอบ 1 เดือน 
นางนภา  จิโรภาส  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 
                   บุคลากรทางการศึกษา  สำนักงาน  กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่  8/2564  กล่าวเปิดการประชุม 
                                ตามระเบียบวาระการประชุม   สถานศึกษานำเสนอรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนว 
                                ปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  ในรอบ 1 เดือน ขอให้สถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่ 
                                เปน็แนวปฏิบัติที่ด ี(Good  Practice) ในรอบ 1 เดือน เป็นคลิปวีดีโอผ่านเว็บไซต์ ww.youtube.com  
                                ตามลำดับโดยผ่านทางระบบไลน์กลุ่ม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ดังนี้  
                                1. กศน.อำเภอวังวิเศษ       6. กศน.อำเภอเมอืงตรัง                                                                      
                                  2. กศน.อำเภอกันตัง         7. กศน.อำเภอรัษฎา 
                                  3. กศน.อำเภอห้วยยอด     8. กศน.อำเภอนาโยง 
                                  4. กศน.อำเภอย่านตาขาว   9. กศน.อำเภอหาดสำราญ     
                                5. กศน.อำเภอสิเกา          10. กศน.อำเภอปะเหลียน และสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
    

มติที่ประชุม รับทราบ    

       

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

                          1.1) สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 
นางนภา  จิโรภาส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รบัทราบ 
                                                                                                                     / 1.2 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด 
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                        1.2  แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด 
                              การบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) 
นางนภา  จิโรภาส         ด้วยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการ 
                               บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 
                                 มีผลตั้งแต่วันที่ 1  กันยายน  2564   โดยมีข้อกำหนดและข้อปฏิบัติ ดังนี้ 
                                 1. การกำหนดพ้ืนที่สถานการณ์จำแนกตามเขตพ้ืนที่จังหวัดตรัง ตามคำสั่งศูนย์บริหาร 

   สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 11/2564 
   ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 
   สูงสุด 37 จังหวัด และพ้ืนที่ควบคุม 11 จังหวัด 

                                  2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 
                                  3. มาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต โดยเพ่ิมความระมัดระวัง 

    ในการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตาม "มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล  
    (Universal Prevention for COVID - 19) ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

                                  4. การขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการสำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
                                  5. การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
                                  6. การใช้เส้นทางคมนาคมเพ่ือการเดินทางข้ามจังหวัดจากเขตพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
                                 7. การขนส่งสาธารณะเพ่ือให้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด 

   เชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นที่จังหวัดตรังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยงาน 
   ดำเนินการ  ดังนี้ 

                                 1) รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดฯ ตังกล่าว โดยเคร่งครัด 
                                 2) สร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการ พนักงาน ผู้ให้บริการ ผู้ รับบริการ ประชาชน และ 

   เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับว่า มาตรการตามข้อกำหนดดังกล่าวมีเจตนารมณ์ 
   เพ่ือปรับปรุงการบังคับใช้ในบางมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

                                 3) ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุญาตให้จัด 
   กิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถ 
   จัดไดโ้ดยไม่ต้องขออนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 30) ข้อ 4 และข้อ 5  
   โดยกำหนดมาตรการเฉพาะในเรื่องจำนวนบุคคลที่ เข้ารวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรม ดังนี้ 

                                  - พ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน 
                                    รวมกันมากกว่า 25 คน 

- พ้ืนที่ควบคุมสูงสุด (๓๗ จังหวัด ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน 
  รวมกันมากกว่า ๕๐ คน 

                                  - พ้ืนที่ควบคุม (11 จังหวัด) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวน 
                                   รวมกันมากกว่า 100 คน                                            

                                                                                  / กิจกรรมที่ได้รับยกเวน้ 
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                                   กิจกรรมที่ได้รับยกเว้น โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ ทาง 
 ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การ  
 รักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวย  
 ประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน  การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย   
 สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังภายในสถานที่ 
 ตามท่ีทางราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ 
 จัดโดย องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือ 
 กิจกรรมอื่นตามท่ีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกำหนด 

                               4. มาตรการเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม 
 โรคทุกระดับ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมทั้งมอบหมายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เร่ง  
 ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจแกทุ่กภาคส่วนในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคส่วน 
 บุคคล "มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล"(Universal Prevention for   
 COVD - 19) และ "มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร" (Covid Free Seting) ตามท่ี 
 กระทรวงสาธารณสุขกำหนด สำหรับการจะบังคับใช้ในอนาคต 

                               5. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระตับ วางระบบประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 รวมทั้งมอบหมายผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือกำกับการปฏิบัติตามมาตรการ  
 ประกาศ หรือคำสั่งจังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
1.3  การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 

นางนภา   จิโรภาส      การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนกับพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 
                                ตามท่ีห้องสมุดประชาชน สำนักงาน กศน. ได้มีกรณีถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
                                 ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการนำหนังสือและสื่อการเรียนรู้มาให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 
                                 มาดัดแปลงและเผยแพร่สู่สาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แต่อย่างใด  
                                 โดยนำมาดัดแปลงในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) หรือทำซ้ำ และ 
                                 เผยแพร่ ด้วยการดาวน์โหลด การสแกน หรือด้วยวิธีการอ่ืน ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มี 
                                 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และลดความเสี่ยงไม่ให้มีคดีพิพาทถึงขั้นการขั้นศาล  
                                 จงึได้กำหนดจัดประชุมผ่านระบบ  Line Meeting เรื่อง "การดำเนินงานห้องสมุดประชาชน 
                                 กับพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537" ในวันที่ 2 กันยายน 2564  ระหว่างเวลา 08.30 –  
                                 10.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่าน และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอ /  
                                 บคุลากรผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดประชาชน และ  เจ้าหน้าที่  ผู้รับผิดชอบงาน 
                                 การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด เข้าร่วมประชุม  โดยเชิญนายประยุทธ์  หลักคำ  
                                 ผูอ้ำนวยการ สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เป็นวิทยากรให้ความรู้ 
                                 เรือ่งกฎหมาย                                       
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                          / ระเบียบวาระที่ 2 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ   ครั้งท่ี 7 / 2564  วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  2564 
      

นางนภา   จิโรภาส  รับรองการประชุม ครั้งที ่7 / 2564  วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม  2564 หากพบข้อผิดพลาด 
ให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  ครั้งท่ี 7 / 2564    
                            “ไม่มี” 
 

ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
 

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

                             4.1  สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 
นายวัชระ สุวรรณประทีป     สรุปเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564  รายละเอียดดังนี้ 
 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                 
                                 
 
                          และได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามใบจัดสรรครั้งที่  49/50และ 51ไปยังสถานศึกษาแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                             / 4.2 การแจ้งส่งคืนงบประมาณ 
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                             4.2  การแจ้งส่งคืนงบประมาณ 
นายวัชระ สุวรรณประทีป     แจ้งสถานศึกษาในสังกัด  ให้ดำเนินการส่งคืนงบประมาณในวันที่  6 กันยายน  2564   
                                     เพ่ือดำเนินการส่งคืนไปยังสำนักงาน กศน.  วันที่  10 กันยายน  2564  ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
กลุ่มอำนวยการ 
 4.3  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นางสาวนันทา ภิรมย์พร     ตามท่ี สำนักงาน กศน.กำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปี 
                                   งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตัวชี้วัต เกณฑ์การให้คะแนน น้ำหนักร้อยละ และ          
                                   แจ้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณดังนี้    
                                       ครั้งที่ 1 ประเมินผลในชว่งการปฏิบัติงาน ระหวา่งวันที ่1 ตลุาคม 2563 ถึง 31  มีนาคม  2564  
                                   ครั้งที่ 2 ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564  ถึง 30 กันยายน  2564   
                                   โดยให้นำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป มาประกอบการ 
                                   พิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง  สำนักงาน กศน. เห็นว่าขณะนี้สถานการณ์ของประเทศไทย  
                                   ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบันได้ประสบภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19  
                                   ระลอกที่ 2 และรัฐบาลได้มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของ 
                                   ไวรัสโควิด-19 ซึ่งสงผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ในตำแหน่งครู กศน. 
                                   ตำบล  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนพื้นที่ปกติ และครูอาสาสมัครการศึกษานอก 
                                   โรงเรียน (ศศช.) จึงกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
                                   ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  ครูอาสาสมัครการศึกษา  นอกโรงเรียนพ้ืนที่ปกติ และคร ู
                                   อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  (ศศช.) ซึ่งกำหนดรายละเอียดในเกณฑ์  การประเมินที่ 
                                   เกี่ยวเนื่องในการเปิดภาคเรียน/การจัดการเรียนการสอน ดังนี้ (สำหรับตำแหน่งอ่ืนๆ 
                                   ให้ประเมินตามที่กำหนดไว้เดิม) 
 
 
 
 
 
                                                                                                          / สำนักงาน กศน. 
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                                                                                                            / ตัวช้ีวัดที่กำหนดเดมิ 
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   มติที่ประชุม รับทราบ     

                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                           / กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
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กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
           4.4  การประเมินผลระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2564 
นางสาวพรวิรินทร์  ว้ินฉ้วน      การประเมินผลระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1/2564   
                                            พบว่าการอ่านระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด   93.44   กศน.อำเภอวังวิเศษ 
                                                    การอ่านระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  74.31   กศน.อำเภอหาดสำราญ 
                                                    การเขียนระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด    89.81   กศน.อำเภอวังวิเศษ 
                                                    การเขียนระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด   73.11   กศน.อำเภอรัษฎา  
                                            ประเมินจากนักศึกษาจำนวน  1281  คน  อยู่ในระดับดีมาก 
                                           

 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
                        4.5  โครงการอบรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก "รู้เรื่องเมืองตรัง" 
 น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน    สำหรับความคืบหน้าของโครงการอบรม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือก  
                                "รู้เรื่องเมืองตรัง"  ซึ่งได้รับข้อมูลแล้วจำนวน   8  อำเภอ  ซึ่งท่านศึกษานิเทศก์ได้ตรวจสอบ 
                                 เนื้อหาในเบื้องต้นไปแล้ว จำนวน  3 อำเภอ  ยังไม่ได้รับข้อมูลอีก  2  อำเภอ  ซึ่งจะรวบรวม 
                                 และนำส่งให้อาจารย์สุนทรี สังข์อยุทธ์  ผู้มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ     

 
 

                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                   /  4.6  การอบรมบุคลากร ในหลักสูตร 
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                         4.6  การอบรมบุคลากร ในหลักสูตร “การสร้างเว็บข้อมูลความรู้ชุมชน” ตามโครงการคลัง 
                               ความรู้ประชาชน (Thailand Knowledge Portal : TKP) ปีงบประมาณ 2564 
นายธนากร  เยาว์ดำ          ดว้ยสำนักงาน กศน. ได้ดำเนินการโครงการคลังความรู้ กศน.เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                      ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากร กคน.ตำบล จำนวน 3,600 คน ในการจัดทำข้อมูล 
                                      ความรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยี ผ่านเว็บไซต์ "ศูนย์ข้อมูลคลังความรู้ประชาชน" (Thailand  
                                      Knowedge Portal  TKP) โดยมีการอบรมครู กศน.ตำบล ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 10 กันยายน  
                                      2564  ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบ มสธ.  กิจกรรมเขียนเรื่องราวแหล่งเรียนรู้ จำนวน  5  เรื่อง   
                                      เปดิจำนวน  2 ห้องเรียน  จำนวนห้องละ  25  คน  ผ่านระบบ  Google  Meet  ให้ผูเ้รียนเตรียม         
                                      ขอ้มูลแหล่งเรียนรู้ไว้ใน Word  เพ่ือใช้ในการนำเสนอต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ     

 

                                            4.7  คู่มือประชาชน การเรียนรู้ ชีวิต สุขภาพและฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19 " 
นางนภา  จิโรภาส       ตามที่ สำนักงาน กศน. ได้จดักิจกรรม "ล้านเมล็ดพันธุ์สู้ภัยโควดิ" โดยดำเนินการขับเคลื่อน 
                              ภารกิจเร่งด่วน ตามนโยบาย (Quick Win) ภายใต้แคมเปญ 'กศน.ห่วงใย ร่วมต้านภัยโควดิ-19"             
                              เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.ดำเนินการปลูก 
                              พืชสมุนไพร เช่น ฟ้าทะลายโจร ขม้ิน กระชายขาว หรือพืชสมุนไพรอ่ืน ๆ และแจกจ่ายเมล็ด 
                              พันธุ์และต้นกล้าให้กับนักศึกษาและประชาชนซ่ึงสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ไดม้อบ "คู่มือ 
                              ประชาชน การเรียนรู้ชีวิต สุขภาพ และฟ้าทะลายโจรสู้โรคโควิด 19" เพ่ือให้ครู กคน. ตำบล        
                              สามารถใช้เป็นคู่มือและนำไปใช้เป็นองค์ความรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
                              ไวรสัโคโรนา 2019  (COVD-19) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                          4.8  การดำเนินการกิจกรรมฝึกอาชีพสำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด 
                               ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
นายธนากร  เยาว์ดำ          สำหรับกิจกรรม  "ล้านเมล็ดพันธุส์ู้ภัยโควิด"  เปลี่ยนแบบฟอร์มการรายงานใหม่  โดยเพิ่มใน 
                                ส่วนของการปลูกๆได้จำนวนกี่ถุง  แจกจ่ายแก่กลุ่มเป้าหมายไปแล้วไปจำนวนกี่ถุง  จำนวน 
                                งบประมาณที่ใช้ไป  จำนวนผู้รับบริการ  และให้รายงานผลการดำเนินงานภายในวันที่   
                                15  กันยายน  2564 
มติที่ประชุม รับทราบ 
            กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
                 4.9  การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ        
                                ประจำปี 2565  
นางสาวสุคนท์ธา แซ่เขา   การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ        
                                  ประจำปี 2565  กำหนดส่งมายังสำนักงานจังหวัดในวันที่  6  กันยายน  2564 
มติที่ประชุม รับทราบ                                                                         /  ระเบียบวาระที่  5 




