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บันทึกการประชุมบุคลากรประจําเดือนธันวาคม 
ครั้งท่ี 16 /๒๕๕๗  วันจันทร# ท่ี  22  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ  ห*องประชุมศูนย#การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี
............................................................................................................................................................... 

ผู*มาประชุม  22   คน 
  ๑. นายวิเชียร  โชติช�วง   ผอ.กศน.อําเภอนาทวี      ประธาน  
 2. นางสนุิตย�  ไชยถาวร   ครู     
 3. นางอุทัยวรรณ  บาํรุงชาต ิ  ครู 
 4. นางพัทธยา  โชติรัตน�   บรรณารักษ� 
  5. นายมนตรี  ไข�มุกข�         พนักงานพิมพ�   
  6. นางสาวณิชากร  หมัดร�าหมาน  ครูอาสาสมัครฯ 
 7. นางปราณี  จันแก5ว   ครูอาสาสมัครฯ 
  8. นายพรชัย  ทองคง   ครูอาสาสมัครฯ 
 9 .นางพรทิพย�  ราชสุวรรณ  ครูอาสาสมัครฯ  
 10. นายศราวุฒิ  บุตรแสง    ครูศูนย�การเรียนชุมชน    
 11. นางลัดดาวรรณ  บุตรแสง  ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
           12. นางสาวคุรุสนีย�  วาน ิ   ครูกศน.ตําบล 
           13. นางรัตนากรณ�  สุวรรณศรี  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
  14. นายอดุลย  เห็นดีน   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 14. นางสุจนิดา  เยบ็และ             ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 16. นางวิยดา  หวันปะรัตน�  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 17. นางสาวรจนา  ดูอามัน   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 18. นางสาวนุจรี  หัสแหล=ะ  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ    
 19. นางสาวสิริมา  ล�าเม=าะ   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 ๒0. นางกมลชนก  จอมทอง  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 21. นางสาวนัยนา  หวนัเส็น  ครูผู5สอนคนพิการ 
 22. นางสาวอังคณี  จันอิ             ลูกจ5าง 

ผู*ไม3มาประชุม   

  1. นางโชติรส  นยิมเดชา       ไปราชการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู5ปฏิบตัิงานด5านยาเสพติด 
 2. นางข�อซีย=ะ  หมะหวี            ”   ” 
 3. นางสนุี  วิชัย   ”   ” 
 4. นางอุทัยทิพย�  บุญชุม    ”   ” 
 5. นายโยธนิ  พรหมณี       ”   ” 
 6. นางนนัทิภาคย�  เรืองเขียว ”   ” 
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 7. นางจารุวรรณ  นกแก5ว  ”   ” 
 8. นางนุรีซนั  อาแว  ”   ”   
 9. นายสยาม  จันแก5ว  ”   ” 
 10. นายอนันต�  นิลพงษ�   ”   ” 
 11. นายสกล   สวุรรณสนิท ลากิจ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

 นายวิเชียร โชติช�วง ผู5 อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี                     
เปDนประธานการประชุมได5ดําเนินการตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้ 

เร่ืองก3อนวาระการประชุม 

 ไม�มี  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ*งเพ่ือทราบ 

 ไม�มี  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองบันทึกการประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 1. ประธาน แจ5ง มอบหมายให5 นายพรชยั  ทองคง  ดําเนินการจัดการแข�งขันกีฬาระดบัอําเภอ                  
 2. ประธาน แจ5ง มอบหมายให5 นายสกล  สุวรรณสนิท ติดตามเร่ืองการลงข�าวประชาสัมพันธ�ของ             
กศน.ตําบล สัปดาห� ละ 1 เร่ือง ต�อตําบล ผ�านทางเว็บไซต� กศน. ตําบล และหากไม�สามารถลงได5ให5ส�งเปDน
เอกสารรายงานพร5อมภาพ  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1  กลุ3มอํานวยการ  

 1. นางอุทัยวรรณ  บาํรุงชาติ แจ5งว�าจากการที่ กศน.อําเภอนาทวี ได5ไปทาํหน5าที่ให5การสนับสนุนการ
เตรียมความพร5อมรับการประเมินรอบสาม แก� กศน.อําเภอสะบ5าย5อย เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ที่ผ�านมานัน้  
ผู5รับผิดชอบรายตัวบ�งชี้ได5ให5การสนับสนุนข5อเสนอแนะในการดาํเนินงาน / การจัดทาํเอกสาร /หลักฐาน และร�องรอย
ต�างๆ ประกอบการประเมินภายนอกรอบสาม แก� กศน.อําเภอสะบ5าย5อย อย�างเต็มศักยภาพตามที่ได5รับมอบหมายงาน
ประกันคุณภาพสถานศึกษา   
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 2. นางอุทัยวรรณ  บาํรุงชาติ แจ5ง กศน.ตําบลทุกตําบล ดาํเนินการสํารวจความเสียหายที่เกิดข้ึนจาก
ภัยพิบัติ อุทกภัย หรือที่อาจเปDนสาเหตุทําให5เกิดความเสียหายต�อ กศน.ตําบล และทรัพย�สนิของทางราชการ 

ที่ประชุม     รับทราบ  

          4.2  งานการเงิน บุคลากรและสวัสดิการ 

 1. นางพรทิพย� ราชสุวรรณ  แจ5ง เน5นบุคลากร ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี เข5าร�วมอบรมโครงการครู 
กศน. รุ�นใหม� สายพันธ�วทิย� เพื่อพี่น5องชายแดนใต5 ตามหลักสูตร “สนุกกับกระบวนการวิทย�  สร5างนักคิด ครู กศน.” 
ระหว�างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2557 ณ สถานบนั กศน. ภาคใต5  จังหวัดสงขลา  ตามรายชื่อ ดังนี ้
    - นางโชติรส  นิยมเดชา 
    - นางอุทัยทพิย�  บุญชุม   
    - นายอดุลย  เห็นดนี 
 2. นางพรทิพย� ราชสุวรรณ  แจ5งขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดงานฉลองวันข้ึนปOใหม�                   
ในวันที่ 5  มกราคม  2558 และมีการแลกของขวัญคนละ 300 บาท 
 3. นางพรทิพย� ราชสุวรรณ แจ5ง เน5นกําหนดการจัดกิจกรรม “ปOใหม� สุขใจ” กศน.สงขลา   ร่ืนเริง 
ข้ึนในวันที่ 26 ธนัวาคม 2557 ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บชี สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา บุคลากรทุกคนต5องแต�ง
กายในงาน “สวย หล�อ ดูดี มีระดับ” มีกิจกรรมประเภทต�างๆ ดงันี ้
  - กิจกรรม 
    1. ประกวด “ขวัญใจ กศน.สงขลา”  
    2. ประกวดร5องเพลงลูกทุ�ง/พร5อมหางเคร่ือง 
    3. จับของขวัญปOใหม� “แจ็คพอต” 
    4. ประกวดการแต�งกาย สวยงาม ชายหญิง – หญิง 

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.3  งานวิเคราะห#นโยบายและแผน 
 

 1. นางสาวณิชากร หมัดร�าหมาน  แจ5งส�งแบบฟอร�มบัญชีลงเวลาการจัดกิจกรรม “เวทีปรองดอง
สมานฉันท� ” สานสัมพันธ�ไทยพทุธ มุสลิม เพื่อสันตสิุข และกําหนดการจัดกิจกรรม “วันกตัญRู  สู�สังคมไทย”           

ให5 กศน.ตําบลทุกตําบล สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มได5จาก facebook กลุ�ม กศน.อําเภอนาทวี  ให5ทุกตําบล
นําสมุดคุมงบประมาณ ส�งให5 นางสาวณิชากร หมัดร�าหมาน  ในวันที่ 5 มกราคม 2558  และให5ทุกตําบล ทีด่ําเนนิการ
จัดกิจกรรมให5เสร็จสิ้น รายงานผลพร5อมส�งหลักฐานตั้งเบิกงบประมาณ 

ที่ประชุม     รับทราบ  
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 4.4 กลุ3มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

 1. นางพัทธยา  โชติรัตน� แจ5งว�า ที่ว�าการอําเภอนาทวี ได5คัดเลอืกบุคลากรของ กศน. อําเภอนาทวี 
เพื่อแต�งตั้งเปDนคณะทาํงานศูนย�ปฏิบัติการอําเภอนาทวี ( ศปก. )  ตามรายชื่อ ดังนี ้
           - นายวิเชียร  โชตชิ�วง    กลุ�ม พช. งานเพิ่มประสทิธิภาพหน�วยงานรัฐและขับเคลื่อนนโยบาย 
           - นางพทัธยา  โชติรัตน�   กลุ�ม ศว. งานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม 
และขอความร�วมมือในการรายงานข�าวการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อรายงานต�อ ศปก.  โดยเฉพาะในส�วนที่
เก่ียวข5องกับกลุ�มเป\าหมายพิเศษ  เช�น หมู�บ5านพืน้ที่พิเศษ  สถาบันปอเนาะ  โรงเรียนตาดีกา 

 2. นางพัทธยา  โชติรัตน� แจ5ง เน5นขอความอนุเคราะห�บุคลากรทุกคนร�วมบริจาคของขวัญวันเด็ก 
และเชิญเข5าร�วมกิจกรรมวันเด็กแห�งชาติ ในวันเสาร� ท่ี 10 มกราคม 2558 

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.5  งาน  กศน.ตําบล 
 

 1. นายพรชัย ทองคง แจ5ง กําหนดการแข�งขันกีฬาระดบัอําเภอ ในวันที่  24  ธันวาคม  2557  ณ สนามนา
ทวีวิทยาคม เวลา 09.00 น  ให5หัวหน5าโซน กศน. ตําบลทุกตาํบล / คุณครูที่รับผิดชอบ แต�ละโซน คัดเลือกนักกีฬาที่

ลงแข�งขันกีฬาประเภทต�าง ๆ พร5อมส�งรายชื่อนักกีฬาทีล่งแข�งขันกีฬาประเภทต�างๆ  และได5แต�งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการ การแข�งขันกีฬาสานสัมพันธ� เครือข�าย เยาวชน นอกโรงเรียนสร5างสันติสุข ให5บุคลากรท่ีมีรายชื่อตาม
คําสั่งปฏิบัติงานตามหน5าท่ี  

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.6  กศน.ตําบล (ทั้ง  10 ตําบล ) 
 

  1. นางขอซีย=ะ  หมะหวี หัวหน5า กศน.ตําบลฉาง แจ5งเป]ดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิชาการทําขนม
เพื่อการค5า / การทําน้าํพริกเพื่อการค5า    

ที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
   ไม�มี 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  11.๐๐  น.    

 

 

      ( นายวิเชียร  โชตชิ�วง )                                               
ผู5อํานวยการศูนย� กศน.อําเภอนาทว ี                                            
     ผู5ตรวจบันทึกการประชุม   
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)                                                 ( นางสาวอังคณี  จนัอิ 
                                                  ผู5บันทึกการประชุม

 

นางสาวอังคณี  จนัอิ ) 
ผู5บันทึกการประชุม 


