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รายงานการประชุม
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกันตัง
ครั้งที่ 5/2555
วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกันตัง
................................................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายไพรัช หัตถิยา
ผอ.กศน.กันตัง
2. นางสาวนวลจันทร์ กิติพงษ์
ครู (ครู คศ.3)
3. นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง
บรรณารักษ์ชานาญการ
4. นางสาวอุทุมพร ดาบทอง
ครูอาสาสมัครฯ
5. นางนาฏอนงค์ เพ็ชรฉุย
ครูอาสาสมัครฯ
6. นางสาวกาญจนา รุ่งเมือง
ครูอาสาสมัครฯ
7. นายโสพิศ หิรัญรัตน์
ครู กศน. ตาบลโคกยาง
8. นางวรรณพร เดชเพชร
ครู กศน. ตาบลกันตังใต้
9. นางปรียาภรณ์ ชูกระชั้น
ครู กศน. ตาบลคลองลุ
10. นางสาวรุ่งนภา แสงยิ่ง
ครู กศน. ตาบลวังวน
11. นายบุญภพ ดวงสุด
ครู กศน. ตาบลคลองชีล้อม
12. นายสุวัฒน์ เพชรขาว
ครู กศน. ตาบลบางสัก
13. นางสาวอรวรรณ ปรังพันธ์
ครู กศน. ตาบลกันตัง
14. นายสุพล ชูอินทร์
ครู กศน. ตาบลบ่อน้าร้อน
15. นางสาววรรณวิมล ปรังพันธ์
ครู กศน. ตาบลควนธานี
16. นายฒวัติ สุนทรเต็ม
ครู กศน. ตาบลย่านซื่อ
17. นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ
ครู กศน. ตาบลนาเกลือ
18. นางสาวนิตยา วังเงิน
ครูการศึกษาพิเศษ
19. นายชาญชัย ดาบทอง
ครูการศึกษาพิเศษ
20. นางศิริวรรณ นันตสินธุ์
ครู กศน. ตาบลเกาะลิบง
21. นายก่อเส็ม สะดี
ครู กศน. ตาบลบางหมาก
22. นายสุรเชษฐ์ กะดิรัตน์
ครู กศน. ตาบลบางเป้า
ไม่มาประชุม
1. นายพนม พนมรัตน์
พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานห้องสมุด
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายไพรัช หัตถิยา ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกันตัง
เป็นประธานทีป่ ระชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 การเข้าร่วมงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 55”
ประธาน
ด้วยสานักงานคุ้มครองผูบ้ ริโภคขอเชิญร่วมงานวันคุ้มครองผูบ้ ริโภคไทย 2555 และ
ร่วมประชุมสัมมนาประจาปีทางวิชาการ เรือ่ งเครือข่ายชมรมคุ้มครองผูบ้ ริโภคพลัง
สาคัญการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 29 เมษายน –
1 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร สานักงาน
กศน.จังหวัดตรัง ให้ส่งรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมสัมมนาภายในวันที 17 เมษายน
2555
มติที่ประชุม
รับทราบ
1.2 การแต่งกายในวันปฏิบัตริ าชการ
ประธาน
ด้วยสานักงาน กศน.จัหวัดตรัง ได้รบั แจ้งจากจังหวัดตรังว่า เพื่อเป็นการสร้าง
วัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ทีป่ ฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นทีจ่ ังหวัด รวมทั้งเป็นการอานวยความสะดวก
แก่ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการจึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายในวันปฏิบัติราชการ ดังนี้
วันจันทร์
แต่งเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ
วันอังคาร
แต่งกายด้วยผ้าไหม หรือผ้าไทย
วันพุธ
แต่งกายด้วยผ้าท้องถิ่นไทยภาคใต้
วันพฤหัสบดี แต่งกายชุดสุภาพ
วันศุกร์
แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 ขอความร่วมมือซื้อหอมแดง
ประธาน
มอบนาฏอนงค์ดาเนินการ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 การย้ายบุคลากร
ประธาน
ด้วยครูอ้อยใจ ครุฑมาศ พนักงานราชการ ตาแหน่งครูอาสาสมัครฯ กศน. กันตัง
ย้ายไปเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่งครูอาสาสมัครฯ กศน.นาโยง ตั้งแต่วันที่ 2
เมษายน 2555
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มติที่ประชุม

ครูนิตยา วังเงิน ครูสอนคนพิการ ลาออกไปบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2555
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้ง 4/2555
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2555
3.1 การจัดส่งแบบสารวจความต้องการ กศน. ตาบล
ประธาน
แบบสารวจความต้องการของ กศน.ตาบล ตาบลไหนที่ยังเก็บข้อมูลได้น้อยและมี
ปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บข้อมูลบ้าง
ครูวรรณพร
สาหรับ กศน.ตาบลกันตังใต้ เก็บข้อมูลแบบสารวจได้ทกุ หมูบ่ ้าน แต่ได้จานวนน้อย
ครูสุพล
ครูนาฏอนงค์บอกว่าส่งแบบสารวจครบ 100% ในวันที่ 18 เมษายน 2555
ประธาน
ข้อมูลแบบสารวจทีม่ ีอยู่ให้เก็บไว้ที่ กศน.ตาบลก่อน ให้แยกเป็นรายหมู่บ้าน วันที่
25 เมษายน 2555 ให้แจ้งจานวนที่ได้ทั้งหมดที่ครูนาฏอนงค์ ส่งสานักงานกศน.
จังหวัดวันไหนจะแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2 วัน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4
ประธาน

มติที่ประชุม
ครูนาฏนงค์
ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/ทราบ และถือปฏิบัติ
4.1 แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ตาบล
การจัดการศึกษาต่อเนือ่ งของ กศน.ตาบล ให้ครูนาฎอนงค์เขียนโครงการรวม ในแต่
ละโซนจะจัดกิจกรรมอะไร ที่ไหน อย่างไร ให้แจ้งได้ที่ครูนาฏอนงค์ แล้วดาเนินการ
ได้เลย
รับทราบ
สาหรับกิจกรรมผูส้ ูงอายุ ให้แต่ละตาบลแจ้งรายละเอียด ว่าทาอะไรบ้าง จานวน
กลุ่มเป้าหมาย ตาบลละ 100 คน เป็นโครงการรวมของ กศน.อาเภอ
กศน.ตาบลนาเกลือ และ กศน.ตาบลควนธานี ให้ปรับโครงการจัดการศึกษา
ต่อเนื่องที่ได้เปิดไปแล้วจากเดิม 40 ชั่วโมงเป็น 60 ชั่งโมง ในการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ ในแต่ละโซนให้ช่วยกัน
รับทราบ
งบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดสรรให้ กศน.ตาบลละ 17,000 บาท การจัดการ
ศึกษาตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้จัดกิจกรมตามหลักสูตรทีส่ านักงาน กศน.
อนุมัติไว้ 5 กลุ่มอาชีพ 89 หลักสูตร หากจัดนอกเหนือต้องขออนุมัติหลักสูตรจาก
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มติที่ประชุม
ครูอุทุมพร

ประธาน

มติที่ประชุม
ประธาน

มติที่ประชุม
ครูนาฏอนงค์
มติที่ประชุม

สานักงาน กศน. งบประมาณส่วนทีจ่ ัดสรรตามเขตเลือกตั้ง จานวนหัวละ 900 บาท
กลุ่มเป้าหมายของ กศน.กันตัง จานวน 301 คน จะต้องผ่านการประสานงานหรือ
ประสานกลุ่มเป้าหมายจาก ส.ส.ในเขตเลือกตัง้ การเปิด-ปิด หลักสูตรต้องเชิญ ส.ส.
ในเขตเลือกตั้งมาร่วมกิจกรรมทุกครัง้ การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหรือพัฒนาอาชีพ
โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจะต้องจัดให้ครบตามโครงสร้างหลักสูตร คือ
1. ช่องทางการประกอบอาชีพ
2. ทักษะการประกอบอาชีพ
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ
4. โครงการประกอบอาชีพ (เมื่อฝึกอบรมเสร็จแล้ว)
รับทราบ
4.2 การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
การคัดเลือกครูผสู้ อนดีเด่น 2555 ของสานักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่งเอกสารให้
สานักงาน กศน.จังหวัดภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
คุณสมบัติของครูผสู้ อนดีเด่น จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู สอนมาแล้ว 5 ปี และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ครูอทุ ุมพร
ครูผสู้ อนดีเด่นวิชาคณิตศาสตร์ ส่ง ครูฒวัติ สุนทรเต็ม
วิชาวิทยาศาสตร์ ส่ง ครูอรวรรณ ปรังพันธ์
วิชาการงานอาชีพ เทคโนโลยี ส่ง ครูกาญจนา รุ่งเมือง
วิชาภาษาอังกฤษ ส่ง ครูก่อเส็ม สะดี
วิชาภาษาไทย ส่ง ครูวรรณวิมล ปรังพันธ์
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส่ง ครูศริ ิวรรณ นันตสินธ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งครูอุทมุ พร ดาบทอง
รับทราบ
4.3 การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดส่งเสริมการรูห้ นังสือ
ด้วยสานักปลัดกระทรวงศึกาธิการ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการรู้
หนังสือและป้องกันการลืมหนังสือ กศน.กันตัง กลุม่ เป้าหมายทั้งหมด 45 คนได้รับ
เงินจัดสรรจานวน 24,750 บาท ให้รับผิดชอบตาบลละ 3 คน 14 ตาบล และเพิ่ม
อีกโซนละ 1 คน รวม 45 คน
รับทราบ
4.4 คาสั่งมอบหมายงานและหน้าที่รบั ผิดชอบให้บุคลากร
แจกคาสั่งมอบหมายงานและหน้าทีร่ ับผิดชอบให้ทุกคน
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา
ครูอุทุมพร
ยังไม่ได้กาหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การจัดมุมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน
ครูนงเยาว์
ให้ครู กศน.ตาบล ไปสารวจและประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพชุมชนเพื่อจัดมุมส่งเสริมการอ่าน ถ้าที่ไหนมีความพร้อมก็ให้จัดได้เลย โดยนา
หนังสือจากห้องสมุดประชาชนหรือ จาก กศน.ตาบล ไปหมุนเวียน เดือนละ 1-2
ครั้ง โดยให้อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในแต่ละหมูบ่ ้านหรือ ครู กศน.ตาบลเป็นดูแล
และรับผิดชอบ
ประธาน
ควรจะจัดให้มสี ัก 1 แห่งก่อนที่มีความพร้อมแล้วค่อยขยายไปที่อื่นๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การอยูเวรยามรักษาการณ์
ครูนาฏอนงค์
การอยู่เวรยามของ กศน.อาเภอ ถ้าคนไหนมีหน้าทีอ่ ื่นที่ต้องปฏิบัติหรือติด
ภารกิจไม่สามารถมาอยูเ่ วรได้ให้สับเปลี่ยนกับคนอื่น และแจ้งบุคลากรให้ทราบ
ด้วย
ประธาน
การอยู่เวรยามให้ตั้งตามปกติ เวรเช้าให้มาก่อนเวลา 08.30 น.
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

(นางสาวนิตยา วังเงิน)
ครูการศึกษาพิเศษ
พิมพ์รายงานการประชุม

(นางสาวนงเยาว์ ทับเที่ยง)
บรรณารักษ์ชานาญการ
จด/ตรวจรายงานการประชุม
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