
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่  ๔ / ๒๕๖๐   
วันจันทร์ที่ ๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐น. 

ณ  ห้องประชุมประยูรศุข  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 

            
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม : ..........................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง  

 ๓.๑   กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๑.๑   ติดตามการรายงานวันลา  (พิมพ์พรรณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๑.๒   ติดตามการรายงานค าสั่งมอบอ านาจที ่๔๘๙/๒๕๕๑ (พิมพ์พรรณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๑.๓   ติดตามรายงานค่าสาธารณูปโภค   (พัชราภรณ์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ………………………………………………………………………………………………………….....……… 
 
 
 
 



 

   ๓.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
๓.๒.๑  การจัดท าคลิปวีดีโอผู้ประสบผลส าเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัล

ชุมชน  (ชณาภา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒.๒  แผนการด าเนินงานศูนย์ดิจิทัล ปี  ๒๕๖๐  (ชณาภา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒.๓  การเรียนออนไลน์  Google Classroom “หลักสูตรพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์” ของสถาบันการศึกษาทางไกล  (ชณาภา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒.๔  รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ  (บุษยา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓.๓  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.๓.๑  การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัด 

(กก.ศส.ปชจ.)  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๓.๒  รายงานผลการเปิดโครงการห้องสมุดเคลื่อนส าหรับชาวตลาด (ภัทริมณ) 
ทีป่ระชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๓.๓  การอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยต าบล ท่ียังไม่ผ่าน
การอบรม ทดแทนและเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภัทริมณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๓.๓.๔  น าเสนอ คลิปบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ  “ บ้านหนองใหญ่” อ าเภอ
สนามชัยเขต  (ภัทริมณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑  การก าหนดวนัหยุดราชการประจ าปี เพิ่ม  (พัชราภรณ์) 
๑.  ก ำหนดเพ่ิมอีก ๒ วัน  ดังนี้ 
- วันที่ ๒๘  กรกฎำคม   เนื่องจำกเป็นวันคล้ำยวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระ

เจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ  บดินทรเทพยวรำงกูร 
-  วันที่  ๑๓  ตุลำคม  เนื่องจำกเป็นวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระ

ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลเดช  บรมนำถบพิตร 
๒.  ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙  ตุลำคม  ๒๕oo   ยกเลิกวันที่  ๕  

พฤษภำคม ของทุกปีเป็นวันหยุดรำชกำร 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๔.๑.๒  การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา ที่จัดและหรือสนับสนุน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดีเด่น ระดับประเทศ  ประจ าปี  ๒๕๖๐  
ก ำหนดส่งผลงำน  ภำยในวันพฤหัสบดีที่  ๑  มิถุนำยน  ๒๕๖๐ 
 -  การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ท่ีจัดและหรือสนับสนุน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๖๐  
 ก ำหนดส่งผลงำน  ภำยในวันศุกร์ที่  ๒๑   กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๒.๑ ชุดวิชาบังคับเลือก             (ฐิตารีย์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

๔.๒.๒ ผลการตรวจกระดาษค าตอบปรนัย/อัตนัย   (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๓ สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๔ ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)   (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๕ แบบติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559 และ 2/2559 
 (ฐิตารีย์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๖ การรับสมัครนักศึกษาที่มีอายุต่ ากว่า ๑๕  ปี  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๗  รายงานผลการตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบการศึกษาเทอม  ๒/๒๕๕๙        
(ชณาภา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๘  ก าหนดการตรวจไขว้ข้อมูลรายบุคคล  ภาคเรียนที่  ๑/๒๕๖๐  
วันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐        (ชณาภา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 

๔.๒.๙  การอัพโหลดข้อมูลรายบุคคล  ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  
ระหว่างวันที่  ๑-๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ที่เว็บไซด์  http://mis.nfe.go.th        
(ชณาภา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๑๐  ติดตามการรายงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์  EIS/LIB ไตรมาสที่ ๑  
และไตรมาสที่ ๒  (ชณาภา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๑๑   รายงานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน
และสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   (อัจฉรา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๑๒   การปลูกต้นไม้  ๙๙๙,๙๘๙  ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  (ประธาน) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๑๓   การท าดอกดารารัตน์  (ประธาน) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                     …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๔.๓  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๓.๑  โครงการอบรมผู้อ านวยการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด ประจ าปี ๒๕๖๐                     
(ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๓.๒  การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตราย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจ าปี 2560   (ทิวารัตน์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

๔.๓.๓  การรายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย ประจ าปี ๒๕๖๐ (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๓.๔  สรุปการเข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ประจ าปี
งบประมาณ  ๒๕๖๐  (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๓.๕  การด าเนนิงาน TO BE NUMBER ONE  (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๔  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
๔.๔.๑ งบเดือน   (ไอยวริญญ์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา   

   ๕.๑   การประเมินพนักงานราชการ รอบท่ี  ๑  (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ –เมษายน      
   ๒๕๖๐  เริ่มประเมินวันที่   ๒๗  มีนาคม  -๒๕  เมษายน  ๒๕๖๐    (พิมพ์พรรณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  

             ๕.๒   การประเมินพนักงานราชการ รอบท่ี  ๒  (เดือนเมษายน ๒๕๖๐ – สิงหาคม      
   ๒๕๖๐ เริ่มประเมินวันที่  ๗  - ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๐    (พิมพ์พรรณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) 


