
1 

 

รายงานการประชุม 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 

ครั้งท่ี  5/2555 
วันอังคารท่ี 17  เมษายน พ.ศ. 2555  เวลา  09.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง 
............................................................................................................................. ................................... 
ผู้มาประชุม 

1. นายไพรัช  หัตถิยา    ผอ.กศน.กันตัง 
2. นางสาวนวลจันทร์  กิติพงษ์   ครู (ครู คศ.3) 
3. นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง    บรรณารักษ์ช านาญการ 
4. นางสาวอุทุมพร  ดาบทอง    ครูอาสาสมัครฯ 
5. นางนาฏอนงค์  เพ็ชรฉุย    ครูอาสาสมัครฯ 
6. นางสาวกาญจนา  รุ่งเมือง    ครูอาสาสมัครฯ 
7. นายโสพิศ  หิรัญรัตน์    ครู กศน. ต าบลโคกยาง   
8. นางวรรณพร  เดชเพชร    ครู กศน. ต าบลกันตังใต้ 
9. นางปรียาภรณ์  ชูกระช้ัน    ครู กศน. ต าบลคลองล ุ
10. นางสาวรุ่งนภา  แสงยิ่ง    ครู กศน. ต าบลวังวน   
11. นายบุญภพ  ดวงสุด    ครู กศน. ต าบลคลองชีล้อม 
12. นายสุวัฒน์  เพชรขาว    ครู กศน. ต าบลบางสัก  
13. นางสาวอรวรรณ  ปรังพันธ์    ครู กศน. ต าบลกันตัง   
14. นายสุพล  ชูอินทร ์    ครู กศน.  ต าบลบ่อน้ าร้อน 
15. นางสาววรรณวิมล  ปรังพันธ์   ครู กศน.  ต าบลควนธานี 
16. นายฒวัติ  สุนทรเตม็    ครู กศน.  ต าบลย่านซื่อ   
17. นางสาววิภารัตน์  ยุโสะ    ครู กศน.  ต าบลนาเกลือ 
18. นางสาวนิตยา  วังเงิน    ครูการศึกษาพเิศษ 
19. นายชาญชัย  ดาบทอง    ครูการศึกษาพเิศษ 
20. นางศิริวรรณ  นันตสินธ์ุ    ครู กศน. ต าบลเกาะลบิง 
21. นายก่อเสม็  สะด ี    ครู กศน. ต าบลบางหมาก 
22. นายสุรเชษฐ์  กะดิรัตน์    ครู กศน. ต าบลบางเป้า   

ไม่มาประชมุ 
1. นายพนม  พนมรัตน์    พนักงานพิมพ์ ปฏิบัติงานห้องสมุด 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.   
 นายไพรัช  หัตถิยา  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอกันตัง  
เป็นประธานทีป่ระชุม กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ   

1.1 การเข้าร่วมงาน “วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย  55” 
ประธาน ด้วยส านักงานคุ้มครองผูบ้รโิภคขอเชิญร่วมงานวันคุ้มครองผูบ้ริโภคไทย 2555 และ

ร่วมประชุมสมัมนาประจ าปีทางวิชาการ เรือ่งเครือข่ายชมรมคุ้มครองผูบ้ริโภคพลัง
ส าคัญการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 
1 พฤษภาคม 2555  ณ โรงแรมปริ้น พาเลซ มหานาค กรงุเทพมหานคร ส านักงาน 
กศน.จังหวัดตรัง ใหส้่งรายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชุมสัมมนาภายในวันที 17 เมษายน  
2555 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 1.2  การแต่งกายในวันปฏิบัตริาชการ 
ประธาน  ด้วยส านักงาน กศน.จหัวัดตรัง ได้รบัแจ้งจากจังหวัดตรังว่า เพื่อเป็นการสร้าง

วัฒนธรรมที่ดีงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบุคลากรของส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ทีป่ฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นทีจ่ังหวัด รวมทั้งเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนผูม้าติดต่อราชการจึงขอความร่วมมือประชาสมัพันธ์เชิญชวน
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสงักัดแต่งกายในวันปฏิบัติราชการ ดังนี้ 

   วันจันทร ์ แต่งเครื่องแบบราชการสีกากีคอพับ 
   วันอังคาร แต่งกายด้วยผ้าไหม หรือผ้าไทย 
   วันพุธ  แต่งกายด้วยผ้าท้องถ่ินไทยภาคใต้   
   วันพฤหัสบด ี แต่งกายชุดสุภาพ 
   วันศุกร์  แต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมอืงจังหวัดตรัง 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน  2555 เป็นต้นไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 1.3  ขอความร่วมมือซื้อหอมแดง 
ประธาน  มอบนาฏอนงค์ด าเนินการ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 1.4  การย้ายบุคลากร 
ประธาน  ด้วยครูอ้อยใจ ครุฑมาศ พนักงานราชการ ต าแหนง่ครูอาสาสมัครฯ กศน. กันตัง 

ย้ายไปเป็นพนักงานราชการ ต าแหน่งครอูาสาสมัครฯ กศน.นาโยง ตั้งแต่วันที่ 2 
เมษายน 2555 
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  ครูนิตยา วังเงิน ครูสอนคนพิการ ลาออกไปบรรจเุป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม  2555   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้ง  4/2555   
   - 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม ครั้งท่ี 4/2555 
       3.1 การจัดสง่แบบส ารวจความต้องการ กศน. ต าบล 
ประธาน   แบบส ารวจความต้องการของ กศน.ต าบล ต าบลไหนที่ยังเกบ็ข้อมูลได้น้อยและม ี
                               ปัญหาอุปสรรคในการจัดเกบ็ข้อมลูบ้าง 
ครูวรรณพร  ส าหรับ กศน.ต าบลกันตงัใต้ เก็บข้อมูลแบบส ารวจได้ทกุหมูบ่้าน  แต่ได้จ านวนน้อย 
ครูสุพล   ครูนาฏอนงค์บอกว่าส่งแบบส ารวจครบ 100%  ในวันที่  18  เมษายน  2555   
ประธาน ข้อมูลแบบส ารวจทีม่ีอยู่ใหเ้กบ็ไว้ที่ กศน.ต าบลกอ่น ให้แยกเป็นรายหมู่บ้าน วันที่  

25  เมษายน 2555  ให้แจ้งจ านวนที่ได้ทั้งหมดที่ครูนาฏอนงค์ ส่งส านักงานกศน.
จังหวัดวันไหนจะแจง้ให้ทราบก่อนล่วงหน้า 2 วัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา/ทราบ และถือปฏิบัติ  

4.1 แผนการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง กศน.ต าบล        
ประธาน การจัดการศึกษาต่อเนือ่งของ กศน.ต าบล ให้ครูนาฎอนงค์เขียนโครงการรวม ในแต่

ละโซนจะจัดกิจกรรมอะไร ที่ไหน อย่างไร ให้แจ้งได้ที่ครูนาฏอนงค์ แล้วด าเนินการ
ได้เลย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ครูนาฏนงค์ ส าหรับกจิกรรมผูสู้งอายุ  ให้แต่ละต าบลแจ้งรายละเอียด  ว่าท าอะไรบ้าง จ านวน

กลุ่มเป้าหมาย ต าบลละ  100  คน  เป็นโครงการรวมของ กศน.อ าเภอ 
ประธาน กศน.ต าบลนาเกลือ และ กศน.ต าบลควนธานี  ให้ปรับโครงการจัดการศึกษา

ต่อเนื่องที่ได้เปิดไปแล้วจากเดิม 40  ช่ัวโมงเป็น  60  ช่ังโมง ในการจัดกจิกรรม  
ต่าง ๆ ในแต่ละโซนให้ช่วยกัน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน งบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดสรรให้ กศน.ต าบลละ 17,000 บาท การจัดการ

ศึกษาตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ให้จัดกิจกรมตามหลักสูตรทีส่ านักงาน กศน. 
อนุมัติไว้ 5 กลุ่มอาชีพ 89 หลักสูตร หากจัดนอกเหนือต้องขออนุมัติหลักสูตรจาก
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ส านักงาน กศน. งบประมาณส่วนทีจ่ัดสรรตามเขตเลือกตั้ง จ านวนหัวละ 900 บาท 
กลุ่มเป้าหมายของ กศน.กันตัง จ านวน 301 คน จะต้องผ่านการประสานงานหรือ
ประสานกลุ่มเป้าหมายจาก ส.ส.ในเขตเลือกตัง้ การเปิด-ปิด หลักสูตรต้องเชิญ ส.ส.
ในเขตเลือกตั้งมาร่วมกจิกรรมทุกครัง้ การจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหรือพฒันาอาชีพ 
โดยศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจะต้องจัดให้ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร คือ 

1. ช่องทางการประกอบอาชีพ 
2. ทักษะการประกอบอาชีพ 
3. การบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ 
4. โครงการประกอบอาชีพ (เมื่อฝกึอบรมเสร็จแล้ว) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
      4.2  การคัดเลือกครผูู้สอนดีเด่น 
ครูอุทุมพร  การคัดเลือกครผููส้อนดีเด่น 2555 ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ส่งเอกสารให ้
                               ส านักงาน กศน.จังหวัดภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2555   
   คุณสมบัติของครูผูส้อนดีเด่น จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพคร ูสอนมาแล้ว  5  ปี และ 
                               ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณครู สนใจสอบถามรายละเอียดไดท้ี่ครูอทุุมพร 
ประธาน   ครูผูส้อนดีเด่นวิชาคณิตศาสตร์  ส่ง  ครูฒวัต ิ สุนทรเต็ม 
   วิชาวิทยาศาสตร์  ส่ง  ครูอรวรรณ  ปรงัพันธ์ 
   วิชาการงานอาชีพ  เทคโนโลยี สง่ ครูกาญจนา  รุ่งเมือง 
   วิชาภาษาอังกฤษ    ส่ง  ครูก่อเส็ม  สะด ี
   วิชาภาษาไทย ส่ง  ครูวรรณวิมล  ปรงัพันธ์ 
   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ส่ง ครูศิริวรรณ  นันตสินธ์ 
   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งครูอุทมุพร ดาบทอง  
มติท่ีประชุม รับทราบ 

    4.3  การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดส่งเสริมการรูห้นังสือ 
ประธาน ด้วยส านักปลัดกระทรวงศึกาธิการ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการรู้

หนังสือและป้องกันการลืมหนังสือ กศน.กันตัง กลุม่เป้าหมายทั้งหมด  45  คนได้รับ
เงินจัดสรรจ านวน  24,750  บาท ให้รับผิดชอบต าบลละ 3 คน 14 ต าบล และเพิ่ม
อีกโซนละ  1  คน  รวม  45  คน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 4.4  ค าสั่งมอบหมายงานและหน้าที่รบัผิดชอบให้บุคลากร 
ครูนาฏอนงค์  แจกค าสั่งมอบหมายงานและหน้าทีร่ับผิดชอบใหทุ้กคน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอ่ืน ๆ 
               5.1  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการเทียบระดับการศึกษา 
ครูอุทุมพร  ยังไม่ได้ก าหนด จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหน่ึง 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
                         5.2 การจัดมุมส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  
ครูนงเยาว์                  ให้ครู กศน.ต าบล ไปส ารวจและประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพชุมชนเพื่อจัดมุมส่งเสริมการอ่าน ถ้าที่ไหนมีความพรอ้มก็ใหจ้ัดได้เลย โดยน า
หนังสือจากห้องสมุดประชาชนหรือ จาก กศน.ต าบล ไปหมนุเวียน เดือนละ 1-2 
ครั้ง โดยให้อาสาสมัครสง่เสรมิการอ่านในแต่ละหมูบ่้านหรือ ครู กศน.ต าบลเป็นดูแล
และรบัผิดชอบ 

ประธาน ควรจะจัดให้มสีัก 1 แห่งก่อนที่มีความพรอ้มแล้วค่อยขยายไปที่อื่นๆ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
      5.3  การอยูเวรยามรักษาการณ์ 
ครูนาฏอนงค์          การอยู่เวรยามของ กศน.อ าเภอ  ถ้าคนไหนมีหน้าทีอ่ื่นที่ต้องปฏิบัติหรือติด 
                             ภารกิจไม่สามารถมาอยูเ่วรได้ใหส้ับเปลี่ยนกับคนอื่น และแจ้งบุคลากรใหท้ราบ 
                             ด้วย 
ประธาน           การอยู่เวรยามให้ตั้งตามปกติ เวรเช้าให้มากอ่นเวลา 08.30 น.   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 
 
  
                         
ปิดประชุม  เวลา  11.30  น. 
 
 
 
 

 (นางสาวนิตยา  วังเงิน)               (นางสาวนงเยาว์  ทับเที่ยง) 
       ครูการศึกษาพิเศษ          บรรณารักษ์ช านาญการ 

พิมพ์รายงานการประชุม                จด/ตรวจรายงานการประชุม 
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