
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่  ๕ / ๒๕๖๐   
วันพุธที่ ๓๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐น. 

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

วาระก่อนการประชมุ 
- พิธีมอบเงินสนับสนุน ตามโครงการสอนคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคนพิการ 

ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  รุ่นที่ ๕  ปี ๒๕๖๐  จาก บริษัท จัดการและพัฒนา
ทรัพยากรน้ าภาคตะวันออก  จ ากัด (มหาชน)  จ านวน  ๑๕๐,๐๐๐.- บาท  
โดย พันเอกชวลิต จารุกลัส  ผู้จัดการอาวุโสแผนกกิจการสัมพันธ์ (CSR)  เป็นตัวแทนมอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัด 
๑.๑ เปิด WEB ส านักงาน กพร.กรอกแบบความผูกพันบุคลากรกับหน่วยงาน  

ผู้กรอกได้แก่  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  ภายใน   
วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐    

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

             ……………………………………………………………………………………………………………...……… 
๑.๒ การจัดสร้างหอพระพุทธโสธร     

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

             ……………………………………………………………………………………………………………...……… 
๑.๓ การเฉลิมพระเกียรติในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพเชิญชวนปลูก

ดาวเรืองบริเวณส านักงานกศน. และบ้านพัก     
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

             ……………………………………………………………………………………………………………...……… 
๑.๔ ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า     

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

             ……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 
 



 

๑.๕ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน   ประจ าปี
๒๕๖๐  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ณ  วัดสุขาราม (สามแยก) หมู่ ๖  
ต าบลหนองจอก อ าเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา     

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

             ……………………………………………………………………………………………………………...……… 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม : ..............................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง  

๓.๑   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.๑  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด  ตามพระราชด าริของสมเด็จ

พระเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

๓.๒.๑  น าเสนอคลิปวีดีโอศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ชณาภา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๒.๒  รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ  (บุษยา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ  

ประจ าปี ๒๕๖๐  ถวาย ณ  วัดเจ็ดยอด ต าบลเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  
ในวันศุกร์ที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  (น าส่งเงินภายในวันจันทร์ที่  ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐) 
(พัชราภรณ์) 

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



 

๔.๑.๒ การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของส านักงาน กศน. 
ประจ าปี ๒๕๖๐  ถวาย ณ  วัดวัดสระแก้ว  ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว  
ในวันเสาร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ (พัชราภรณ์) 

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

๔.๑.๓ เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม  อบรม  สัมมนา 
ในพื้นที่โครงการพระราชด าริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๐ (พัชราภรณ์) 

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

๔.๑.๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี  พัสดุ 
ส านักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ (ศน.วัชรินทร์) ระหว่าง
วันที่ ๒๑- ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๖๐  

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

๔.๒  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๒.๑  โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  (อัจฉรา)  

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

๔.๒.๒  แนวทางการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา (อัจฉรา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒.๓  สรุปกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ฐิตารีย์)  

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

๔.๒.๔ สรุปการรับสมัครนักเรียนในระบบเข้าศึกษาในสถานศึกษา (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๕ ปฎิทินสอบปลายภาคเรียน / N-net (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ๔.๒.๖ รายงานผลการตรวจไขว้ข้อมูลรายบุคคลและจ านวนนักศึกษาภาค
เรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ  วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ (ชณาภา) 

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

              ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒.๗ ปฏิทินก าหนดส่งงานทะเบียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

              ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒.๘ ยกเลิกการรายงานข้อมูลในระบบ  EIS และ LIB   (ชณาภา) 

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

              ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๒.๙ แนวทางการด าเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) จากการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ (ชลธิชา) 

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

             ……………………………………………………………………………………………………………...……… 
 

๔.๓  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
   ๔.๓.๑  โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ (ทิวารัตน์)
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………                                                             
                         ......………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๒  รายงานผลการด าเนนิงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  รอบที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………                                                             
                         ......………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา   
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 


