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รายงานการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๘ / ๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที ่ ๑ สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๔.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข ส านักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 

…………………………………………………………………………………. 
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. นายอนันท์  เฟ่ืองทอง   ศึกษานิเทศก ์      
๑๒. นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์  ศึกษานิเทศก ์    
๑๓. นางสาวจรัสศรี หัวใจ   ศึกษานิเทศก ์  
๑๔.  นางสาวทองสุก  ถาวรวงษ์  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์   
๑๔. นางพรทิพย์  เพ็ชรรื่น   นักวิชาการเงินบัญชี 
๑๕. นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์  นักจัดการงานทั่วไป   
๑๖ นางสาวเกษณภา  เกิดมณี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
๑๗. นางสาวบุษยา  หน่ายคอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    
๑๘. นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา    
๑๙.  นางสาวพิมพ์พรรณ  ทองดารา  นักจัดการงานทั่วไป 
๒๐.  นางนรีกานต์  นิ่มอนงค์  นักจัดการงานทั่วไป 
๒๑.  นางชณาภา  และไหม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒.  นางพรทิพย์  เพ็ชรรื่น   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๓.  นางสาววันทนา  ดิษฐาพร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๔.  นางสาวอรอุมา  หน่ายคอน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
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๒๕.  นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
๒๖.  นางสาวไอยวรินทร์  สมร่าง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
๒๗.  นางมาลี  ผ่องสุภา   พนักงานพิมพ์  ๓ 
๒๘  นางสาวมยุรี  เข็มทอง   บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
๒๙.  นางกรรณิการ์ ศิริวัฒน์  ข้าราชการครู 
๓๐.  นายสุระพล  ชื่นอารมณ์  ข้าราชการครู 
๓๑.  นางสาวเพลินพิศ  ค านึง  ข้าราชการครู 
๓๒.นางเตือนจิตร  ราศีมิน   ข้าราชการครู  
๓๓.  นางประภาพร  ยิ้มดี   ข้าราชการครู 
๓๔.  นางวาสนา  ปากคลอง   ข้าราชการครู 
๓๕.  นางประทีป  ธูปหอม   ข้าราชการครู 
๓๖.  นางกินนร  จิตรวงศ์นันท์  ข้าราชการครู 
๓๗.  นางสาวยุพา  จุลแฉ่ง   ข้าราชการครู 
๓๘.  นางพรจันทร์ แดงโกเมน  ครูผู้ช่วย 
 
ผู้ไม่มาประชุม 

 - นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์ ติดราชการ 
 - นางสาวชลธิชา  เอ่ียมศิริ ติดราชการ 
 -  นางสาวอารยา  ศิริบรรจง ติดราชการ 
 -  นางสาวพิชยา  วุฒฑวิภาต ลาป่วย 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.   
 นายวสันต์  รัชชวงษ์  ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานการประชุม              
ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  

ประธาน : ๑.๑  เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมรับนโยบายจากเลขาธิการกศน.       
ณ  ศฝช.จังหวัดสระแก้ว  โดยมีนโยบายเร่งด่วน คือ การอบรมวิทยากรแม่ไก่ เนื้อหา
เกี่ยวกับการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน หลักสูตร ๓ วัน  มอบหมายนางสุทิศา  ซุ่นคง ผู้
อ านวยการกศน.อ าเภอบางคล้า และ นายอนันท์  เฟ่ืองทอง ศึกษานิเทศก์ส านักงาน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ารับการอบรม และต้องกลับมาอบรมขยายผลครูในเดือนกันยายน 
๒๕๕๙  กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน (ผู้บริหาร /ครู/ นักศึกษา) เนื้อหาหลักสูตร การจัด
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โปรแกรมการเรียนรู้  การเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ และการแนะแนว ใช้การฝึกปฏิบัติ 
และกรณีศึกษา  

   ๑.๒  การประเมินพนักงานราชการ ส านักงานกศน.ได้ต าแหน่งคืน ๑๔,๗๖๐   อัตรา  
(ครบทุกต าแหน่ง)  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ การปฏิบัติงานในพ่ืนที่จะมีความเข้มข้นมาก
ยิ่งขึ้น นโยบายใหม่ๆจะลงสู่การปฏิบัติระดับต าบล 

 ๑.๓  หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ขณะนี้มีจัดที่ กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว หลักสูจร ๔๒๐ ชม. 
ส่วนกศน.อ าเภอที่ขอจัดเพ่ิม และได้ด าเนินการจัดแล้ว ครั้งที่ ๑ คือ กศน.อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา กศน.อ าเภอพนมสารคาม   หลักสูตร ๗๐ ชม. ครั้งที่ ๒ กศน.อ าเภอบางคล้า 
และกศน.อ าเภอแปลงยาว  

 ๑.๔  การอยู่เวร ขอให้เวรอยู่ที่ส านักงาน (ตึกอ านวยการ) ท าหน้าที่รับโทรศัพท์ ตรวจตรา
ดูแลความสะดวก สะอาด ปลอดภัยและให้บริการผู้ที่มาติดต่อราชการ  

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
๑. การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาส

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ 
ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ก าหนดการมีดังนี ้
 ภาคเช้า  ๐๗.๐๐ น.  ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ ๘๕ รูป   
                      (แต่งกายผ้าไทย) 
    ๐๗.๐๐ น.  ร่วมลงนามถวายพระพร  (ชุดปกติขาว) 
 ภาคค่ า   ๑๘.๐๐ น.  ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มเงิน – ทองถวายราชสักการะ  

พร้อมจุดเทียนชัยถวายพระพร  

 

๒. โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ สร้างรอยย้ิมให้กับประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๙   
ก าหนดจัดในวันที่ ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ วัดบางโรง อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา 

ประธาน :  กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่มอบให้นายสมหมาย  มั่งคั่ง ผู้อ านวยการกศน.อ าเภอบางน้ า
เปรี้ยวรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอคลองเขื่อน น ากิจกรรมเข้าร่วม เช่น 
สาธิตอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน   

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่  ๑๑  กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ประธาน  : รายงานการประชุมครัง้ที่ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  
 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วทาง http://ccs.nfe.go.th  
มติที่ประชุม :  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑   กลุ่มยุทธศาสตร์ 
๓.๑.๑  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ  สรุปงบประมาณ ได้ดังนี้ 

  : รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ สรุป ได้ดังนี ้
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน  :  กศน.อ าเภอที่จัดได้ ๑๐๐%  ได้แก่  กศน.อ าเภอแปลงยาว และ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 
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 ประธาน  :  กศน.อ าเภอที่จัดได้ ๑๐๐%  ได้แก่  กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ กศน.อ าเภอแปลงยาว และ     
             กศน.  อ าเภอสนามชัยเขต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประธาน  :  กศน.อ าเภอที่จัดได้ ๑๐๐%  ได้แก่  กศน.อ าเภอบางคล้า  กศน.อ าเภอแปลงยาว และ     
               กศน.  อ าเภอสนามชัยเขต 
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ประธาน  :  กศน.อ าเภอที่จัดได้ ๑๐๐%  ได้แก่ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 
  และ กศน.อ าเภอแปลงยาว  
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ที่ประชุม :   รับทราบ 
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๓.๒   กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๓.๒.๑  รายงานผลการคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ปี ๒๕๕๙  
ภัทริมณ  :  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด มีดังนี้ 

อันดับที่ ๑  บ้านหนองใหญ่  อ าเภอสนามชัยเขต   
  อันดับที่ ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขาหินซ้อน  
  อันดับที่ ๓ บ้านแคราย  อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว   
  อันดับที่ ๔ บ้านคลองบางจาก  อ าเภอบางปะกง  
  อันดับที่ ๕ บ้านก้นกรอก  อ าเภอบ้านโพธิ์   

ส าหรับการคัดเลือกในระดับกลุ่มเบญจบูรพา มีผู้ส่งผลงานดังนี้  จังหวัดปราจีนบุรี  
ส่ง ๑  แห่ง  จังหวัดนครนายก  ไม่ส่ง จังหวัดสระแก้ว  ๕  แห่ง  จังหวัดสมุทรปราการ ๕  
แห่ง และจังหวัดฉะเชิงเทรา  ๕  แห่ง  
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ในระดับกลุ่มศูนย์   มีดังนี ้
อันดับที่ ๑  บ้านหนองใหญ่  อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
อันดับที่ ๒  บ้านหนองยาง จังหวัดสมุทรปราการ   
อันดับที่ ๓  บ้านโปร่งเกตุ จังหวัดนครนายก 
อันดับที่ ๔  จังหวัดสะแก้ว  
อันดับที่ ๕  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขาหินซ้อน อ าเภอพนมสารคาม  

ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
                ๓.๓  กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ   

๓.๓.๑  โครงการสร้างป่า สร้างรายได้   
ทิวารัตน์ :  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จะด าเนินการจัดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในวันที่ 

๙ สิงหาคม  ๒๕๕๙  ณ ศูนย์วิจัยยาง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มเป้าหมาย 
คือ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ และ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอละ ๓๐ คน ขอให้ครูใน
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการด้วย 

ประธาน :  วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  จะมีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 
โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ โดยมีนายอ าเภอและผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ประยูรศุข ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา น าเสนอพ้ืนที่ป่าที่ลงพ้ืนที่สนามชัยเขต และ
ท่าตะเกียบ 
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 การยืมเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือน แห่งละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (ค่าวัสดุอย่างเดียว ไม่มีค่าแรงการด าเนินการ) มีทั้งหมด ๒ แห่ง ซึ่งทั้ง ๒  แห่งสร้างที่กศน.
อ าเภอ โครงการนี้จะมีขยายผลในปีต่อไป 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ การจ้างครูผู้สอนคนพิการ และครูศูนย์การเรียนชุมชน   

พิมพ์พรรณ :  การจ้างครูผู้สอนคนพิการ และครูศูนย์การเรียนชุมชน ทั้ง ๒ ต าแหน่ง เป็นการจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ   กรณีลาออกต้องท าหนังสือยกเลิกสัญญาจ้างและคืนเงินค้ าประกันสัญญา  
กรณีการจ้างใหม่   ขอให้สถานศึกษาท าหนังสือราชการแจ้งความประสงค์มายั ง
ส านักงานกศน.จังหวัด พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานรายชื่อจ านวนนักศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูล
เสนอผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดพิจารณาอนุมัติ 

ประธาน :  ขอให้สถานศึกษาด าเนินการส ารวจบ้านหนังสือชุมชนใหม่อีกครั้ง เนื่องจากการประเมิน
ครั้งล่าสุดพบว่า มีบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๘๐ มีจ านวน ๑๕ แห่ง จากจ านวนทั้งสิ้น  
๔๔๘  แห่ง  

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
  ๔.๑.๒ การเปิดจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์พระบรมราชินีนาถ (พัชราภรณ์) 

พัชราภรณ์ : ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดจ่ายแลกและรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติย์พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง เหรียญ ทองค า 
ประเภทขัดเงา ชนิดราคา ๑๖,๐๐๐ บ. ราคาจ าหน่าย ๓๐,๐๐๐บ. เหรียญเงิน ประเภท 
ขัดเงา  ชนิดราคา ๘๐๐ บาท ราคาจ าหน่าย ๑,๖๐๐บ. เหรียญโลหะสีขาว (ทองแดงผสม
นิกเกิล) ชนิดราคา ๕๐ บาท ราคาจ าหน่าย ๕๐บ. เปิดจองตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม –  
๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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๔.๑.๓  การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (พัชราภรณ์) 
พัชราภรณ์ :  ส านักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทราขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประมูลหมายเลข

ทะเบียนรถ ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน หมวดทะเบียน กต ออกประมูล   
เป็นการทั่วไป ในวันที่ ๒๗-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  หากสนใจสามารถไปร่วมประมูลได้ที่
โรงแรมซันทาราเวเนส จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่ประชุม :  รับทราบ 
 

๔.๑.๔  การรายงานค่าสาธารณูปโภค   
พัชราภรณ์ :  จากการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันพบว่า ยังมีสถานศึกษาหลายแห่งที่ยังรายงานข้อมูลไม่

เป็นปัจจุบัน ดังนี้   
 - กศน.อ าเภอบางคล้า  ขาดการรายงานเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอบางปะกง  ขาดการรายงานเดือน กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอสนามชัยเขต  ขาดการรายงานเดือน มิถุนายน และกรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอบางคล้า  ขาดการรายงานเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ  ขาดการรายงานเดือน กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอคลองเขื่อน  ขาดการรายงานเดือน กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ขาดการรายงานเดือน กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  ขาดการรายงานเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอราชสาส์น  ขาดการรายงานเดือน  เมษายน – กรกฎาคม 
 - กศน.อ าเภอพนมสารคาม  ขาดการรายงานเดือน  พฤษภาคม - กรกฎาคม 

- กศน.อ าเภอแปลงยาว  ขาดการรายงานเดือน  มิถุนายน และกรกฎาคม 
ประธาน  :  การประชุมครั้งหน้าขอให้งานบริหารด าเนินการสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบข้อมูลแจ้ง 

ที่ประชุมทราบด้วย 
ที่ประชุม :   รับทราบ 

๔.๑.๔  การส่งรายงานการเงินของสถานศึกษา   
ศน.วัชรินทร์  :  สถานศึกษาท่ียังไม่ด าเนินการจัดส่งรายงานงบเดือน ๓  แห่ง  ได้แก่  กศน.อ าเภอ 

บ้านโพธ์ , กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และ กศน.อ าเภอราชสาส์น 
ประธาน :   สถานศึกษาทั้ง ๓  แห่ง  ต้องน าเอกสารเข้ามาด าเนินการจัดท าให้แล้วเสร็จที่

ส านักงานกศน.จังหวัด  โดยมีกลุ่มงานตรวจสอบภายในตรวจสอบและเป็นที่ปรึกษา 
ที่ประชุม :   รับทราบ 
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๔.๒   กลุ่มยุทธศาสตร์ 
๔.๒.๑  การรายงานข้อมูล DMIS (บุษยา และคณะ) 

บุษยา : ส านักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ส านักงาน กศน.จังหวัด 
 จ านวน  ๖  คน  ท าหน้าที่ติดตามการรายงานข้อมูลของสถานศึกษา ดังนี้  
๑. นางสาวชลธิชา  เอ่ียมศิริ    รับผิดชอบ  กศน.อ าเภอสนามชัยเขต และกศน.อ าเภอ    
พนมสารคาม 

   ๒. นางสาวอารยา  ศิริบรรจง  รับผิดชอบ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  ๓. นางสาวบุษยา  หน่ายคอน  รับผิดชอบ กศน.อ าเภอแปลงยาว/ กศน.อ าเภอ    
            ท่าตะเกียบ และกศน.อ าเภอบางคล้า 

   ๔. นางสาวภัทริมณ  เฟ่ืองทอง  รับผิดชอบ  กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ 
   ๕. นางชณาภา  และไหม  รับผิดชอบ  กศน.อ าเภอคลองเขื่อน และ กศน.อ าเภอ 
                      บางน้ าเปรี้ยว 
   ๖. นางสาวเกษณภา  เกิดมณี  รับผิดชอบ กศน.อ าเภอราชสาส์น และ กศน.อ าเภอ 
                       บางปะกง 

ในส่วนของข้อมูล กศน.ต าบลยังกรอกรายละเอียดข้อมูลไม่ครบและบางส่วนกรอก
ข้อมูลซ้ าซ้อน ค ารับรองการปฏิบัติราชการขอให้ด าเนินการในไตรมาส ๔ บ้านหนังสือ
อัจฉริยะ ขาดการรายงานภาพถ่ายการจัดกิจกรรมรายไตรมาส  ไม่มี fanpage  ข้อมูลผู้ไม่รู้
หนังสือขาดการระบุกลุ่มเป้าหมาย แหล่งเรียนรู้ขาดการรายงานผลการจัดกิจกรรม โครงการ
ตามรอยพระยุคลบาท ขาดการรายงานการขยายผล กิจกรรมอาเซียน ยังไม่มีการรายงานผล
การจัดกิจกรรม   

ชณาภา :  เพ่ิมเติม ศูนย์ดิจิตัลชุมชนในระบบ DMISขอให้กรอกข้อมูลหลักสูตร ระยะเวลา สถานที่
และกลุ่มเป้าหมาย และขอให้รายงานให้ครบทุกหลักสูตร 

ประธาน :  ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้ง ๖ คน รายงานความคืบหน้าพ้ืนที่
อ าเภอที่ตนเองรับผิดชอบให้ที่ประชุมทราบด้วย 

ที่ประชุม :   รับทราบ 
     

๔.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๓.๑  ผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียน
ธรรมในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดฉะเชิงเทรา (อัจฉรา) 

อัจฉรา :  เมื่อวันที่  ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมในสถานศึกษา โดยมีนายเดชา ใจยะ  รองผู้ว่าราชการ



12 
 

 
 
 
 

จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน  ได้มอบหมายให้ ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ด าเนินการดังนี้ 

- ประสานขอข้อมูลผู้สมัครธรรมศึกษาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
- วางแผนการจัดการศึกษา  โดยก าหนดเป้าหมายสถานศึกษาด าเนินการ
เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๕๘ ร้อยละ ๑๐ โดยในส่วนของ กศน.ให้เพ่ิมจ านวนการ
ด าเนินการจัดให้ครบทั้ง ๑๑ อ าเภอ 

ทีป่ระชุม :   รับทราบ 
๔.๓.๒  การรายงานผลการด าเนินงานการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยใช้โปรแกรม  

“SMART ACC”  
ทิวารัตน์ :  ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๐.๒๓/ว ๕๒๐ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ส านักงาน กศน.มี

นโยบายให้หน่วยงาน/สถานศึกษาจัดให้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน   โดยใช้โปรแกรม 
“SMART ACC” ซึ่งสมารถดาว์นโหลดได้ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และขอให้รายงานผลการ
ใช้โปรแกรมให้ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ทราบทุกไตรมาส ขณะนี้ขอให้สถานศึกษา
รายงานผล ตามแบบรายงานบัญชีไตรมาส ๓ ด้วย 

ประธาน :  มอบเป็นนโยบายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร ครูศรช.
และครูสอนผู้ พิการ  /นักศึกษากศน.ทุกหลักสูตร /ประชาชนทั่วไปที่อยู่ ในพ้ืนที่  /
ศึกษานิเทศก์ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างตามระเบียบพัสดุจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

ทีป่ระชุม :   รับทราบ 
 
๔.๓.๓  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านตามรอย 

          พระยุคลบาท ระยะที่ ๒  
ทิวารัตน์ :  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท ระยะที่ ๒  

ครบก าหนดการ ช่วงเดือน เมษายน – กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยขอให้สถานศึกษารายงานใน
รูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล (.doc) พร้อมรูปภาพ (.jpg) ส่งภายในวันที่ ๕ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ทั้งนี้สามารถกรอกข้อมูลแบบรายงานที่ ๑ ผ่านระบบฐานข้อมูล กศน.ต าบล ได้ที่ 
www.nfe.go.th/dmis/  

ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 
 

http://www.nfe.go.th/dmis/
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๔.๔  งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔.๔.๑  การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.)     
ภัทริมณ  :  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียง

ประชามติ โดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.)  ขอให้สถานศึกษาจัดท า
แผนการใช้งบประมาณ ต าบลละ ๙,๐๐๐ บาท  และด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๙  

ประธาน  :  งบประมาณนี้เป็นงบประมาณของการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ   
สามารถเบิกงบประมาณได้ ๒ ส่วน คือ ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยง   ค่าพาหนะ เบิกรถรับจ้าง
ภายในต าบล  คณะกรรมการต าบลละ ๑๐ คน ๆ ละ ๙๐๐ บาท แบ่งเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงครึ่ง
วัน ๖๐๐ บาท และค่ารถรับจ้าง ๓๐๐ บาท การเบิกจ่ายขอให้เป็นไปตามระเบียบการไป
ราชการ   

ที่ประชุม :   :   รับทราบ 
 
    ๔.๕  งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๕.๑  การประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

ปีการศึกษา ๒๕๕๘  

ทิวารัตน์ :  ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
จัดท ำหลักเกณฑ์กำรประเมินสถำนศึกษำที่ด ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพ
ติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2558  เพ่ือมอบโล่เชิดชูเกียรติรำงวัลเสมำ ปปส. ให้แก่
สถำนศึกษำ ที่มีผลกำรประเมิน ระดับดีเด่น ในเดือนกันยำยน 2559  ส ำนักงำน กศน. 
ขอให้ส ำนักงำน กศน.จังหวัด และสถำนศึกษำในสังกัดทุกแห่ง ด ำเนินกำรดังกล่ำว ส ำนักงำน 
กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรำ พิจำรณำแล้วขอให้ สถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ ด ำเนินกำร 
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 
2558 ของตนเอง ตำมแบบ สขอ.1  และ สขอ.2  และส่งมำยังส ำนักงำน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรำ ภำยในวันพุธ ที่  24 สิงหำคม 2559   เพ่ือให้คณะกรรมกำรประเมินฯ 
ด ำเนินกำรประเมินผลสถำนศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินตนเองอยู่ในระดับเด่น ตำมแบบ สขอ.3 
และส่งผลกำรประเมินให้ส ำนักงำน กศน. ภำยในวันพุธที่ 31 สิงหำคม 2559  เพ่ือน ำส่ง
ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในสถำนศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
พิจำรณำมอบโล่เชิดชูเกียรติรำงวัลเสมำ ปปส. ต่อไป 
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๔.๕.๒  ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและลดความ
เสี่ยงอันตรายฯและรายงานผลการด าเนินงานการรณรงค์ในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจ าปี ๒๕๕๙  

ทิวารัตน์ :  ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำ ได้แจ้งค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2559 เรื่อง 
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนจำกกำรจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคม
ลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ำยคลึงกัน และแนวทำงมำตรกำรป้องกันและลด
ควำมเสี่ยงอันตรำยจำกกำรปล่อยโคมลอยโคมควันและกำรจุดบั้งไฟ มำยังส ำนักงำน กศน. 
เพ่ือขอควำมร่วมมือแจ้งให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ  ในสังกัดส ำนักงำน กศน. ทุกแห่งทรำบ 
และด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 

1. ให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ ร่วมกันรณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
กำรปฏิบัติตำมแนวทำง/มำตรกำรที่ก ำหนดไว้ตำมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
ที่ 27/2559 ลงวันที่ 10  มิถุนำยน  2559  อย่ำงเข้มงวด ในกำรตระหนักถึงอันตรำย
จำกกำรปล่อยโคมลอย/โคมควัน  และกำรจุดบั้งไฟ หรือวัตถุอ่ืนใดที่คล้ำยคลึงกันที่ส่งผล
กระทบต่อกำรบินและอำกำศยำน รวมทั้งเกิดอันตรำยต่อชีวิต  และทรัพย์สินของผู้อ่ืน 
ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ข้ อ มู ล ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ http://www.otp.go.th/image/stories 
/PDF/2558/11_November/Guideline-25112558.pdf    

2. ให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้
ควำมเข้ำรู้ควำมเข้ำใจ ให้ตระหนักถึงอันตรำยและผลกระทบจำกกำรปล่อยโคมลอย/โคม
ควันและกำรจุดบั้งไฟฯ ประจ ำปี 2559 ตำมแบบฟอร์มรำยงำนฯ ดังแนบ ทั้งนี้ ขอให้
ส ำนักงำน กศน.จังหวัด รำยงำนผลเป็นภำพรวมตำมและรำยงำนกำรด ำเนินกำรฯ ส่งมำยัง 
ส ำนักงำน กศน. ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ jang.2519@hotmail.com ภำยในวันที่ 5 
สิงหำคม 2559 เพ่ือสรุปในภำพรวมของส ำนักงำน กศน.และรำยงำนให้ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรทรำบ ต่อไป ส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ พิจำรณำแล้ว 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ และเป็นไปตำม
แนวทำงมำตรกำรป้องกันฯ จึงขอให้สถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอทุกอ ำเภอ ด ำเนินกำรตำมข้อ 1 
และ ข้อ 2 ดังกล่ำวข้ำงต้น พร้อมทั้งให้รำยงำนผลตำมแบบฟอร์ม มำยังส ำนักงำน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรำ  วันที่  3 สิงหำคม 2559  ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : 
abcdeiei@hotmail.com  พร้อมทั้งน ำส่งหนังสือรำชกำรตำมมำภำยหลัง  เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลเป็นภำพรวมของส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ และน ำส่งไปยังส ำนักงำน กศน. 
ตำมก ำหนดต่อไป 

ที่ประชุม :   รับทราบ 

http://www.otp.go.th/image/stories%0b/PDF/2558/11_November/Guideline-25112558.pdf
http://www.otp.go.th/image/stories%0b/PDF/2558/11_November/Guideline-25112558.pdf
mailto:jang.2519@hotmail.com%20ภายใน
mailto:abcdeiei@hotmail.com%20%20พร้อม
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๔.๕.๓  การสนับสนุนข้อมูล/ข้อเท็จจริงและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชุด
ประเมินผลของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายใน
ราชอาณาจักร    

ทิวารัตน์ :  ด้วย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  โดยส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ ได้จัดส่ง
ส ำเนำค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  และแผนแม่บทกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำลำย
ทรัพยำกรป่ำไม้  กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำง
ยั่งยืน ซึ่งตำมแผนแม่บทดังกล่ำว มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ ปลูกจิตส านึกรักผืนป่าของแผ่นดิน  โดยก ำหนดให้กำรแก้ไขปัญหำกำรบุก
รุกตัดไม้ท ำลำยป่ำเป็น “วำระแห่งชำติ” เพ่ือปลูกจิตส ำนึกให้เยำวชนและประชำชนมีควำม
รักและหวงแหนทรัพยำกรป่ำไม้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น บรรจุไว้ในหลักสูตรกำรศึกษำทุกระดับ 
และสอดแทรกกำรปลูกจิตส ำนึกในเนื้อหำของสื่อทุกประเภท  

2. ยุทธศาสตร์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าไม้อย่างย่ังยืน โดยกำรจัดระบบกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ือทดแทนควำมต้องกำรและลดกำรบุกรุกตัดไม้ท ำลำยป่ำ จะจัดท ำเป็น
โครงกำรปลูกต้นไม้เพ่ือใช้สอยในอนำคต เช่น โครงกำรปลูกต้นไม้ไว้ให้ลูก โดยอนุญำตให้
ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่ป่ำและพ้ืนที่รอบป่ำ ให้กับเด็กทุกคนที่มีอำยุ 7 ปี ปลูกคนละ 25 ต้น ให้ผู้
เป็นบิดำ – มำรดำหรือผู้ปกครองเป็นผู้ปลูกและดูแลร่วมกับเด็ก เมื่อเด็กอำยุ 20 ปีขึ้นไป 
อนุญำตให้ตัดเพ่ือน ำไปปลูกสร้ำงบ้ำน 24 ต้น มอบให้สำธำรณประโยชน์ 1 ต้น ให้อยู่ใน
คว ำมควบคุ ม ของกร ะทร ว งทรั พย ำก รธ ร รมช ำติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อมร่ ว มมื อกั บ
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนี้ในพ้ืนที่  

ในกำรนี้ ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ 4 กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร              
ในฐำนะหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรบูรณำกำร อ ำนวยกำร และประสำนงำนขับเคลื่อนกลไก 
ในกำรปรำบปรำมและหยุดยั้ งกำรบุกรุกท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้  ให้ เป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ จะด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนแม่บท แก้ไข
ปัญหำกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้กำรบุกรุก ที่ ดินของรัฐและกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน (พ.ศ. 2557) จึงขอควำมร่วมมือให้ส ำนักงำน กศน.แจ้งให้
หน่วยงำน/สถำนศึกษำในสังกัด ให้ควำมร่วมมือสนับสนุน/ข้อเท็จจริง และอ ำนวยควำม
สะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ชุดประเมินผลดังกล่ำว 

ส ำนักงำน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงขอให้สถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ สนับสนุน
ข้อมูล/ข้อเท็จจริง และอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ต่อไป ทั้งนี้ สำมำรถดำวน์โหลด
เอกสำรแผนแม่บทแก้ไขปัญหำกำรท ำลำยทรัพยำกรป่ำไม้ กำรบุกรุกที่ดินของรัฐ และกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ได้ที่เว็บไซต์ www.isoc04.go.th 

ที่ประชุม :   รับทราบ 
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๔.๕.๔  ขอความร่วมมือกรณีผู้บริหารท าหน้าที่ผู้อ านวยการึกกและวิทยากร
ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด    

ทิวารัตน์ :  ส ำนักงำน กศน. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร พิจำรณำเห็นว่ำขณะนี้เป็นช่วงเวลำ
ของกำรปฏิบัติงำนตำมไตรมำสที่ 4  ซึ่งถือเป็นระยะเวลำส ำคัญในกำรขับเคลื่อนผลงำนให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดและทันกับระยะเวลำสิ้นปีงบประมำณ 2559 โดยผู้บริหำร
ทุกระดับทั้งส ำนักงำน กศน.จังหวัด หรือ กศน.อ ำเภอ จะต้องก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนใน
ระดับพ้ืนที่อย่ำงใกล้ชิด ดังนั้น จึงขอควำมร่วมมือผู้บริหำร กศน. งดกำรท ำหน้ำที่
ผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรมหรือกำรเป็นวิทยำกรฝึกอบรมตำมหลักสูตรลูกเสือ เนตรนำรี และ    
ยุวกำชำด หำกมีควำมจ ำเป็นขอให้พิจำรณำท ำหน้ำที่เพียงไม่เกิน 1 วัน  เพ่ือทรำบ และถือ
ปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด 

ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพจิารณา 
 - 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ  

๖.๑  การจัดประชุมสรุปผลการนิเทศประจ าปี  ๒๕๕๙  ในวันที่  ๒๙-๓๐ สิงหาคม   ๒๕๕๙   
กลุ่มเป้าหมาย อ าเภอละ ๓ คน 
๖.๒  การประเมินพนักงานราชการ ครูอาสาสมัคร และครูกศน.ต าบล ในวันที่ ๕-๙ กันยายน 
๒๕๕๙ 
๖.๓  ก าหนดประชุมลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ (ครู ปวช. /ครูสอนผู้พิการ/บรรณารักษ์) เรื่อง
การต่อสัญญา ในวันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
๖.๔  การจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๘ กันยายน  ขอให้แต่ละสถานศึกษาจัด
ในพ้ืนที่อ าเภอ 
๖.๕  การ back up ข้อมูล itw  เทอม ๑/๕๙  กศน.อ าเภอบางคล้า/กศน.อ าเภอบางปะกง 
และ กศนอ าเภอ ท่าตะเกียบ ยังไม่จัดส่งรายงาน 

ที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 
 
นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์    ผู้บันทึกรายงาน  นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์       ผู้ตรวจรายงาน 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป         -           ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 


