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ระเบียบวาระการประชุม
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
***********************************************
ผู้มาประชุม
1. นางอรณิช
2. นายวิรัช
3. นายศักดิ์ชัย
๔. นายพลธนวัฒน์
๕. นายอานาจ

วรรณนุช
ภัทรบูชา
นาคเอี่ยม
วังวงศ์ทอง
คาสาร

๖. นางสาวพนาวรรณ
7. นางสมพร

บุญจีน
อ่อนละออ

8. นางขวัญตา
9. นางสาวรินรดา
๑0. นางสาวฐณัชญ์พร
๑1. นางสาวจิราภา
๑2. นายธนวิทยา
๑3. นางศรีนวล

ดอนศรีจันทร์
ภูโต
นาห่อม
วิชาชาญ
ต้นสาลี
จันทมาศ

14. นางสาวชยะวดี
๑5. นายโกวิท
16. นายบัณฑิต
17. นางสาววรดา
18. นางสาวพัชณัฐฏ์
19. นางสาวนิรมล
20. นางสาวฟ้าใหม่
๒1. นางสาวศลิษา
๒2. นางศิริธร
๒3. นางสาวปัญญาพร
๒4. นางสาวปาณิสรา
๒5 นางภัทรานิษฐ์
26. นางสาวภัทรภรณ์

อินสมภักษร
เมืองโคตร
กลีบเมฆ
ชูชอบเชิด
ทิพย์วโรรส
แก้วกัญหา
ตะเพียนทอง
ฉิมพงษ์
นุ่มเจริญ
คุ้มกัน
พานะผล
หนูขาว
โพธิ์เงิน

ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอท่ามะกา
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอทองผาภูมิ/
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอสังขละบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอท่าม่วง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอพนมทวน/
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอศรีสวัสดิ์
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอด่านมะขามเตี้ย
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยกระเจา
ครู รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ กศน.อาเภอหนองปรือ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเลาขวัญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอไทรโยค
ครูชานาญการ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอบ่อพลอย
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา
ครูชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
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27. นางสาวพิกุล
28. นายวัชระ
29. นางสาวพจนีย์
30. นายโชคชัย
31. นายวัลลภ
32. นางสาวประทีป
33. นางสุจิรา
34. นางสรัญญา
35. นางสาวกุ้งนาง
36. นางสาวประภาพร
37. นางสาวกัญน์จพร
38. นางอุษา
39. นางสาวปาริชาติ
40. นางสาวศศิมา
41. นางดวงใจ
42. นายมานพ
43. นางดารินทร์
44. นางทัศนวรรณ
45. นายกิตติพศ
46. นางสาวศันสนีย์
47. นางสาววนันท์ธนิตย์
48. นางสาวธาริณี
49. นางสาวบารุง
50. นายนพดล
51. นางชญานิษฐ์
52. นางสาวขนิษฐา
53. นางพัชริน
54. นางสาวดวงฤดี
55. นางสาวนิลเนตร
56. นางสาวปัทมา
57. นางสาวสุวรรณ
58. นายศรนารายณ์
59. นางสาวชนากานต์
60. นายอังกูร
61. นางปทิตตา
62. นางศรัณย์พัทธ์
63. นางสาววราภรณ์
64. นายชาญวิทย์
65. นางสาวชมพู
66. นางสาววนิฐา

อัศวขจรศักดิ์ ครู กศน.ตาบล
คังคะสุวรรณ ครูอาสาสมัครฯ
ชาวทหาร
ครู กศน.ตาบล
ยั้งประยุทธ์
ครู กศน.ตาบล
แป้นเขียว
ครูอาสาสมัครฯ
อิ่มลา
ครูอาสาสมัครฯ
มาลาคา
ครูอาสาสมัครฯ
อนุกรรณ์
ครู
กาญจน์มงคลกุล ครู กศน.ตาบล
เพ็ชรวุฒิ
ครูอาสาสมัครฯ
โมรา
ครูอาสาสมัครฯ
สิ้วนัด
ครูอาสาสมัครฯ
รุ่งเรืองกาญจน์ ครูอาสาสมัครฯ
สุดขาว
ครูอาสาสมัครฯ
ฟักเขียว
ครูอาสาสมัครฯ
ฉิมพงษ์
ครูอาสาสมัครฯ
ราคา
บรรณารักษ์
นราดิลก
ครูอาสาสมัครฯ
ภุมรินทร์
ครูอาสาสมัครฯ
แจ่มจันทร์
ครูอาสาสมัครฯ
จิตกระจ่าย
ครู กศน.ตาบล
เอกฉันท์
ครู กศน.ตาบล
พุทธา
ครูอาสาสมัครฯ
มีจุ้ย
ครู กศน.ตาบล
ซังบุษบา
ครูอาสาสมัครฯ
เล็กเจริญศรี ครูอาสาสมัครฯ
สิมลี
ครูอาสาสมัครฯ
ชาญวิทยา
ครู กศน.ตาบล
ภูมิลาเนาว์
ครู กศน.ตาบล
คายิ่ง
ครู กศน.ตาบล
นาคสุข
บรรณารักษ์
กาไร
ครู กศน.ตาบล
เหลืองมังกร ครูอาสาสมัครฯ
จาปาทอง
ครู กศน.ตาบล
พิกุลแก้ว
ครูอาสาสมัครฯ
เพ็ญปัญญา
ครู
ใคร่ครวญ
ครู กศน.ตาบล
คชายุทธ์
นักวิชาการพัสดุ
จันทนะ
ครูชานาญการ
ผ่องฤกษ์
ครูอาสาสมัครฯ
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67. นางสาวสุพรรณี
68. นางกฤษณา
69. นางเสวภา
70. นายสมชาย
71. นายจักรพันธ์
72. นางสาวพัณสุนี
73. นางสาวอรอนงค์
74. นายอานาจ
75. นายอัฐพล
76. นายสมเกียร ติ
77. นายพูนศักดิ์
78. นายสุชาติ
79. นายไกรวัล
80. นางสาวแสงทอง
81. นางอัจฉรา

โตแก้ว
เจริญทอง
ระวิรังษีอรุณ
ระวิรังษีอรุณ
เจิมจรุง
เกรียงแสนภู
โพธิ์นอก
แก่นแก้ว
กลีบทอง
เอี่ยมน้อย
ประเสริฐศรี
สุกใส
นิธากรณ์
บ่อบัวทอง
คงพ็ชรศักดิ์

ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครู กศน.ตาบล
ครูอาสาสมัครฯ
ครู กศน.ตาบล
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ
ครูอาสาสมัครฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ประธาน (นางอรณิช วรรณุช)
ก่อนระเบียบวาระการประชุม ประธานจุดธูปเทียน และกล่าวสวดมนต์
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.๑ เรื่อง ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน. ประจาปีงบประมาณ 2561
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน. ประจาปีงบประมาณ 2561
พลิกโฉม กศน.ตาบล สู่ “กศน.ตาบล 4G”
1. พัฒ นาครู กศน.และบุ คลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ Good
Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น ครูมืออาชีพ มีจิตบริการมีความรอบรู้
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็ นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริห ารจัดการความรู้ที่ดีรวมทั้งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
2. พัฒนา กศน.ตาบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง Good Place
Best Check-In มีความพร้ อมในการให้ บริการการศึกษาและการเรียนรู้ มีสิ่งอานวยความสะดวก เป็น
แหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ดึงดูดความสนใจ
และมีความปลอดภัยสาหรับผู้รับบริการ
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ตาบล Good Activities ให้มีความหลากหลาย
น่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
มีส่วนร่วมของชุมชน Good Partnership เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการส่งเสริม
สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 เรื่อง แนะนาข้าราชการใหม่
1. นายวิรัช
ภัทรบูชา
2. นางสาวจิราภา
วิชาชาญ
3. นายธนวิทยา
ต้นสาลี
4. นายอานาจ
คาสาร
5. นางสาวรินรดา
ภูโต
มติที่ประชุม

รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอเลาขวัญ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอไทรโยค
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอทองผาภูมิ
ผู้อานวยการ กศน.อาเภอห้วยกระเจา

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
ตามนโยบายของผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีการตรวจสอบและรับรอง
รายงานการประชุมประจาเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
ทางเว็บไซต์ ซึ่งสถานศึกษาสามารถเปิดดูได้ที่ www.kannfe.org
ในการประชุมประจาเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน กศน.
จั งหวั ดกาญจนบุ รี ประจ าเดื อนกั นยายน เมื่ อวั นอั งคารที่ 19 กั นยายน ๒๕60 งานธุ รการ
สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการนาขึ้นเว็บไซต์ ให้สถานศึกษาตรวจสอบเพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม
ปรากฏว่า ไม่มีสถานศึกษาใดแก้ไข / เพิ่มเติม งานธุรการจึงได้จัดทารายงานการประชุม ส่งสานักงาน กศน.เป็น
ที่เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
ไม่มี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบและพิจารณา
4.1 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
- กลุ่มอานวยการ (งานการเงิน)
1. เรื่อง การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ
การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553 หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของ
ภาครัฐ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 แต่ในกรณีของกศน. ที่จัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษาและประชาชน ไม่เข้าหลักเกณฑ์หนังสือฉบับนี้จึงไม่ได้รับ
การยกเว้นข้างต้น จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

/2.เรื่อง แนวทาง...
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2. เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีบุตรของผู้มีสิทธิ
เปลี่ยนประเภทสถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา
แนวทางการเบิ กจ่ ายเงินสวัสดิ การเกี่ยวกั บการศึกษาของบุตร กรณี บุตรของผู้ มีสิ ทธิ เปลี่ ยนประเภท
สถานศึกษาระหว่างปีการศึกษา สามารถเบิกเงินสวัสดิการได้ภาคเรียนละไม่เกินครึ่งหนึ่ง ของสิทธิในปีการศึกษานั้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

3. เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาล
ของเอกชน
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน คือผู้มี
สิทธิและบุคคลในครอบครัว เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หากมีความจาเป็นเกินกว่า 72 ชั่วโมง ด้วย
เหตุยั งไม่ พ้นภาวะวิ กฤต ให้ ผู้ มีสิ ทธิน าหลั กฐานการรับเงิ นและใบรั บรองแพทย์ ขอความตกลงในการเบิกค่ า
รักษาพยาบาลกับกรมบัญชีกลางเป็นรายกรณี โดยผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

- งานบุคลากร
1. เรื่อง แนวปฏิบัติให้บุคลากรในสังกัด สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรม
สานั กงาน กศน.ได้กาหนดแนวปฎิบัติใหม่เรื่องการให้ บุคลากรในสั งกัดส านักงาน กศน.ไปเข้ารับการ
ฝึกอบรม ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ 270/2551 เรื่อง มอบอานาจให้ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพฯ ข้อ 7
คือ การให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน การขยายเวลาศึกษาต่อและการให้กลับเข้ารับราชการ เว้นแต่
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือดูงานต่างประเทศ โดยคานึงถึงเหตุผลความจาเป็นในการพัฒนาตนเองของบุคลากรและ
ความเหมาะสมในการจัดส่งบุคลากรไปฝึกอบรม โดยยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และงบประมาณที่
ใช้สาหรับการฝึกอบรมดังกล่าว และเมื่อไปอบรมมาแล้วต้องรายงานให้สานักงาน กศน.จังหวัดทราบด้วย เพื่อจะได้
รายงานให้ สานักงาน กศน.ทราบ ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

- งานพัสดุ
1. เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี 2560
ขอติดตามเรื่องรายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี 2560 กศน.อาเภอที่ยังไม่ได้ส่ง ขอให้เร่งรัด
จัดส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากเลยกาหนดเวลามาแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

- กลุม่ ยุทธศาสตร์/การพัฒนา (แผน งบประมาณ สารสนเทศ )
1. เรื่ อ ง รายงานผลการจั ด กิ จ กรรม/ผลการด าเนิ น งานเด่ น ของสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด
ประจาเดือน ตุลาคม มีสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าว จานวน 3 อาเภอ จึงได้สรุปกิจกรรมเด่น ดังนี้

/1.1 กศน....
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1.1 กศน.อาเภอด่านมะขามเตี้ย เข้าร่ว มพิธีว างดอกไม้จันทน์และจัดนิทรรศการพระราช
กรณียกิจเศรษฐกิจพอเพียงและประวัติ รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดท่าเสด็จ ตาบลจรเข้เผือก
อาเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี

1.2 กศน.อาเภอท่ามะกา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตาบลแสนตอ จัดกิจกรรมความร่วมมือ
กับเครือข่าย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 โดยคณะครู กศน.อาเภอท่ามะกาเป็นวิทยากรส่งเสริมอาชีพ ศิลปะ
ประดิษฐ์ การทาดอกไม้จากถุงพลาสติกให้กับผู้สูงอายุตาบลแสนตอ เพื่อให้ผู้สูงอายุพบประพูดคุยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องต่างๆ

1.3 กศน.อาเภอบ่อพลอย จัดโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
ณ วัดรั ช ดาภิเษก อาเภอบ่ อพลอย จั งหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ คณะครู กศน.อาเภอบ่อพลอย ร่ว มพิธีถวาย
ดอกไม้จันทน์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน

/-กลุ่มส่งเสริม...
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- กลุม่ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (งานขั้นพื้นฐาน งานต่อเนื่อง งานทะเบียน)
1. เรื่อง การสารวจและยืนยันความพร้อมการจัดทาโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ขอให้ ส ถานศึ ก ษาแจ้ ง ยื น ยั น ความพร้ อ มการจั ด ท าโครงการจั ด หลั ก สู ต รการดู แ ลผู้ สู ง อายุ
กระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ 2561 โดยใช้แบบยืนยันความพร้อมของสานักงาน กศน. ภายใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ( ห้องสมุด บ้านหนังสือชุมชน รถโมบายอินเตอร์เน็ต)
1. เรื่อง การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้
การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ โดยมอบหมายให้บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่
ห้องสมุดและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์ ภายใน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

- กลุม่ ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
1. เรื่อง นิทรรศการในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
กาหนดจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่
24 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2560 โดยสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศการ
ในงาน ผอ.สานักงานกศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ กศน.อาเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่
รับผิดชอบดาเนินการจัดนิทรรศการ
มติที่ประชุม รับทราบ
2. เรื่อง ประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ปี 2560
ขอให้สถานศึกษาทาผลงาน ประเมินโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ปี 2560 ส่งสานักงาน
กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 1 ผลงาน เพื่อสานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรีได้รายงานให้สานักงาน กศน.ทราบ
ต่อไป
3. เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดร้องเพลงในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้าแควและงาน
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ให้ประชาสัมพันธ์ นักศึกษา กศน.เข้าร่วมประกวด
ร้องเพลงลูกทุ่งชิงเงินรางวัล 30,000 บาท
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. เรื่อง แผนการตรวจนิเทศ และการประเมินพนักงานราชการ ประจาปีงบประมาณ 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดาเนินการวางแผนการนิเทศ
กศน.ตาบล 4G ตามนโยบายของสานักงาน กศน. โดยมีกาหนดเริ่มดาเนินการตามแผนในช่วงกลางเดือน
ธันวาคม 2560 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่ง แจ้งครู กศน.ตาบลทราบ และให้ดาเนินการปรับปรุง กศน.ตาบล
ตามแนวทาง กศน.ตาบล 4G ส่วนในเรื่องของการประเมินพนักงานราชการในปีงบประมาณ 2561 รูปแบบการ
ประเมิน หรือตัวชี้วัดการประเมินทางสานักงาน กศน.ยังมิได้แจ้งให้ทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
- กลุ่มตรวจสอบ...
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- กลุ่มตรวจสอบภายใน
1) เรื่อง แผนการตรวจสอบประจาปี 2561
กลุ่มตรวจสอบภายในจะดาเนินจัดทาโครงการการตรวจสอบของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2561
ซึ่งจะออกตรวจงานของสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน การดาเนินงาน ตลอดจนการให้
ข้ อ เสนอแนะ งานบริ ห ารงบประมาณ งานการเงิ น และทุ ก ๆ กิ จ กรรม ซึ่ ง จะด าเนิ น การในรู ป แบบของ
คณะทางานโดยจะกาหนดติดตามเป็นรายไตรมาส ส่วนแผนการตรวจจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ
1. กศน.อาเภอทองผาภูมิ
นายอานาจ คาสาร ผอ.กศน.อาเภอทองผาภูมิ หารือเรื่องตาแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน มีความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน จากพื้นที่ ศศช.มาเป็นพื้นที่ปกติเนื่องจากในปัจจุบันใน
พื้นที่ไม่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ศศช.ให้กับเด็ก อายุระหว่าง 3-15 ปี เพราะในพื้นที่มี
โรงเรียน ตชด. โรงเรียนสาขา เป็นต้น
มติที่ประชุม

รับทราบ

นางอรณิช วรรณนุช ประธานได้แจ้งในที่ประชุมว่า เรื่องการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงาน ของครู
ศศช.ต้องดูรายละเอียด ระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าสามารถรับเปลี่ยนพื้นที่การปฏิบัติงานได้หรือไม่อย่างไร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
...................................... ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวปาณิสรา พานะผล)
......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาววันจันทร์ เซี่ยงว่อง)

