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รายงานการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๑๐/ ๒๕๕๙ 

วันอังคารที่  ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………………………………………. 
ผู้มาประชุม 

๑. นายวสันต์  รัชชวงษ์   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท์  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๓. นายอนันต์  ตันไล้   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแปลงยาว 
๔. นายสมหมาย  มั่งค่ัง     ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 

        ๕. นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ 
๖. นางสุทิศา  ซุ่นคง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางคล้า 
๗.  นางสาวพัชยา  ทับทิม   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ  
๘.  นางบังอร  ฝ่ายสัจจา   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพนมสารคาม  
๙.  นางอุบล  ดีรัศมี   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 
๑๐. นายนครชัย  โพธิ์ขาว     ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางปะกง 
๑๑. นางสาวจรัสศรี  หัวใจ   ศึกษานิเทศก ์  
๑๒. นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์  นักวิชาการศึกษา 

        ๑๓. นางสาวพิชยา  วุฒฑวิภาต      นักวิชาการเงินและบัญชี 
        ๑๔. นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์  นักจัดการงานทั่วไป   

๑๕. นางสาวเกษณภา  เกิดมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๑๖. นางสาวบุษยา  หน่ายคอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
๑๗.  นางสาวชลธิชา  เอ่ียมศิริ  นักวิชาการศึกษา 
๑๘.  นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์  นักจัดการงานทั่วไป 
๑๙.  นางชณาภา  และไหม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๐.  นางสาววันทนา  ดิษฐาพร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๑.  นางสาวภัทริมณ  เฟ่ืองทอง  นักวิชาการศึกษา 
๒๒.  นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
๒๓.  นางสาวไอยวริญญ์  สมร่าง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

        ๒๔.  นางพรทิพย์  เพ็ชรรื่น   นักวิชาการเงินและบัญชี 
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๒๕.  นางมาลี  ผ่องสุภา   พนักงานพิมพ์  ๓ 
๒๖.  นางสาวยุพา จุลแฉ่ง   ข้าราชการครู 
๒๗.  นางสาวมยุรี  เข็มทอง   บรรณารักษป์ฏิบัติการ 
๒๘.  นางพรจันทร์  แดงโกเมน  ครู ผู้ช่วย 
๒๙.  นางวาสนา  ปากคลอง   ข้าราชการครู 
๓๐.  นางกินนร  จิตรวงศ์นัน  ข้าราชการครู 
๓๑.  นายสุรพงษ์  ชื่นอารมณ์  บรรณารักษป์ฏิบัติการ 
๓๒.  นางประทีป  ธูปหอม   ข้าราชการครู 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์   ศึกษานิเทศก ์   ไปราชการ  
๒. นายอนันท์  เฟ่ืองทอง   ศึกษานิเทศก ์   ไปราชการ 
๓.  นางสาวพิมพ์พรรณ  ทองดารา  นักจัดการงานทั่วไป    ไปราชการ 
๔. นางสาวอรอุมา  หน่ายคอน  นักวิชาการเงินบัญชี  ไปราชการ 
๕. นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา   ลาพักผ่อน 

        ๖. นางสาวอารยา  ศิริบรรจง  นักวิชาการเงินและบัญชี  ลาพักผ่อน 
         
 เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.   

 นายวสันต์  รัชชวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานการประชุม              
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

๑.  การจัดกิจกรรมย้อมผ้าด า  สถานศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนโดยเริ่ม
ด าเนินการตั้งแต่วันที่  ๑๙  ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  มีประชาชนให้การ
ตอบรับอย่างมากมาย  จัดกิจกรรมย้อมผ้าได้ทั้งสิ้น  ๒๓,๕๑๘ ชิ้น จัดท าริบบิ้นด า  จ านวน  
๖,๖๗๗ ชิ้น ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ร่วมจัดกิจกรรมและหากประชาชนยังมีความ
ต้องการขอให้ประสานความร่วมมือกับท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อไป  
๒.  การจัดท าครัวศูนย์บริการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ณ  โรงเรียนวัดราชบพิตร   โดยส านักงาน กศน.ได้จัดสรร
งบประมาณ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท  จัดท าอาหารวันละ ๕๐๐ กล่อง  จ านวน  ๑๐ วัน
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เพ่ือบริการแก่ประชาชนบริเวณท้องสนามหลวง  จังหวัดที่ด าเนินได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครปฐม 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 -  เรื่องจากที่ประชุม ชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ๑.๑  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น 
ประธาน :-  ครูต้องส ารวจข้อมูลทุกภาคเรียน 
 -  มีการตรวจไขว้ นศ.ใหม่ 
 -  ขยายเวลารับสมัคร  ไม่เกิน  ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

-  ส ารวจข้อมูล นศ.ตกหล่น  ให้ระบุด้วย นศ.มาจากไหนขอให้นายทะเบียนแต่ละอ าเภอช่วย
ตอบสอบข้อมูล 

 ๑.๒  การอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครู  (ตรวจเลือดครู) 
 ๑.๓  การจัดท าป้ายภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ 

-  ด าเนินการจัดท าป้ายภาษาอังแกฤษ คู่กับภาษาไทย เริ่มต้นการประชุมครั้งหน้า ทั้งในส่วน
ส านักงาน กศน.จังหวัด /กศน.อ าเภอ/กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชน 

 ๑.๔  การตรวจสอบโรงเรียนขนาดเล็กที่ สพฐ. โอนให้ กศน. 
 - กศน.อ าเภอราชสาส์น 
 - กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 - กศน.อ าเภอบางปะกง 
 - กศน.อ าเภอพนมสารคาม 
  ทั้งนี้ ขอให้อ าเภอรายงานในที่ประชุมถึงการประสานงานว่าเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๑.๕  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  ขอให้ใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าท่ีก าหนด 
 ๑.๖  การจัดอบรมครูขยายผล ศกพ.ทุกต าบลและกิจกรรมในปี ๒๕๖๐ 

เน้นย้ า เรื่องการขยายผลของ ศกพ.  ปีนี้จะเน้นเรื่องกิจกรรมที่ต้องด าเนินการในปี ๒๕๖๐  
เรื่องศาสตร์แห่งพระราชา ด าเนินการจัดอบรมครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมและครูที่ผ่านอบรม
แล้วให้มีความเข้าใจตรงกัน  ส่วนการศึกษาดูงานให้เน้นศูนย์ฝึกเป็นหลัก ด าเนินการ
ประมาณต้นเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ 
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๑.๗  ศูนย์ดิจิทลัชุมชนใช้ ICT จัดท า DIY  อนาคตจะเป็นการเรียนรู้โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๘  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ /อาชีพระยะสั้น   การจัดกิจกรรมเน้นรูปแบบเดิม  
หลักสูตร ๓๐ ชั่วโมงข้ึนไป  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสามารถเบิกค่าวัสดุ และค่าวิทยากร
ได้เท่านั้น 
๑.๙  การศึกษาต่อเนื่อง /ทักษะชีวิต/เศรษฐกิจพอเพียง/ สังคมและชุมชน จัดเป็นหลักสูตร
ฝึกอบรม  สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าอาหารได้ 
๑.๑๐  การศึกษาตามอัธยาศัย “นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น” /แผนการจัดกิจกรรมรักการอ่านของ
ห้องสมุด / โครงการพระราชด าริ ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 
๑.๑๑  โครงการปลูกไม้ ๕ ระดับ ในทุก กศน.อ าเภอ/ต าบล จัดท าผังการปลูกส่งส่วนกลาง
ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เน้น ไม้ประจ าถิ่นและยางนา 
๑.๑๒  ชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อยอ าเภอละ ๑ ชมรม ๆ ละ ๓๐ คน ผู้บริหาร กศน.
อ าเภอต้องเข้าอบรมยุวกาชาดทุกคน 
 ๑.๑๓  ศูนย์ทดสอบ E-EXAM วิชาที่เปิดสอบไทย คณิตย์ วิทย์ อังกฤษและทักษะการเรียนรู้ 
๑.๑๔  การจัดท า MICRO PLANING ยึดสภาพภูมิสังคมและความต้องการของประชาชน ครู
ต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ ส านักงาน กศน.จะแจ้งเตือนสามครั้ง 
๑.๑๕  กศน.อ าเภอทุกแห่ง ต้องประกาศจัดตั้ง ศรช.ให้ครบทุกแห่ง จัดท าประกาศจัดตั้งกลุ่ม
และค าสั่งแต่งตั้งครูประจ ากลุ่ม (เลขาฯออกมานิเทศและขอดูเอกสาร) 
หลักการ คือ กศน.อ าเภอต้องประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนมีการจัดท าป้ายชื่อ จัดท า
ประกาศจัดตั้งกลุ่ม และค าสั่งแต่งตั้งครูประจ ากลุ่ม ทั้งนี้ขอให้ส่งค าสั่งแต่งตั้งมายังส านักงาน 
กศน.จังหวัดด้วย 
๑.๑๖  ๑ หมู่บ้าน มีบ้านหนังสือชุมชนมากกว่า ๑ แห่ง ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้และบ้านหนังสือชุมชนภายในจังหวัดด้วย 
มอบหมาย งานการศึกษาตามอัธยาศัยน าข้อมูลบ้านหนังสือปัจจุบันที่ท าขึ้นในระบบเพ่ือให้ 
กศน.อ าเภอตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ให้ทุกต าบลส ารวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จัดส่ง
ข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
๑.๑๗  ครู ต้องจัดห้องเรียน ON LINE โดยใช้ระบบ MOOC  
ฝาก ศน.จรัสศรี ศึกษาข้อมูลระบบ ON LINE โดยใช้ระบบ MOOC 
 ๑.๑๘  การจัดท าแผนปฏิบัติการของ กศน.ต าบล ในระบบ DMIS 

 (๑)  ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 
 (๒)  ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของต าบล 
(๓)  ข้อมูลแผนปฏิบัติการต าบล ปี ๖๐ (๔ ไตรมาส) โดยใช้วงจรคุณภาพ  PDCA   
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P :  การจัดท าข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล เชิงสภาพภูมิศาสตร์/สังคม สภาพปัญหาที่      
      ผ่านมา 
D :  มีการด าเนินการดังนี้ 
 ๑. มีหลักการและเหตุผล 
 ๒. มีข้ันตอนการท างานก่ีขั้นตอน 
 ๓. ในแต่ละข้ันตอนมีกฎระเบียบอะไรบ้าง   
 ๔.  แบบฟอร์มต่าง ๆ 
C : ในระบบ DMIS จะดูจ านวนนักศึกษาและจ านวนผู้จบทั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
     และการศึกษาต่อเนื่อง 
A : - ครูทุกคนต้องเป็นวิทยากรกระบวนการ 
     - มีเทคนิคการพบกลุ่ม สร้างแรงจูงใจผู้เรียน 
     -  มีการจัดการเรียนรู้ KM 

ผอ.พัชยา :  เพ่ิมเติม  การจัดโครงการผู้สูงอายุ  การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ การประกันคุณภาพ และ    
                        การจัดการขยะสิ่งแวดล้อม 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพุธที่  ๗ กันยายน  ๒๕๕๙ 
ประธาน  : รายงานการประชุมครัง้ที ่ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพุธที่  ๗ กันยายน  ๒๕๕๙ 
 ได้แจ้ ง ให้ที่ประชุมทราบแล้วทาง เว็บไซด์  ส านักงาน กศน.จั งหวัดฉะเชิ ง เทรา 

http://ccs.nfe.go.th    
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑   กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.๑.๑  การบริจาคหนังสือ โครงการบรรณสัญจร  ( ภัทริมณ ) 

ภัทริมณ :   สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการบรรณสัญจร  ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕๙  มีดังนี ้
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ประธาน : โครงการนี้สิ้นสุดเดือนธันวาคม  ๒๕๕๙  อ าเภอที่ยังด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด

ขอให้รีบด าเนินการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๓.๑.๒  การประกวดบ้านหนังสือชุมชน (บ้านหนองใหญ่)  
ภัทริมณ :   เมื่อวันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๙  บ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองใหญ่ อ าเภอสนามชัยเขต 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับการประเมินบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น(ระดับประเทศ)  โดยมีนาย
วราวุธ  พยัคฆพงษ์ ผู้อ านวยการสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมินร่วมกับคณะประเมิน สรุปประเด็นส าคัญ ได้ดังนี้ 

  หลักการประเมิน 
- ด้านเอกสารการประเมิน ของบ้านหนังสือชุมชนบ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการให้ การ     
ชื่นชม ว่าสามารถท าเอกสารการประเมินได้ชัดเจน ตรงตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละข้อ                   

ค าแนะน า 
- ในการน าเสนอผลงาน ควรมีการน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีบ่งบอกถึงความเป็นจุดเด่นของชุมชน 
เน้นให้มีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนๆ 

- มีการจัดคิดค าขวัญ หรือสโลแกนเชิญชวนผู้มาใช้บริการ 

ชื่นชม 
-  เรื่องการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีความร่วมมือร่วมใจกัน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง คณะท างาน
มีความตั้งใจในการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ในส่วนของเจ้าของ
บ้านเป็นผู้ที่มีความเป็นจิตอาสา และยังมีการดูแลผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี  
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-  ขอชื่นชมในความร่วมมือของในส่วนของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งระดับอ าเภอ ต าบล 
หมู่บ้าน วัด โรงเรียน รวมไปถึง กศน.จังหวัด กศน.อ าเภอ กศน.ต าบล ที่ให้การร่วมมือกันในการ
ขับเคลื่อนบ้านหนังสือชุมชนและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกันเป็นอย่างดี 
 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 
 

                               ๓.๒   กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๓.๒.๑  สรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๕๙ 

บุษยา  :  
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บุษยา :  กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ด าเนินการต่ ากว่าเป้า ๒ กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  ด าเนินการต่ ากว่าเป้า ๑ กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมผู้สูงอายุ 
 กศน.อ าเภอบางปะกง  ด าเนินการต่ ากว่าเป้า  ๒ กิจกรรม  ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสม   
กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์  ด าเนินการต่ ากว่าเป้า ๑ กิจกรรม  ได้แก่ เทคโนโลยีที่เหมาะสม   
กศน.อ าเภอพนมสารคาม  ด าเนินการต่ ากว่าเป้า ๔ กิจกรรม  ได้แก่ เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ส่งเสริมการรู้หนังสือ/เศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาท 
กศน.อ าเภอราชสาส์น  ด าเนินการต่ ากว่าเป้า ๓ กิจกรรม  ได้แก่ เทคโนโลยีที่เหมาะสม /
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ ส่งเสริมการรู้หนังสือ 
กศน.อ าเภอคลองเขื่อน กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ กศน.อ าเภอบางคล้า กศน.อ าเภอแปลงยาว 
และ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต  ด าเนินการได้ตามเป้าทุกกิจกรรม   
ภาพรวมทั้งจังหวัด  ด าเนินการเป็นไปตามเป้า 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ ศูนย์บริการกระทรวงศึกษาธิการน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
- (เดิม) นัดหมายคณะท างานฝ่ายบริการอาหารแก่ประชาชน ขึ้นรถตู้ เวลา ๐๕.๐๐น.  

                    ณ ส านักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผอ.บรรลือศักดิ์ :  แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาขึ้นรถ  คณะผู้ที่ไปแจกอาหาร  นัดหมายขึ้นรถเวลา  ๐๖.๐๐ น.  

ส่วนทีมงานแม่ครัว  นัดหมายขึ้นรถ เวลา  ๐๕.๐๐น. 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
  

๔.๑.๒  พิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ   

พัชราภรณ์ :  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ในวันที่ ๑๙,๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
และ ๒, ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  โดยนายกเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นประธานสวดพระ
อภิธรรม 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๑.๓  การสั่งจองไดอารี่ ประจ าปี ๒๕๖๐   
พัชราภรณ์       : ก าหนดน าส่งเงิน พร้อมใบสั่งจอง ภายในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ยอดสั่งจอง  บางปะกง 3 เล่ม /บ้านโพธิ์ 7 เล่ม /แปลงยาว ๑๔ เล่ม  
พนมสารคาม+ราชสาส์น ๔ เล่ม/ ท่าตะเกียบ  ๓ เล่ม /บางคล้า ๓ เล่ม 
บางน้ าเปรี้ยว+คลองเข่ือน ๑๕ เล่ม /สนามชัยเขต ๙ เล่ม /อ าเภอเมืองฉช. 
๒๗  เล่ม  ส านักงาน กศน.จังหวัด  ๔ เล่ม  รวมทั้งสิ้น  ๘๘ เล่ม 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 ๔.๑.๔  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์เลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร 
พัชราภรณ์ : ส านักงาน กศน. ได้จัดส่งเอกสารส าเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์เลิกใช้

โฟมบรรจุอาหาร  โดยขอให้สถานศึกษาด าเนินการดังนี้ 
๑.  รณรงค์ให้หน่วยงานและร้านค้าภายในความรับผิดชอบของหน่วยงานไม่น าโฟมเข้ามา
บรรจุอาหารโดยเฉพาะอาหารที่ร้อนจัด หรืออาหารที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบ 
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๒.  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากพลาสติกชีวภาพ หรือวัสดุที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
๓.  ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเก่ียวกับอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยในการใช้
โฟมบรรจุอาหาร  

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๑.๕  ระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ National e - payment 
Master Plan มติ ครม. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ประธาน :  ระบบพร้อมเพย์ ด าเนินการลงทะเบียนตั้งแต่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เป็นต้นไป โอนเงิน
ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ เป็นต้นไป จุดเด่นใช้ ID และเบอร์โทรง่ายต่อการ
จดจ าและการสื่อสาร  ค่าธรรมเนียมถูกกว่าเดิม 

 e – payment บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมและพัฒนาระบบการรับจ่ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จุดเด่น จ่ายได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ลดความผิดพลาด ซ้ าซ้อน  เริ่มจ่าย 
ก.ย. ๕๙ ผ่านพร้อมเพย์ พ.ย. ๕๙ และหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดภายใน กันยายน ๒๕๖๐  

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๒.๑ ข้อมูลผู้จบการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙    

ชณาภา :  รายงานจ านวนนักศึกษาผู้คาดว่าจะจบและส าเร็จการศึกษา  ภาคเรียนที่ ๑  
 ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      จ านวนนักศึกษาผู้คาดว่าจะจบ  ๑,๗๕๓  คน และส าเร็จการศึกษา จ านวน  ๑,๑๔๔ คน 
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 หมายเหตุ  ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษาลงรายมือชื่อในแบบรายงานผู้จบด้วย 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

๔.๒.๑ ๔.๒.๒ การอัพโหลดข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ชณาภา : เปิดให้กรอกข้อมูลในระบบ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และปิดระบบวันที่ ๓๐พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 

  
นักศึกษาสมัครใหม่  จ านวน  ๑,๒๒๕  คน  นักศึกษาเก่า  จ านวน  ๗,๒๒๑  คน 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
๔.๒.๓ การรายงานข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (EIS /Lib) ไตรมาสที่ ๔   
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ชณาภา  :  ไตรมาสที่ ๔ อ าเภอที่ยังไม่รายงานข้อมูล  ได้แก่ กศน.อ าเภอบางปะกง กศน.อ าเภอ 
ท่าตะเกียบ และกศน.อ าเภอพนมสารคาม  ยังขาดข้อมูล๓ ส่วน  คือ จ านวนผู้รับบริการ
การศึกษาของสถานศึกษา ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลเทียบระดับ /
ข้อมูล N-NET 
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ข้อมูล LIB   อ าเภอที่ด าเนินการครบถ้วนได้แก่  กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  
กศน.อ าเภอบางคล้า /กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว / กศน.อ าเภอราชสาส์น/ กศน.อ าเภอ 
สนามชัยเขต / กศน.อ าเภอแปลงยาว และ กศน.อ าเภอคลองเขื่อน 

  - กศน.อ าเภอบางปะกง  ขาดข้อมูลไตรมาสที่ ๓ และ๔  
  - กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์  ขาดข้อมูลไตรมาสที่ ๓ และ ๔ (กศน.ต าบลดอนทราย /แหลมประดู่) 
  - กศน.อ าเภอพนมสารคาม ขาดข้อมูล ไตรมาส ๒-๔ ในบางต าบล 
  - กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ  ขาดข้อมูลไตรมาสที่ ๓ และ ๔ 
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ประธาน  :   ขอให้รีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นภาย ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

๔.๒.๔ รายงานสรุปผลการสอบ N - NET   
อัจฉรา  :  รายงานสรุปผลการสอบ N - NET   ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ 

 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

 
๔.๒.๕ รายงานข้อมูลผู้เข้าสอบ – ขาดสอบ 

อัจฉรา  : รายงานการเข้าสอบ –ขาดสอบ รายสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   
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ประธาน :  จากการนิเทศสนามสอบ  พบว่ามีผู้ขาดสอบค่อนข้างมาก  การแต่งกายเรียบร้อยดี การอยู่
ในสนามสอบบางสถานศึกษาให้ นศ.สอบก่อนเวลา ทั้งนี้ขอให้เข้าสอบตรงตามเวลาที่ก าหนด  

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
๔.๒.๖  รายงานผลการตรวจกระดาษค าตอบ 

อัจฉรา  :  รายงานผลการตรวจกระดาษค าตอบอัตนัย ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
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มติที่ประชุม :   รับทราบ 

๔.๒.๗  รายงานผลการกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีของประชาชน 
อัจฉรา :  สรุปกิจกรรมได้ดังนี้ 
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มติที่ประชุม :   รับทราบ 
๔.๒.๘  แนวทางการด าเนินงานการใช้ศูนย์เรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ ในการเผยแพร่ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา      

อัจฉรา :   แจ้งก าหนดการอบรม แนวทางการด าเนินงานการใช้ศูนย์เรียนรู้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการเผยแพร่ และเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เป็นวันที่  ๗-๙  
ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมชลพฤษรีสอร์ท จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมาย ครูที่ผ่านการ
อบรมและยังไม่ผ่านการอบรม ศกพ.      

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
๔.๒.๙  จ านวนผู้เรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ 

อัจฉรา  :   จ านวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น  ๑๕๖ คน  ก าหนดสอบวันที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

 
๔.๓   กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔.๓.๑   ปฏิทินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ 

บุษยา  :   รายละเอียดปฏิทินการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี ๒๕๖๐ ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

 
 
 
 

                    ๔.๓.๒   การจัดสรรงบประมาณ 
บุษยา                :  การจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ แผนงาน พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
                        ศักยภาพคน  ผลผลิตที่ ๔  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน     
                         ๒๐๐๐๒๒๖๐๐๔๐๐๐๐๐๐ กิจกรรม :การศึกษาเพ่ือพัมนาทักษะชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔.๔.๑ การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจและลงนามถวายความอาลัย แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณศาลาจัตตุรมุข  

ภัทริมณ           :  การจัดนิทรรศการตามท่ีได้รับหมายจากจังหวัดแบ่งเป็น ๒ เรื่อง  ได้แก่  ฝนหลวง และ  
กังหันชัยพัฒนา  และขอรับการสนับสนุนน านักศึกษา กศน. จ านวน  ๑๐๐ คนเข้าร่วม
กิจกรรมลงนามถวายพระพรและร่วมร้องเพลงในระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๓  พฤศจิกายน  
๒๕๕๙  เวลา  ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๕   กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
๔.๕.๑ การจัดแสดงนิทรรศการและงานกาชาด ประจ าปี ๒๕๕๙  

ทิวารัตน์ :  กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษจะด าเนินการจัดโครงการจัดกิจกรรมงาน
นมัสการพระพุทธโสธรและเทิดพระเกียรติ แสดงถึงความเทิดทูน ความจงรักภักดีและถวาย
ความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ 
ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา  เพ่ือให้นักศึกษา 
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กศน. และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับรู้ มีความเข้าใจในพระราชกรณียกิจในการเสด็จ
ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหลักการทรงงาน ที่คนไทยควรยึดถือเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมและให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้ประชาชน มีโอกาสเข้าถึงสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ที่เคลื่อนที่มาจัดให้บริการ
ในงานนมัสการพระพุทธโสธรและงานประจ าปีจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม 

ตารางกิจกรรมการสาธิตอาชีพและการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 
วัน เดือน ป ี

กศน.อ าเภอ กิจกรรมการสาธติอาชีพ การจ าหน่ายผลติภณัฑ์ 

11 พ.ย. 59 สนามชัยเขต 1. การท ากลว้ยไม้แคระจากเส้นพลาสตกิ 
2. การท าเค้กกลว้ยหอม 

ผลิตภัณฑ์วิสาหกจิชุมชนบ้านบึงตะเข้ 
(ขนุนทอด, กระยาสารทขนุน, ข้าวหลอดสาร, ขนมดอกจอก) 

12 พ.ย. 59 ท่าตะเกียบ 1. การท าตุ๊กตาการบูร 
2. การท าโดนัท 

หมอนข้างจากผ้าไหม 
ดอกไม้พลาสติก 

13 พ.ย. 59 แปลงยาว "ริบบิ้นน้อย ร้อยดวงใจ  
ถวายอาลยั รัชกาลที่9" 

ทองม้วน 

14 พ.ย. 59 พนมสารคาม 
ราชสาส์น 

1. การท ากระทง 
2. การท าพวงกุญแจผา้ด้นมือ 
3. ถั่วเคลือบแกว้ 
4. การท าไข่ทอดพระอาทิตย ์

ตะกร้าสานพลาสติก 
ผ้าด้นมือ 
 

15 พ.ย. 59 บ้านโพธิ ์ 1. การท าริบบิ้น 
2. การพับกหุลาบใบเตย 
3. การท าลูกปัดพวงกุญแจ 
4. การท าที่นวดนิว้ 

อุปกรณ์จับสัตว์น้ า   (อีจู ้) 
ย ากบ     
ดอกไม้ใยบัว 

16 พ.ย. 59 บางปะกง 1. การท าสลัดโรล  
2. การประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย 
3. การพับใบเตยดับกลิ่น 
4. การพับริบบิ้นถวายความอาลยั 

ดอกไม้ดินไทย 
สลัดโรล 

17 พ.ย. 59 บางน้ าเปรี้ยว 1. การท าไข่ระเบิด 
2. การท าริบบิ้นผ้าไว้อาลยั 
3. การท าเฟรนฟายและปีกไก่เขยา่ 

ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม 
ไม้กวาดดอกหญ้า 

18 พ.ย. 59 บางคล้า 1. การท าพวงกุญแจดอกทวิลิป 
2. การท าขนมโป้งเหน่ง 
3. การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษย่น 

พวงกุญแจดอกทวิลิป 
พวงกุญแจลกูปัด 
กระเป๋าใส่เหรียญ/ ที่ครอบพวงกุญแจ 

19 พ.ย. 59 เมืองฉะเชิงเทรา 1. การประดิษฐ์ดอกพุทธรักษา 
2. การผสมเครื่องดื่ม (อิตาเลียนโซดา) 
3. การเพ้นท์แกว้ 

ข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ 

20 พ.ย. 59 เมืองฉะเชิงเทรา 
คลองเขื่อน 

1. การท าขนมปังแซนวิส 
2. การท าฟกัทองการบูร 
3. การท ายาดมสมุนไพร 

ข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ 
น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น 
ไม้กวาด 
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มติที่ประชุม :   รับทราบ 
๔.๕.๒ การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับ To be number one  

ทิวารัตน์ :  กศน.อ าเภอทุกแห่ง ด าเนินกิจกรรมโครงการ (พัฒนาทักษะชีวิต / ยาเสพติด ) ที่เกี่ยวข้อง 
โดยให้เพิ่มหลักการเหตุผลในเรื่องของ To be number one 

มติที่ประชุม :   รับทราบ    
          ๔.๕.๓ รายงานผลการประชุมคณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนจังหวัด    
          ฉะเชิงเทรา  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ) 

ทิวารัตน์ :  ตามที่ส านักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้ กลุ่มงานภาคีเครือข่าย เข้าร่วม
ประชุม คณะท างานการจัดท าแผนพัฒนาก าลังคนจังหวัดฉะเชิงเทรา (พ.ศ. 2560 – 2564)  
มีมติคัดเลือกอุตสาหกรรมน าร่องจ านวน ๓ อุตสาหกรรม ได้แก่ ๑. อุตสาหกรรมยานยนต์
และชิ้นส่วน ๒. อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และขนส่ง  ๓. อุตสาหกรรมดิจิตอล   

ทางศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการส่งแบบส ารวจไปยังสถาน
ประกอบการใน ๓ อุตสาหกรรม  พบว่า  
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ในปี ๒๕๕๙ มี ๙ ต าแหน่งงาน ได้แก่ ๑. ผู้บริหารโรงงาน 
๒. วิศวกรอุตสาหการ ๓. วิศวกรเครื่องกล ๔. ช่างเทคนิคต้องการวุฒิ ปวช./ปวส. ช่างกล 
ยนต์ยานยนต์  เทคนิคการผลิต เมคคาทรอนิกส์ ๕. ผู้ตรวจสอบคุณภาพต้องการวุฒิ  ปวช./
ปวส. เทคนิคการผลิต ช่างอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ๖. ผู้ควบคุม ต้องการวุฒิ  
ปวช./ปวส. ที่เกี่ยวข้องการผลิตและประสบการณ์ ๑๐ ปี หรือมากกว่า ๗. หัวหน้าทีม 
ต้องการวุฒิ  ปวช./ปวส.ที่เก่ียวข้องกับการผลิตหรือ ม.๓ / ม.๖ และประสบการณ์ ๑๐ ป ี 
๘. แรงงานผลิต ต้องการวุฒิ ม.๓/ ม.๖ เป็นจ านวนแรงงานที่มากที่สุด ๙. ธุรการทั่วไป
ต้องการ ต้องการวุฒิ  ปวช./ปวส. พาณิชยศาสตร์ บริหารงานทั่วไป อุตสาหกรรมโลจิสติกส์
และขนส่ง ในปี ๒๕๕๙ มี ๕ ต าแหน่งงาน ได้แก่ ๑.พนักงานบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
ต้องการวุฒิปริญญาตรี ๒. ช่างเทคนิค ต้องการวุฒิ  ปวช./ปวส. ช่างยนต์ ช่างเชื่อม  
๓. พนักงานควบคุมรถยก ต้องการวุฒิ  ม.๓ /ม.๖ ๔. พนักงานขับรถ(ขนาดใหญ่/ขนาดเล็ก) 
ต้องการวุฒิ  ม.๓ /ม.๖  มีจ านวนแรงงานในต าแหน่งนี้มากที่สุด ๕. พนักงานคลังสินค้า 
ต้องการวุฒิ  ม.๓ /ม.๖   
อุตสาหกรรมดิจิตอล ในปี ๒๕๕๙ มี ๘ ต าแหน่งงาน ได้แก่ ๑.ผู้อ านวยการ ๒. ผู้จัดการ
โรงงาน ต้องการวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ๓. วิศวกร ต้องการวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า/
อิเล็กทรอนิกส์/เมคคาทรอนิกส์ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ(กว) ๔. หัวหน้างาน ต้องการวุฒิ
ปริญญาตรีทุกสาขา ๕. พนักงาน QA/QC ต้องการวุฒิ ปวส ๖. พนักงานซ่อมบ ารุง ต้องการ
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วุฒิ  ปวช./ปวส. ๗. พนักงานปฏิบัติการต้องการวุฒิ ม.๓ /ปวส.  ๘. พนักงานธุรการ 
ต้องการวุฒิ ปวส.ทุกสาขา 

มติทีป่ระชุม :   รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ  
  - ไม่มี- 
 
 
นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์    ผู้บันทึกรายงาน  นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์       ผู้ตรวจรายงาน 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป                    ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
 
 


