
รายงานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง  
ครั้งที ่8 /2565 

วันที่  10   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2565  
ณ. ห้องประชุม กศน.อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

 

............................................................................................................................. ................................... 

ผู้มาประชุม 

1. นางอุมาภรณ์  มโนภิรมย์                                ผอ.กศน.อำเภอกันตัง 
2. นางจาริ  คงนคร     ครชูำนาญการ 
3. นางกฤตมน  นิลละออ    ครูผู้ช่วย 
4. นางนราวดี  เพ็ชรฉุย    ครูอาสาสมัครฯ 
5. นายกฤษฏา  นิยมเดชา    ครูอาสาสมัครฯ 
6. นายสุพล  ชูอินทร์    ครู กศน. ตำบลโคกยาง 
7. นายฒวัติ  สุนทรเต็ม    ครู กศน. ตำบลย่านซื่อ  
8. นางสาวมัศยา  ไพรพฤกษ์   ครู กศน. ตำบลวังวน 
9. นายก่อเส็ม  สะดี    ครู กศน. ตำบลบางหมาก 
10. นางศิริวรรณ  นันตสินธุ์                                  ครู กศน. ตำบลบางเป้า   
11. นางสาววรรณวิมล  ปรังพันธ์   ครู กศน. ตำบลควนธานี  
12. นางพัชรี  ดาบทอง    ครู กศน. ตำบลบางสัก  
13. นางปรียาภรณ์  ชูกระชั้น    ครู กศน. ตำบลคลองลุ 
14. นางสาวเพ็ญนภา ศรีคิรินทร์   ครู กศน. ตำบลบ่อน้ำร้อน 
15. นางสาวฐิติรัตน์  หนิษฐา                                 ครู กศน. ตำบลเกาะลิบง 
16. นายบุญภพ  ดวงสุด                                                           คร ูกศน. ตำบลคลองชีล้อม 
17. นางวรรณพร  เดชเพชร                                                        ครู กศน. ตำบลกันตังใต ้
18. นายภูษิต  ดวงสุด     ครูผู้สอนคนพิการ 
19. นางสาวกนกวลี  ฉายเกียรติคุณ    ครูผู้สอนคนพิการ 
20. นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม           บรรณารักษ์ 
21. นางสาววัลภา  บุญชัย       จนท.บันทึกข้อมูล 

ผู้ไม่มาประชุม 

                1. นายพนม  พนมรัตน์     พนักงานพิมพ์ 4   (ปฏิบัติงานห้องสมุดฯ) 

              2. นางสาวอรวรรณ  ปรังพันธ์    ลาคลอด 

 

 



 

 

 

 

 

เริ่มประชุมเวลา         เวลา 09.00 น.  
ก่อนวาระการประชุม 
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยยอด รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ

กันตัง  ประธานการประชุมบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง ครั้งที่ 8 /2565  กล่าวเปิด

การประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ขอบคุณคณะครู  ในวันที่  10 

พฤศจิกายน 2565 และ แจ้งเรื่องการแข่งขันกีฬาของนักศึกษา/กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ 5  ดีพรีเมี่ยม และได้มอบ

ให้นางจาริ  คงนคร รายงานสาระสำคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

อำเภอกันตัง และสาระสำคัญจากการประชุม กศน.จังหวัดตรัง 

ซึ่งมอบหมายเป็นตัวแทนเข้าประชุม 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
สาระสำคัญจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตัง และสาระสำคัญ
จากการประชุม กศน.จังหวัดตรัง 

นางจาริ คงนคร  ครู  การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอกันตัง เมื่อวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2565 รายละเอียดดังนี้ 
1.การย้ายมาดำรงตำแหน่งในพ้ืนที่อำเภอกันตัง คือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการ
อาชีพกันตัง 

2. จากการเกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดหนองบัวลำพู   ได้มีหนังสือแจ้งการฟ้ืนฟูตั้ง
ศูนย์ป้องกันเหตุ ในสถานศึกษา 
3. นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกำชับการสวมหมวกกันน็อค 100 
เปอร์เซ็นต์ และให้ทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การสวมหมวกกันน็อคด้วย 
4.การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญและกาชาดจังหวัดตรัง วันที่  4 -15 เดือน
ธันวาคม พ.ศ.2565 ได้มีการขอรับสนับสนุนสิ่งของหรืองบประมาณ เพ่ือเข้า
ร่วมในกิจกรรมของงาน มีการออกร้านของดีบ้านฉัน และมีเดินแบบผ้าไทย ขอ
เชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือร่วมเดินแบบ 
5.สาธารณสุข แจ้งสถานการณ์โรคโควิด พบมากในพื้นที่ตำบลบางเป้า เทศบาล
ตำบลกันตัง ตำบลบ่อน็ร้อน และตำบลกันตังใต้ และการฉีดวัดซีน อายุ 12 ปี 
กำหนดวันอังคาร และวันพุธ อายุ 16 ปี ขึ้นไป วันศุกร์ 



6.ถ้ามีผู้ป่วยจิตเวช ให้แจ้งเพ่ือเข้ารักษาฟรีได้ที่โรงพยาบาลธัญลักษณ์ จังหวัดสงขลา 
7.การรณรงค์การทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และรณรงค์ให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ 
ภายในเดือนธันวาคม และจะประชุมเดือนถัดไป วันที่ 1 เดือนธันวาคม 
พ.ศ.2565 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
นางจาริ คงนคร   ครู แจ้งสาระสำคัญจากการประชุม กศน.จังหวัดตรังจากการประชุมเมื่อวันที่ 7 เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.2565 รายการดังนี้  
1.การนำเสนอ Goog Pactice ได้ กศน.อำเภอประเหลียน 

   2.การดำเนินงานในปี 66 ให้ยึดนโยบายของปี 65 ทั้ง 4 ด้าน และความปลอดภัย 3 ป 
   3.เน้นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 
   4.สถานศึกษาสีขาว ที่ยังไม่มีให้มีการสานต่ออย่างต่อเนื่อง 
   5.ผลิตภัณฑ์ 5 ดีพรีเมียม จัดกิจกรรม ณ ลานคุรุสภา 

6.การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด กศน.ตรัง มีการประเมิน 3 ปี  
ทุกอำเภอ ประมาณเดือนมีนาคม 
7.การประชุมเกี่ยวกับการประเมินโดยต้นสังกัด ระหว่างวันที่ 28-29 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2565 โดยเป้าหมาย ผู้อำนวยการกศน.อำเภอ ข้าราชการครู ผู้รับผิดชอบทำ
รายการ SAR  และ ครูกศน.ตำบล 1 คน 

   8.การเขียนขอครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา ให้เขียนแจ้งขอทุกปี 
   9.การอยู่เวรประจำวัน ขอความร่วมมือ มาทำงานก่อนเวลา 08.00 น. 
   10.เกียรติบัตร ที่ครูไปร่วมอบรม สามารถเข้าดาว์โหลดได้ ที่หน้าเว็ปไซค์ กศน.จังหวัดตรัง 

11.การคัดเลือกผลิตภัณฑ์พรีเมียม ให้ทุกตำบลคัดเลือก และส่งกลับภายในวันที่ 15 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เพ่ือกศน.จังหวัดตรัง คัดเลือกอีกครั้ง 
12.การคัดเลือกนักกีฬา จากที่ผอ.เพียงใจ หอยสังข์ ไปเข้าร่วมประชุมที่จังหวัดสงขลา 
โดยกำหนดประเภทกีฬา ดังนี้ 
-ตะกร้อ หญิง ประเภท ครู 
-ตะกร้อ หญิง  ประเภท นักศึกษา 
-วิ่ง 100 เมตร ชาย,หญิง ประเภท นักศึกษา 
-วิ่ง 200 เมตร ชาย,หญิง ประเภท นักศึกษา 
-วิ่ง 400 เมตร ชาย,หญิง ประเภท นักศึกษา 
-วิ่ง 800 เมตร ชาย,หญิง ประเภท นักศึกษา 
-วิ่ง 1,500 เมตร ชาย,หญิง ประเภท นักศึกษา 



-วิ่ง 4X100 เมตร ชาย,หญิง ประเภท นักศึกษา 
-วิ่ง 4X400 เมตร ชาย,หญิง ประเภท นักศึกษา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   - 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ/ถือปฏิบัติ 

4.1 งานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
นางกฤตมน  นิลละออ ครูผู้ช่วย แจ้งเรื่องสรุปการลงทะเบียนของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 326 คน และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 543 คน รวม จำนวน 909 คน 

 
 
  
 
 

การรับวุฒิการศึกษาให้แจ้งนักศึกษามารับได้ วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
เอกสารการตรวจสอบวุฒิ ขอให้นักศึกษาจบ ต้องมีการตรวจสอบวุฒิทุกคน ให้ส่ง
เอกสารกับครูภูษิต ดวงสุด 
การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส่งเอกสารให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 
11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 และกรรมการตรวจสอบ วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.2565 
การจัดตั้งกลุ่ม ให้ดำเนินการส่งเอกสารให้เรียบร้อย  กิจกรรม กพช. ให้ดำเนินการขอ
อนุมัติโครงการ ภายในวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้เรียน กำหนดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑา กีฬาพ้ืนบ้าน และกิจกรรม
ปฐมนิเทศ กำหนดวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 โดยกิจกรรมปฐมนิเทศ ตรวจ
สุขภาพ พิธีไหว้ครู(ผูกข้อมือรับศิษย์) ให้ความรู้การสร้างแรงจูงใจแก่ผู้เรียน 

นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ เพ่ิมเติมเรื่องการให้ศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ มาพูดเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
นางกฤตมน  นิลละออ   ครูผู้ช่วย แจ้งเรื่องกิจกรรมวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เริ่มเวลา 09.00 น.     

ซึ่งผู้รับผิดชอบในการชี้แจงนักศึกษาดังนี้ 
1.โครงสร้างของหลักสูตร (นางกฤตมน นิลลออ) 
2.การรับสมัครนักศึกษาใหม่ การเทียบโอนผลการเรียน (นางศิริวรรณ นันตสินธุ์) 
3.การวัดและกระเมินผลการเรียน (นางสาวเพ็ญนภา ศรีคิรินทร์) 
4.กิจกรรมกพช. (นายฒวัติ สุนทรเต็ม) 



นางกฤตมน  นิลละออ  ครูผู้ช่วย ชี้แจงกำหนดกิจกรรมคัดเลือกกีฬา ในวันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
โดยให้นายภูษิต ดวงสุด ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ 

นายภูษิต ดวงสุด  ครูผู้สอนคนพิการ เสริมเรื่องนักกีฬาสามารถวิ่ง 100 เมตร และ 200 เมตร ได้ แต่ไม่
ควรมากกว่านี้ 

นางกฤตมน  นิลละออ  ครูผู้ช่วย แจ้งเรื่องสรุปกิจกรรม โดยผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีเปิด ครูให้ความรู้ 
ตรวจสุขภาพ และแข่งขันกีฬา 

   การแบ่งกลุ่มสีโดยรวมกศน.ตำบล 2 ตำบล 
1.กศน.ตำบลบางสัก และกศน.ตำบลบ่อน้ำร้อน 
2.กศน.ตำบลโคกยางและกศน.ตำบลย่านซื่อ 
3.กศน.ตำบลเกาะลิบงและกศน.ตำบลนาเกลือ 
4.กศน.ตำบลกันตังใต้ และกศน.ตำบลบางเป้า 
5.กศน.ตำบลบางหมาก และกศน.ตำบลคลองลุ 
6.กศน.ตำบลควนธานี และกศน.ตำบลกันตัง 
7.กศน.ตำบลคลองชีล้อม และกศน.ตำบลวังวน 

   กีฬาพื้นบ้านมีรายการดังนี้ 
1.ชักกะเย่อ ประเภท ชาย หญิง 

   2.วิ่งซุปเปอร์แมน ประภท ชาย หญิง 
   3.วิ่งกระสอบ ประเภท ชาย หญิง 
 
 
 
 
 
 

กีฬาครู  วิ่ง 100 เมตร ครูวิภารัตน์ ยุโสะ และครูภูษิต  ดวงสุด 
   วิ่ง 400 เมตร ครูฒวัติ สุนทรเต็ม และครูอัญชลี หนูนุ่ม 
   วิ่ง 800 เมตร ครูฒวัติ สุนทรเต็ม 

กรรมการ โดยบุคลากร กศน.อำเภอกันตัง 
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์  เสริมเรื่องการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอกันตัง รวมกับกศน.อำเภอสิเกา เป็นทีม 

สีเขียวร่วมแข่งขัน ณ กศน.จังหวัดตรัง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.2 งานการศึกษาต่อเนื่อง 

นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์   แจ้งเรื่องผลิตภัณฑ์ จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยให้ครูกศน.ตำบลชี้แจง
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลดังนี้ 

นางสาววิภารัตน์ ยุโสะ  ครู กศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลนาเกลือ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ปลาหวาน 
แต่มีข้อด้อยเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์  นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์



การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  เสริมเรื่องแถบพ้ืนที่ทะเล
ควรส่งเสริม เช่น การทำกะปิ ควรใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น หรือพัฒนาเป็นการทำปลา
หยอง หรือปลา 3 รส 

นางสาวมัสยา ไพรพฤกษ์  ครูกศน.ตำบล   แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลวังวน คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
                    กระเป๋าปารีส  และน้ำผึ้งชันโรง 
นางสาวเพ็ญนภา ศรีคิรินทร์ ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลบ่อน้ำร้อน คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 

ผ้ามัดย้อม และเครื่องแกงตำมือ จะพัฒนาทำไตปลาแห้ง 
นางพัชรี ดาบทอง  ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลบางสัก คัดเลือกผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง และ

น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์  เสริมเรื่องควรศึกษาเพ่ิม เรื่องราว ของผลิตภัณฑ์ด้วย ควรต่อยอดเป็น Oil Colling 
นายสุพล ชูอินทร์  ครูกศน.ตำบล    แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกยาง คัดเลือกผลิตภัณฑ์

เครื่องแกงตำมือ และผ้ามัดย้อมอีโค่ปริ้นส์ 
นางอุมาภรณ์ มโนภิรมญ์  เสริมเรื่องควรทำป้ายไปปักหมุดไว้ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ 
นายบุญภพ  ดวงสุด  ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลคลองชีล้อม คัดเลือกผลิตภัณฑ์ผักเหลียง 

นางอุมาภรณ์ มโนภิรม   เสริมเรื่องควรปลูกผักพ้ืนถิ่นด้วย 
นางสาวฐิติรัตน์ หนิษฐา   ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลเกาะลิบง คัดเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร  
          ทะเลแปรรูป เช่น ปลาเค็ม และผลิตภัณพ์การทำลูกประคบสมุนไพร 
นางอุมาภรณ์ มโนภิรม  เสริมเรื่องควรพูดถึงการทอ่งเที่ยว     การส่งเสริมการท่องเที่ยว   ควรทำอะไรที่เป็น 

อัตลักษณ์ ของตำบล เช่นโคเชตปลาพะยูน การทำลูกประคบสมุนไพร ต้องให้มีความ
ต่อเนื่อง หาตลาด เสนอแนวคิด ช่วยประสานงานกับรีสอร์ต 

นายก่อเส็ม สะดี   ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลบางหมาก   คัดเลือกผลิตภัณฑ์ผ้า 
บาติกพิมพ์ลาย และผลิตภัณพ์เกล็ดน้ำตาลจาก  นางอุมาภรณ์ มโนภิรย์    เสริมเรื่องควร
ส่งเสริมเกี่ยวกับน้ำตาลจาก เพ่ิมเรื่องราว เชิงวิชาการอ้างอิง ทำ คิวอาร์โค้ด นำเสนอ 

นายฒวัติ สุนทรเต็ม  ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลย่านซื่อ  คัดเลือกผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก 
เช่น   เสวียงหม้อ   ที่ใส่ขวดเบียร์   ติหมา  และผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมชาตินางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์  
เสริมเรื่องการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของตลาด 

 
 
 
 

นางสาววรรณวิมล ปรังพันธ์  ครูกศน.ตำบล   แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลควนธานี คัดเลือกผลิตภัณฑ์ 
กระเป๋าผ้าแฮดเมค มีข้อเสียคือราคาสูง และผลิตภัณพ์พวงกุญแจผ้า นางอุมาภรณ์ มโนภิรย์ 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง  เสริมเรื่อง
ควรอธิบายการทำด้วยมือ เรื่องราวการทำ เพ่ือความคุ้มค่าของราคา 

นางศิริวรรณ นันตสินธุ์ ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลบางเป้า คัดเลือกข้าวโพดหวาน 
“ทับทิมสยาม” มีสรรพคุณทางยา หนวดข้าวโพด สามารถนำมาต้มเป็นน้ำชา
รับประทานรักษาแก้ร้อนในได้ มีข้อเสียคือใช้ระยะเวลาในการเพาะปลูกนาน และ



ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มสุมุนไพร   นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้วยยอด
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผอ.กศน.อำเภอกันตัง  เสริมเรื่องควรมีเรื่องราว
ของประโยชน์ในตัวผลิตภัณฑ์ และทำอย่างต่อเนื่อง  

นางปรียาภรณ์ ชูกระชั้น  ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลคลองลุ คัดเลือกจักสาน ก้านจาก 
เช่นตะกร้าใส่ของ โคมไฟ ถังขยะขนาดเล็ก นางอุมาภรณ์ มโนภิรม นางอุมาภรณ์ 
มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้วยยอดรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
ผอ.กศน.อำเภอกันตัง เสริมเรื่องควรมีเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์  
แต่ละชิ้นแต่ละชนิด 

นางวรรณพร เดชเพชร  ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุมผลิตภัณฑ์ของตำบลกันตังใต้ คัดเลือกผลิตภัณฑ์การ
แปรรูปอาหารทะเล เช่น กะปิ ปลาเค็ม และผลิตภัณฑ์อาหารขนม เช่นขนมไทย 
นางอุมาภรณ์ มโนภิรม นางอุมาภรณ์ มโนภิรมย์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอห้วยยอด
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ผอ.กศน.อำเภอกันตัง  เสริมเรื่องการส่งเสริม
การขายสำคัญมาก อธิบายเล่าเรื่องราวที่มาของขนมได้ 
 

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

งานจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก    
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (รับผิดชอบโดยนายกฤษฎา  บิลเกษม) 

 

มติที่ประชุม       รับทราบ 
 งานการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต และเครือข่าย 

นายกฤษฎา  บิลเกษม  ครูอาสาสมัครฯ แจ้งที่ประชุมเรื่องการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต มีเป้าหมาย 
จำนวน 62 คน โดยเฉลี่ย ตำบลละ 4 หรือ 5 คน เน้นกิจกรรมป้องกันยาเสพติด 
เพศวิถีศึกษา และการขับขี่ปลอดภัย โดยแบ่งกิจกรรม เป็น 4 กิจกรรมๆละ 15 คน 

       เรื่องเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวกับการทำถังขยะเปียกและปลูกผัก 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
 

    4.3 งานบุคลากร 
นางจาริ  คงนคร  ครู แจ้งเรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์สมัครภายใน วันที่ 15 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2565/การขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2566 ให้ส่ง
เอกสาร ภายในวันที่ 31 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 และส่ง กศน.จังหวัดภายใน
วันที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565และการคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ส่งภายในวันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 
การประชาสัมพันธ์ การสั่งซื้อไดอารี่ ปี 2566 
 
 

การลา ของพนักงานราชการ ลาป่วย มีใบรับรองแพทย์ ได้ 3 วันทำการ 
ลากิจ จำนวน 10 วัน 



ลาคลอด จำนวน 90 วัน แต่รับเงินเดือน 45 วัน 
ลาพักผ่อน จำนวน 10 วัน สะสมครบ 15 วัน 
ครูผู้สอนคนพิการ ไม่สามารถลาได้ ยังไม่มีระเบียบบังคับเก่ียวกับการลา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
4.4 งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางสาวอัญชลี  หนูนุ่ม     พนักงานราชการบรรณารักษ์ แจ้งที่ประชุมเรื่องกิจกรรมวันลอยกระทง มีกิจกรรม 
การทำกระทงแฟนซี ณ ห้องสมุดประชาชนกันตัง และบ้านหนังสือชุมชนโคกยาง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

4.5 กิจกรรมพิเศษ 
นายกฤษฎา  บิลเกษม   ครูอาสาสมัครฯ แจ้งที่ประชุมเรื่องสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center  

คือ ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม ชุด MOE Operater เป็นชุดคัดกรองการร้องเรียน
ในเว็ปไซค์สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด White Zone และโครงการสถานศึกษา
สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยกิจกรรม ติดสติกเกอร์ White Zone ที่ กศน.
ตำบล ห้องเรียนสีขาวทุกตำบลได้รับระดับคุณภาพ ดีเด่น ทุกตำบล และให้บันทึกใน
แบบบันทึกห้องเรียนสีขาวด้วย 
การคัดเลือกผู้แทนลูกเสือเพ่ือเข้าร่วมโครงการพัฒนาลูกเสือไทยฯ โดยนักศึกษาที่ผ่าน
การอบรม อายุไม่เกิน 17 ปี สรุปว่าไม่มีผู้สมัคร เนื่องจาก อายุเกิน17 ปี 

นายฒวัติ สุนทรเต็ม  ครูกศน.ตำบล แจ้งที่ประชุม เมื่อวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 ได้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการกับ กกต. ซึ่งมาติดตามการทำงานของศส.ปชต. และตัวแทนแต่ละอำเภอ
ได้บอกถึงปัญหา โดย ของอำเภอกันตังเสนอ ศส.ปชต. มีการประชาสัมพันธ์น้อย และ
สิทธิค่าตอบแทนน้อย ขอให้มีสวัสดิการด้วย และปัญกาจากการกระทำผิดเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
- 

 
ปิดการประชุม เวลา 12.40 น. 
 
 

 
 

(นางศิริวรรณ   นันตสินธุ์)          ( นางจาริ  คงนคร) 
         ครกูศน.ตำบล          ครู 
            ผู้บันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


