
รายงานการประชุมผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ครั้งที่ 10 / 2565 

วันจันทร์ ที่  7  พฤศจิกายน  2565  เวลา  09.00 น.  
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม   
1. นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ ์ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
2. นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการพัสดุ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง   
3. นางสาวนุชรีย ์ บวชชุม นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
4. นายภาสกร                  กานต์รวีวงศ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ                 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
5. นายธนากร   เยาว์ดำ นักวิชาการศึกษา      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
6. นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
7. นายทวีศักดิ์                 ไตรญาณ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
8. นายสุริยา    จันทรัฐ นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
9. นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
10. นางสาวสุคนท์ธา         แซ่เขา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
11. นายนพรัตน์ โชติเกษมกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
12. นายวัชระ สุวรรณประทีป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
13. นางศรสวรรค์ พุมโกมล นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
14. นางสาวกาญจนา         เดิมหลิ่ม            นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
15. นางสาวภาวดี            สขุมาก นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
16. นางจีราวรรณ ชูอินทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
17. นางสาวนันทา            ภิรมย์พร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
18. นางสาวอัจฉรี     วีระเสถียร          นักจัดการงานทั่วไป   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
19. นางอรนุช        ไตรญาณ       เจ้าหน้าที่งานธุรการ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
20. นายศุภชัย       เจ้าฝัน       เจ้าหน้าที่พัสดุ        สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
21. นายประพันธ์     เพ็ญจันทร์       ช่างเทคนิค    สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 
 

 

    / ก่อนวาระการประชุม  
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ก่อนวาระการประชุม                                                                                        
1. มอบเกียรติบัตรรายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  

                           ประจำเดือน สิงหาคมและกันยายน 2565 
นางนภา  จิโรภาส   ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรประจำเดือน ประจำเดือน สิงหาคมและ 
                            กันยายน 2565   ได้แก่ กศน.อำเภอปะเหลียนจัดทำโดยนางสาวดาริกา  เดวิเลาะ  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
มติทีป่ระชุม รับทราบ                        
               

2. นำเสนอสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good practice)  

                 ในรอบ 1 เดือน 

นางนภา  จิโรภาส   ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  ประธานการประชุมผู้บริหารและข้าราชการครูและ 

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

มติทีป่ระชุม รับทราบ                        
                                     

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 

                    1.1 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                    
นางนภา  จิโรภาส 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                      /  นโยบายและจุดเน้น 
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  หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักการสำคัญในการประกาศนโยบายและจุดเน้นของ    
  กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้ดังนี้ 
  1. สร้างความเชื่อม่ัน ไว้วางใจให้กับสังคม  

  2. สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดำเนินการตามภารกิจด้วยความรับผิดชอบ  

  3. ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ประกาศและแถลงนโยบายไว้แล้ว   

  นโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                
         1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 
         2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
        3. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
         4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
        5. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
         6. การพัฒนาระบบราชการ และการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
         7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแห่งชาติ 
         แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 
         1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นของ 
              กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นกรอบแนวทางในการจัดการศึกษา  
              โดยดำเนินการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
        2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของ   
               กระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ ทำหน้าที่ตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ 
               นโยบายและจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม  
               ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ   
                                                                                                / 3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
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          3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ 
              แก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ 
              คณะกรรมการตดิตามฯ ตามข้อ 2 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
          4. สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function)  
             งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว  หากมี 
             ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  
             พ.ศ. 2566 ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม  
             ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
                                                                            

               1.2   จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นางนภา  จิโรภาส  จุดเน้นและแนวทางการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                       ประเด็นสำคัญที่จะเป็นจุดเน้นในการขับเคลื่อนงาน กศน. ในปี 2566 มีดังนี้ 
                        1. เร่งสรา้งความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษาเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันให้กับผู้เรียนและ  
                           ประชาชนในสังคมโดยดำเนินการตามแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู  
                           และบคุลากรต่าง ๆ  
                        2. การสรา้งภูมิคุ้มกันควบคู่กับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ รวมทั้งการ 
                           รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ  
                        3. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ให้มีความ 
                           ทันสมยั มีความน่าสนใจควบคู่ไปกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น  
                        4. ปรับศนูย์วิทยาศาสตร์และศูนย์การเรียนรู้ให้มีรูปลักษณ์ทันสมัย สวยงาม ร่มรื่น จูงใจ 
                            ให้เข้าใช้บริการ  
                        5. นำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน        
                           ชี้แจงผลการวิเคราะห์รวมทั้งถอดบทเรียนเรื่อง N-net การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ  
                           ผู้เรียนให้มีความเชื่องโยงกับสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือป้องกันเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
                        6. พัฒนาทางเลือกท่ีหลากหลายในการเข้าถึงการศึกษา การเรียนรู้ และการฝึกอาชีพอย่างเท่าเทียม  
                           ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
                        7. พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับผู้เรียน กศน. และประชาชน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ   
                           รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรู้เข้าสู่การสะสมหน่วยการเรียนรู้ หรือ Credit Bank ได้ด้วย การ   
                           พัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบสมรรถะดิจิทัล ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                           การพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการพลเรือนให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
                           ทางสังคมและโลกอนาคต การพัฒนาระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมและการนำเทคโนโลยีดิจิทัล  
                           มาเป็นกลไกหลักในการดำเนินงาน การเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูล และบูรณาการการทำงานกับ  
                           ภาคส่วนต่าง ๆ                                                    / 8. การเร่งรัดการดำเนินการในเรื่อง 
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                        8. การเร่งรัดการดำเนินการในเรื่องกฎหมายการศึกษา ซึ่ง ณ ปัจจุบัน ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ….  
                           อยู่ในระหว่างเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อการพิจารณาในวาระ 2 และ 3 และประกาศบังคับใช้ 
                                    ต่อไป ทั้งหมดนี้เป็นภารกิจสำคัญส่วนหนึ่งที่เราต้องร่วมขับเคลื่อนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                        9. นโยบายสถานศึกษาปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน กศน. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ 
                          ถูกกระทำท้ังทางร่างกายและทรัพย์สินแก่นักศึกษา กศน. สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษาในสังกัด 
                          มีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จึงจำเป็นต้องมีการดูแลความปลอดภัยที่มีความเข้มข้น ให้แก่ผู้มาใช้ 
                          บริการของ กศน. เพ่ือไม่ให้มีเหตุการณ์ซึ่งเป็นการกระทำท่ีเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่และบุคลากรของ  
                          กศน. โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนได้รับความปลอดภัยในทุกมิติ ถึงแม้ว่ายังไม่เกิดเหตุการณ์ที่เกิด 
                          จากการกระทำที่มาจากเจ้าหน้าที่ของ กศน. ก็ไม่ต้องการให้เกิดข้ึน นอกจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
                          แล้ว อีกหนึ่งความปลอดภัยในสถานศึกษาคือเหตุการณ์ต่อเนื่องจากท่ีเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  
                          มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก  มีแนวคิดในการป้องปรามไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งมีสาเหตุของปัญหามาจากยาเสพติด 
                          และอาวุธปืน ด้านนางสาวตรีนุช  เทยีนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ชี้แจง 
                          แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการป้องปรามปัญหาจากยาเสพติดให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของ 
                          กระทรวงศึกษาธิการ ว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงจัดทำแนวทางป้องกันและ 
                          แก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมทั้งยกระดับความเข้มข้นในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหา 
                          ยาเสพติด สำหรับในส่วนของ สำนักงาน กศน. เป็นหน่วยงานนำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ  
                          จัดทำกิจกรรม “White Zone สถานศึกษากศน.ปลอดสารเสพติด” โดยมีการจัดกิจกรรม Kick Off  
                          ไปเมื่อวนัที่ 26 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาพร้อมกันทั่วประเทศ โดยเลขาธกิาร กศน. นายวัลลพ  สงวนนาม   
                          กล่าวขอบคุณเพ่ือน พ่ีน้องชาว กศน. ที่ร่วมช่วยเหลือมอบถุงยังชีพ และเงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือ 
                          สถานศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมเน้นย้ำให้สถานศึกษาที่ไม่ได้รับผลกระทบ 
                          จากเหตุการณ์น้ำท่วม เข้าไปช่วยเหลือดูแลภายหลังน้ำลด โดยไม่ปล่อยให้สำนักงาน กศน.จังหวัด 
                          และสถานศึกษา กศน.ที่ได้รับผลกระทบ โดดเดี่ยวอยู่เพียงลำพัง ต้องช่วยกันระดมบุคลากรไป 
                          ช่วยเหลือเพ่ือนพี่น้องชาว กศน. โดยดำเนินการ ซ่อม สร้าง ล้าง ใหม่ ภายหลังน้ำลดเป็นปกติ 
                          พร้อมกันนี้ยังขอขอบคุณบุคลากร กศน.ทุกคน ซึ่งจะได้ร่วมกันขับเคลื่อนงาน กศน. ไปสู่การ 
                          ปฏิบัติให้มีคุณภาพอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในอันที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้โอกาส 
                          ทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และร่วมขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
                          ทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาประเทศต่อไป 
มติที่ประชุม  รับทราบ      
 

                    1.3  ร่าง การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสวัสดิการภายในสำนักงาน กศน. 
นางนภา  จิโรภาส     นายวลัลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ประธานในที่ประชุมแจ้งว่า สืบเนื่องมาจากการ 
                            ประชุมผู้บริหารที่จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ประชุมได้เสนอ 
                            ให้มีการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลและช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมคน กศน.ทุกกลุ่ม 
                                                                                                 / โดยให้มีการจัดทำระเบียบฯ 
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                            โดยให้มีการจัดทำระเบียบฯ ให้ถูกต้อง ตามกฎหมาย โดยการจัดทำสวัสดิการให้จัดทำเป็น                                                                                                                             
                            กองทุนเดียวตั้งอยู่ในส่วนกลาง การบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้คณะกรรมการฯ ที่จะแต่งตั้งภายหลัง 
                            ที่ประชุมเสนอแนวคิดการจัดหารายได้ ควรมีโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือร่วมระดมทุน 
                            จัดหารายได้ โดยอาจมาจาก 
                            1. เงนิบริจาค 
                            2. จัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัด เช่น กิจกรรมเดิน วิ่ง 
                            3. Soft Power จาก ศิษย์เก่า กศน. ของแต่ละแห่ง ร่วมจัดกิจกรรม 
                            4. กีฬา กศน. เกมส์ ที่มีการจำหน่ายของที่ระลึก เช่น หมวก เสื้อ 
มติที่ประชุม  รับทราบ      
                                      

                      1.4 White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด 
นางนภา จิโรภาส       ด้วยรฐับาล ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดและการใช้อาวุธ  
                             โดยมอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง กำหนดมาตรการเร่งด่วนได้อย่างเป็นระบบ  
                             รวดเร็ว และมีผลเป็นรูปธรรม ดังนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนด 
                             มาตรการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนของ 
                             สถานศึกษาให้ดูแลเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอาวุธปืนอย่างเข้มงวดขึ้น  
                             โดยใช้กลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาใช้หลักการทำเด็กให้เข้มแข็งและจัดสภาพแวดล้อม 
                                         ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปลูกฝังและปราบปรามในการนี้ 
                             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มีข้อสั่งการใหส้ำนักงาน 
                              กศน.จังหวัด เริ่มต้นการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว โดยการจัดกิจกรรม "White Zone  
                                  สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด" พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

                       1.5  การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” 
นางเพียงใจ  หอยสังข์   จากการประชุมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้   
                               ในวันที่  3 พฤศจิกายน 2565  สรุปผลการประชุม ดังนี้ 
                               1. สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  รับผิดชอบกีฬาเซปักตะกร้อ นักศึกษาชาย/หญิง   
                                  ผู้บริหาร/ครูหญิง  และเปตอง นักศึกษาชาย/หญิง 
                               2. การแข่งขันประเภทกรีฑา จัดการแข่งขันตัวแทนระดับจังหวัด 
                               3. การแข่งขันกีฬาระดับภาคใต้ กลุ่มอันดามันใช้สีฟ้า  กองเชียร์จำนวน  500 คน และ 
      ขบวนพาเหรดจำนวน 300 คน (สำหรับสำนักงานกศน.จังหวัดตรัง จำนวน 100 คน) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                       / 1.6  หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับ 
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    1.6  หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการปฏิบัติ
ราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
นางนภา จิโรภาส        หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติ 
                              ราชการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
                              กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ให้จัดส่งใบลาเป็นระยะเวลาตามท่ีระบุในใบรับรองแพทย์และ 
                              กรณีประสงค์จะปฏิบัติราชการในช่วงระหว่างการรักษาตัวได้ โดยไม่ต้องจัดส่งใบลา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ  ครั้งท่ี 9/2565 วันอังคารที่  11 ตุลาคม 2565 
      

นางนภา   จิโรภาส  การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2565 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 
หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งบุคลากรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ระเบียบวาระท่ี  3       เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมฯ  ครั้งที่ 9 / 2565   
                           3.1  โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
นางนภา  จิโรภาส          โครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
                                   ข้อมูลโครงการ กศน.ปักหมุด  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   / การช่วยเหลือคนพิการ 
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มติที่ประชุม    รับทราบ   

 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ    
       / 3.3  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center    
 
 
    



~ 10 ~ 
 

  

                     3.3  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center 
นางนภา  จิโรภาส  

 
 
 
 
 
 
 
    
มติที่ประชุม     รับทราบ  

 

                   3.4  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นางนภา จิโรภาส      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม     รับทราบ 

              

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ / ถือปฏิบัติ 
กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

        4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สังกัด 
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
                  / นางสาวพนิดา  พุ่มขำ 



~ 11 ~ 
 

  

นางสาวพนิดา  พุ่มขำ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด  
                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  สถานศึกษาจำนวน 10 แห่ง ในระหว่างเดือน 
                               มีนาคม – มิถุนายน  2566 
  มติที่ประชุม     รับทราบ 
 

4.2 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด  
ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  
ระหว่างวันที่ 28 – 29  พฤศจิกายน  2565 
นางสาวพนิดา  พุ่มขำ   สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง  กำหนดดำเนินโครงการประชุมชี้แจงแนวทาง 
                           การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ 
                           การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 28 – 29   
                           พฤศจิกายน  2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
  มติที่ประชุม     รับทราบ 
  

 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
 

4.3  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2566 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
     
 
 

 
                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 / ใบจัดสรรที่ 5/2566 
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                                                                                                                        / ใบจัดสรรที่ 8/2566 
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มติที่ประชุม   รับทราบ      
/ 4.4  มาตรการเร่งรดัการ

เบิกจ่าย 
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                                     4.4  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ    มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
                           ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการ  
                           ใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพ่ื อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณ 
                           ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี  เงินงบประมาณ เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ   
                           เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟู 
                           เศรษฐกิจและสังคม ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
                           พ.ศ. 2563 และได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
          

                      4.5  การมอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ 
นายทวีศักดิ์  ไตรญาณ  การมอบหมายผูต้รวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรบัผิดชอบเขตตรวจราชการ  นางสาวปภสัมน อัมราลิขิต   
                            รับผิดรอบการตรวจราชการเขตตรวจราชการ ดังนี้ เขตตรวจราชการที่ 6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง  
                            อันดามัน  จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสตูล  
                            รวม 6 จังหวัด 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
                   4.6  สรุปผลการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
นายภาสกร  กานต์รวีวงค์ สรุปผลการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ                            
                                                                                                                      / 4.7 การใช้งานระบบสืบคน้ 
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                     4.7  การใช้งานระบบสืบค้นและดาวน์โหลดเกียรติบัตร กศน.ตรัง 
นายภาสกร  กานต์รวีวงค์  การใช้งานระบบสืบค้นและดาวน์โหลดเกียรติบัตร กศน.ตรัง  โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลด 
                             เกียรติบัตรที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมโครงการต่าง ๆ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

                     4.8  การสำรวจความต้องการผู้บริหาร เรื่องการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
นายภาสกร  กานต์รวีวงค์  การสำรวจความต้องการผู้บริหาร เรื่องการจัดอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
                             รายละเอียดดังนี้   

                              
 
                                                                                                                           / Line OA 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

            กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 4.9  การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม”และคัดเลือกผลิตภัณฑ์พรีเม่ียม ระดับจังหวัด/อำเภอ 
นายธนากร  เยาว์ดำ   การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม”และคัดเลือกผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด/อำเภอ  

        แจ้งกำหนดการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รบัทราบ                                                                 /4.11  หลักสูตร “การตลาดนำการผลิต” 
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 4.10  หลักสูตร “การตลาดนำการผลิต” 
นางนภา  จิโรภาส       สำนกังาน กศน. ได้ดำเนินโครงการ สระแก้ว โมเดล by กศน. พัฒนาการจัดการศึกษาและ 

         อาชีพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการผลิต”  
         ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ที่ให้ความสำคัญกับ 
         การพัฒนาทักษะด้านอาชีพและเพ่ิมขีด ความสามารถทางในการแข่งขัน เพ่ือการส่งเสริมและ 
         พัฒนาผู้ประกอบการด้านอาชีพทั้งผู้เรียนและประชาชนทั่วไป  โดยเชื่อมโยงกับสถาน 
         ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
         ที่ให้ความสำคัญท่ีให้ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

4.11  ข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
น.ส.พรวิรินทร์ ว้ินฉ้วน  ข้อมูลนักศึกษาจบหลักสูตร 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

    กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4.12  แนวทางพัฒนาการให้บริการรถโมบายส่งเสริมการอ่าน  การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการ
อ่านในชุมชน    แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชน ตามแนวทาง Co-Learning Space    แนวทางการ
พัฒนาการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ 
นางนภา  จิโรภาส      ขอให้ทีมบรรณารักษ์ประชุมหารือในช่วงบ่าย  เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาแนวทางในเรื่องของ 
                             รถโมบายส่งเสริมการ  งานอัธยาศัย โครงการเร่งด่วน แนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชน  
                             ตามแนวทางของ Co-Learning Space การเรียนรู้ตามมุมหนังสือต่าง ๆ  เน้นเทคโนโลยี   
                             ภูมิปญัญาท้องถิ่น  การปลูกป่า  ระบบนิเวศ  การส่งเสริมการอ่านออนไลน์  การใช้งานระบบ 
                             เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้  การพัฒนารูปแบบการเปลี่ยนแปลงและการจัดการกับปัญหา  เรียนรู้ได้ 
                             ทุกที่ทุกเวลา                            
                                                                                                         / นายนพรัตน์ โชติเกษมกลุ  




