
1 
 

 
 
 
 

รายงานการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๑๑/ ๒๕๕๙ 

วันจันทร์ที่  ๒๘ 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. นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์  นักวิชาการศึกษา 

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

        ๒๒.  นางพรทิพย์  เพ็ชรรื่น   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๓.  นางสาวพิมพ์พรรณ  ทองดารา  นักจัดการงานทั่วไป     
๒๔. นางสาวอรอุมา  หน่ายคอน  นักวิชาการเงินบัญชี   
๒๕. นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา    
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        ๒๖. นางสาวอารยา  ศิริบรรจง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
๒๗.  นางสาวยุพา จุลแฉ่ง   ข้าราชการครู 
๒๘.  นางพรจันทร์  แดงโกเมน  ครู ผู้ช่วย 
๒๙.  นางวาสนา  รุนเจริญ   ข้าราชการคร ู
๓๐.  นางกินนร  จิตรวงศ์นัน  ข้าราชการครู 
๓๑.  นายสุระพล ชื่นอารมณ์  บรรณารักษป์ฏิบัติการ 
๓๒.  นางประทีป  ธูปหอม   ข้าราชการครู 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์   ศึกษานิเทศก ์  ไปราชการ  
๒. นายอนันท์  เฟ่ืองทอง   ศึกษานิเทศก ์  ไปราชการ 
๓.  นางสาวจรัสศรี  หัวใจ   ศึกษานิเทศก ์    ไปราชการ 

         
 เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.   

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

วาระก่อนการประชุม 
พัชราภรณ์ : พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
 อดุลยเดช “เดินตามรอยพ่อ” ในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจ าปี  
 พ.ศ. ๒๕๕๙  มีรายชื่อดังนี้ 
 สถานศึกษาท่ีร่วมรับเกียรติบัตร  จ านวน  ๑๑ แห่ง 
 ๑.  นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 ๒.  นายนครชัย  โพธิ์ขาว  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางปะกง 
 ๓.  นายสมหมาย  มั่งค่ัง  ผู้อ านวยการ กศน.บางน้ าเปรี้ยวและ กศน.อ าเภอ 
     คลองเขื่อน 
 ๔.  นายอนันต์  ตันไล้  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแปลงยาว 
 ๕.  นางบังอร  ฝ่ายสัจจา ผู้อ านวยการกศน.อ าเภอพนมสารคาม และ กศน.อ าเภอ

ราชสาส์น 
 ๖  นางสุทิศา  ซุ่นคง    ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางคล้า 
 ๗.  นางอุบล  ดีรัศม ี  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 
 ๘.  นางสาวพัชยา  ทับทิม  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 



3 
 

 
 
 
 

 ๙.  นางรุ่งอรุณ  บุตรสิงห์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์  
 ผู้บริหารที่เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  จ านวน ๗ คน 
 ๑.  นายบรรลือศักดิ์  สิตตานนท์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 ๒.  นางอุบล  ดีรัศมี  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 
 ๓.  นางบังอร  ฝ่ายสัจจา  ผู้อ านวยการกศน.อ าเภอพนมสารคาม 
 ๔.  นางสาวพัชยา  ทับทิม  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 
 ๕.  นายสมหมาย  มั่งค่ัง  ผู้อ านวยการ กศน.บางน้ าเปรี้ยว 
 ๖.  นายอนันต์  ตันไล้  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอแปลงยาว 
 ๗.  นางรุ่งอรุณ  บุตรสิงห์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์  
 รายชื่อครู และนักศึกษาที่เป็นตัวแทนร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์  จ านวน  ๓ คน 
 ๑.  นางสาวนิภาธร  สาระพันธ์  ครู กศน.ต าบลคลองจุกเฉอ  กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
 ๒.  นายณัฐวิทย์  มงคล          ครู ปวช.กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

๓.  นางสาวอัญมณี  โสมนาค   นักศึกษากศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน.อ าเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา 

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
  - ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
พัชราภรณ์ : อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขรายละเอียดวาระการประชุม หากเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งทาง

เว็บไซด์ส านักงาน กศน.จังหวัดให้สถานศึกษาดาว์นโหลดอีกครั้ง 
มติที่ประชุม : รบัทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น 
ประธาน :  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคัน ตามนโยบายให้กศน.อ าเภอตรวจสอบเด็ก

ออกกลางคันโดยให้ประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่ โดยให้งานพ้ืนฐานสรุปข้อมูลทุกภาค
เรียน พร้อมทั้งติดตามข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๗ ๑/๒๕๕๘ ๒/๒๕๕๘ และ ๑/
๒๕๕๙ ผู้จบการศึกษาท้ังระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ฝากสถานศึกษาตรวจสอบเด็กที่อยู่ในวัยการศึกษาภาคบังคับที่มีอายุเข้าปีที่ ๖ จนถึงอายุ 
๑๕ ปีบริบูรณ์ และไม่ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ทางส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาที่ต้องท า
หนังสือราชการแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ส่งตัวมาเรียนกับ กศน. ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่สามารถจบ
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การศึกษาก่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันได้ ครูต้องจัดแผนการเรียนให้จบพร้อมเพ่ือนที่เรียนในระบบ  
ส่วนเด็กออกกลางคัน ถ้าอายุเกิน  ๑๕ ปีบริบูรณ์ สามารถรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้เลย  

ชณาภา : จากการส ารวจ ข้อมูล นักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๕๙ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ พบว่ามีเด็กตกหล่น/เด็กออกกลางคัน จ านวน  ๑๖๗ คน  มีสาเหตุ ดังนี้ 

 - จากการย้ายถิ่นฐาน ๕๓ คน  
 -  ความยากจน  ๗  คน  
 -  มีปัญหาครอบครัว ๔๘ คน  
 -  สมรส ๕ คน  
 -  มีปัญหาการปรับตัว  ๑๙ คน  
 -  หาเลี้ยงครอบครัว ๖ คน   
 -  อ่ืนๆ ๒๙ คน  
 แยกเป็นระดับ ได้ดังนี ้ 
 ประถมศึกษา จ านวน ๙ คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๓๐  และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ๒๘ คน   รวมทั้งสิ้น  ๑๖๗ คน 
 - นักศึกษาเด็กออกกลางคันที่มาจากต่างจังหวัด จ านวน ๕๐ คน ส่วนที่อยู่ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  จ านวน ๑๑๗ คน 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 ๓.๒  การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู  (ตรวจเลือดครู) 
ประธาน : การตรวจเลือดครู เป็นนโยบายจากส่วนกลางในการวิเคระห์ศักยภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อออกแบบการศึกษา ผู้ที่ต้องได้รับการตรวจ คือผู้บริหาร ข้าราชการ 
และพนักงานราชการ  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 ๓.๓  การจัดท าป้ายภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ 
ประธาน  : มอบหมายกศน.อ าเภอ/กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง ด าเนินการจัดท าป้าย

ชื่อสถานศึกษา ชื่อต าแหน่ง ชื่อห้องน้ า ฯลฯ ด้วยภาษไทยควบคู่ภาษาอังกฤษแบบง่าย 
เพ่ือให้ประชาชนที่มารับบริการได้เข้าใจศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายส านักงาน กศน. 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 ๓.๔  การตรวจสอบโรงเรียนขนาดเล็กที่ สพฐ. โอนให้ กศน. 
ประธาน  :เปลี่ยนเป็นการตรวจสอบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ ทั้งนี้ขอขอบคุณสถานศึกษา

ทั้ง ๔ แห่ง ที่ได้ด าเนินการไปส ารวจข้อมูลและร่วมจัดเวทีร่วมกับสถานศึกษาและชุมชนเพ่ือ
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วางแผนการใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ หากเป็นศูนย์การ
เรียนต้องมีการประกาศจัดตั้ง ในส่วนที่ยินดีให้ใช้ประโยชน์ เช่น โรงเรียนคลองตาเอ่ียม  
เนื่องจากติดปัจจัยหลาย ๆอย่าง เช่น ผู้ดูแล ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินการต่อไป ส่วนราชสาส์นกับพนมสารคาม เด็กมีการย้ายออกแล้ว ยกเว้นบางน้ าเปรี้ยว
ยังมีการจัดการเรียนการสอน   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 ๓.๕  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ประธาน  : งบประมาณในระบบยังมาไม่ครบ แต่หนังสือแจ้งมาครบแล้ว  ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรม

ตามนโยบายและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
รัฐบาลด้วย  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 ๓.๖  การจัดอบรมครูขยายผล ศกพ.ทุกต าบลและกิจกรรมในปี ๒๕๖๐ 
ประธาน  : เดิม ศกพ.ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น ศปพ.กต.  ชื่อเต็ม ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล สืบเนื่องจากเมื่อปี ๒๕๕๙  ได้มีการจดอบรมครูไปแล้ว
หลายรุ่น ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ. พนมสารคาม 

 จ. ฉะเชิงเทรา  ส านักงาน กศน.ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด รายงานข้อมูลว่า เปิดศูนย์ฯไป
แล้วกี่ต าบล ใครเป็นประธานเปิดและได้จัดกิจกรรมอะไรบ้าง พร้อมจัดอันดับว่า ดีมาก ดี 
พอใช้ กี่แห่ง ซ่ึงส านักงาน กศน. ไม่มีเกณฑ์มาให้ ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้แต่
ตั้งให้ศึกษานิเทศจัดท าเกณฑ์ขึ้นเพ่ือจัดท าเกณฑ์และจัดอันดับ  ซึ่งได้มีการเปิดศูนย์ไปแล้ว
ทั้งหมด ๙๓ ต าบล  ซึ่งมรีะดับดีมาก จ านวน ๔ แห่ง ( ทุ่งพระยา /ท่าถา่น/หัวไทร /เสม็ดใต้)  
ระดับดี ๗๒  แห่ง และระดับพอใช้  ๑๗  แห่ง  

มติที่ประชุม :  มอบให้งานจัดท าประกาศแจ้งสถานศึกษาทราบ  (อัจฉรา) 
 ๓.๗  ศูนย์ดิจิตอลชุมชนใช้ ICT จัดท า DIY 
ประธาน  : ครูต้องท าคลิปเป็นในรายวิชาที่สอน ครูคนใดที่ยังไม่ได้ท าขอให้รีบด าเนินการ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 ๓.๘  ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ /อาชีพระยะสั้น 
ประธาน  : อยู่ในวาระงบประมาณ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
   ๓.๙  การศึกษาต่อเนื่อง /ทักษะชีวิต/เศรษฐกิจพอเพียง/ สังคมและชุมชน  
 จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 
ประธาน  : อยู่ในวาระงบประมาณ 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ 
๓.๑๐  การศึกษาตามอัธยาศัย “นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น” /แผนการจัดกิจกรรมรักการอ่าน
ของห้องสมุด / โครงการพระราชด าริ ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 

ประธาน  : การประชุมครั้งต่อไปให้แต่ละสถานศึกษารายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรมห้องสมุด
เคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด ว่าแต่ละห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมรูปแบบใด ผู้รับบริการมีความ
คิดเห็นอย่างไร และจ านวนผู้รับบริการมีเท่าไหร่   

มติที่ประชุม :  ให้งานการศึกษาตามอัธยาศัยออกแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมให้สถานศึกษารายงาน
ข้อมูล (ภัทริมณ) 
๑.๑๑  โครงการปลูกไม้ ๕ ระดับ ในทุก กศน.อ าเภอ/ต าบล จัดท าผังการปลูก 
ส่งส่วนกลางภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เน้น ไม้ประจ าถิ่นและยางนา 

ทิวารัตน์ : อ าเภอที่จัดส่งรายงานแล้วได้แก่ อ าเภอพนมสารคาม /อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว /อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา / อ าเภอบางคล้า/ อ าเภอราชสาส์น และอ าเภอสนามชัยเขต 

ประธาน  : อ าเภอที่เหลือขอให้รีบรายงาน  โดยในแผนขอให้ระบุให้ละเอียดว่า ปลูกต้นอะไร จ านวน
เท่าไหร่ การบ ารุงรักษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให้ทุกอ าเภอด าเนินการปลูกเพ่ือถวาย
แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙  พ้ืนที่ใดไม่เหมาะแก่การปลูกไม้ยืนต้น ก็ขอให้ปลูกตามสภาพพ้ืนที่
ของชุมชน  เช่น มะม่วง มะนาว กล้วย ข่า ตะไคร้ เป็นต้น 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
   ๓.๑๒  ชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อยอ าเภอละ ๑ ชมรม ๆ ละ ๓๐ คน  
ทิวารัตน์  : สืบเนื่องจากเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกขอข้อมูลเกี่ยวกับการ

จัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด   ซึ่งขณะนี้ได้รับของ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต จ านวน ๑ แห่ง
เท่านั้น  

ประธาน  :  ขอให้กศน.อ าเภอส่งส าเนาการจัดตั้งชมรม ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม :  สถานศึกษาด าเนินการจัดส่งส าเนาการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม  

๒๕๕๙ 
 ๓.๑๓  ศูนย์ทดสอบ E-EXAM วิชาที่เปิดสอบไทย คณิตย์/วิทย์ อังกฤษและทักษะ 
 การเรียนรู้ 
ประธาน : เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการเทียบโอน ซึ่งการเทียบ

โอน มี ๔ ประเภท คือ  ๑.การเทียบโอนจากหลักสูตร ๒.การเทียบโอนแบบมีหลักฐาน
กลุ่มเป้าหมาย  (ซึ่งการเทียบโอน ๒ แบบแรกไม่มีค่าใช้จ่ายสถานศึกษาสามารถเทียบโอนได้
เลย ) ๓. การเทียบโอนแบบไม่มีหลักฐาน  ๔. การทียบโอนแบบ E-EXAM  แบบที่ ๓ และ ๔ 
จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายหน่วยกิตละ ๕๐ บาท สถานศึกษาต้องมีการตั้งคณะกรรมการ
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ประเมิน  ประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ / สังเกต จ านวน  ๑๐๐ คะแนน   ส่วนเรื่อง E-EXAM  
จะเป็นการทดสอบหน้าจอ โดยจะใช้ภาคเรียนที่๑/๒๕๖๐ ซึ่งสถานศึกษาที่เป็นศูนย์สอบ
ได้แก่ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ กศน.อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอที่ไม่เป็นศูนย์สอบ
ก็สามารถรับสมัครสอบได้  การสมัครสอบผ่านระบบออนไลน์  ผู้ที่สอบได้ต้องขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาก่อน การจ่ายเงิน ท าได้ ๒ วิธี จ่ายตรง ณ ศูนย์สอบ หรือจ่ายผ่านธนาคารโอน
เข้าบัญชี น าหลักฐานการจ่ายแนบกับใบสมัคร ส่งให้กับเจ้าหน้าที่อ าเภอที่ไม่ใช่ศูนย์สอบ
ตรวจเอกสารแล้วเจ้าหน้าที่จะออก username กับ password  ผู้สมัครจะทราบข้อมูลวัน
เวลา สถานที่ และรายวิชาที่สอบ   

มติที่ประชุม : รับทราบ 
๓.๑๔  การจัดท า MICRO PLANING ยึดสภาพภูมิสังคมและความต้องการของประชาชน 
ครูต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ  

ประธาน :  ครูต้องมีข้อมูลสภาพภูมสิังคมของต าบลตนเอง มอบ กศน.อ าเภอตรวจสอบแผนของครู 
โดยดูว่าวิเคราะห์จากอะไร สภาพปัญหา ความต้องการ ปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ 
อาชีพ การศึกษา ผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้ไม่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และจะด าเนินกิจกรรมอะไรใน
ต าบล ทั้งนี้จะต้องดูข้อมูลจากสภาพปัญหาในพ้ืนที่กับ นโยบาย กศน. เพื่อที่จะจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้อง  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
๓.๑๕  กศน.อ าเภอทุกแห่ง ต้องประกาศจัดตั้ง ศรช.ให้ครบทุกแห่ง จัดท าประกาศจัดตั้ง
กลุ่มและค าสั่งแต่งตั้งครูประจ ากลุ่ม  

ประธาน :   ให้อ าเภอจัดส่งข้อมูล ประกาศจัดตั้ง ศรช. มาให้ส านักงาน กศน.จังหวัดอีกครั้ง และให้
จัดท าท าเนียบไว้ รวมทั้งประกาศจัดตั้งกลุ่มและค าสั่งแต่งตั้งครูประจ ากลุ่มด้วย  ส่งภายใน
วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ มอบเจ้าหน้าที่งานจัดท าหนังสือแจ้ง กศน.อ าเภอด าเนินการ
(ภัทริมณ)  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

๓.๑๖  มีบ้านหนังสือชุมชนในแต่ละต าบลมากกว่า ๑ แห่ง ได้ให้ กศน.อ าเภอตรวจสอบ
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้และบ้านหนังสือชุมชนภายในอ าเภอด้วย 

ที่ประชุม :   มอบเจ้าหน้าที่งาน กศ.ตามอัธยาศัย ท าหนังสือถึงสถานศึกษาขอข้อมูลบ้านหนังสือชุมชน 
 (ข้อมูล ณ ปัจจุบัน) 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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 ๓.๑๗  ครู ต้องจัดห้องเรียน ONLINE โดยใช้ระบบ MOOC  
ประธาน :   ระบบรูปแบบการน าเสนอการเรียนการสอนออนไลน์  เปิดใช้งานฟรี โดยสามารถ

เชื่อมต่อกับวิดีโอออนไลน์ หรือ การสอนแบบถ่ายทอดสด สามารถฝึกปฏิบัติ แสดงความ
คิดเห็นจากชุดค าถามต่างๆได้ สามารถพูดคุยสนทนาระหว่างครูและผู้เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต
ได้ และในบางหลักสูตรผู้เรียนสามารถน าไปเทียบโอนหน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาบาง
แห่งได้ ระบบนี้ไม่จ ากัดจ านวนของผู้เรียน มีการตรวจงานในระบบออนไลน์ โดยผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนในหัวข้อที่ตนเองสนใจได้  

มติที่ประชุม :  มอบ ดร.จรัสศรี ในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้น าระบบ MOOC มาเป็นตัวอย่างว่าจะ
ด าเนินการจัดการศึกษา กศน.อย่างไร 

 ๓.๑๘  การจัดท าแผนปฏิบัติการของ กศน.ต าบล ในระบบ DMIS 
  (๑)  ข้อมูลพืน้ฐานของต าบล 
  (๒)  ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของต าบล 
  (๓)  ข้อมูลแผนปฏิบัติการต าบล ปี ๖๐ (๔ ไตรมาส) โดยใช้วงจรคุณภาพ      
           PDCA 

ประธาน :  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และให้บันทึกข้อมูลลงในระบบ DMIS   โดยให้ปรับ
รายละเอียดให้สอดคล้องกับนโยบาย ภายใต้เป้าหมายคน/งาน 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ การสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร   

พัชราภรณ์ :   ส านักงาน กศน. ขอความร่วมมือสถานศึกษา กศน.อ าเภอ สนับสนุนการซื้อข้าวจาก
เกษตรกรในชุมชนโดยตรง และประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัด 

ประธาน :  มอบงานบริหารทั่วไป ประสานหาข้อมูลจุดจ าหน่ายในแต่ละอ าเภอ  
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

๔.๑.๒  การรายงานวันลาและรายงานผลการมอบอ านาจตามค าสั่งส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑  

พิมพ์พรรณ :  กศน.อ าเภอพนมสารคาม ขาด รายงานการมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๔๘๙  
 กศน.อ าเภอบางปะกง ขาดรายงานวันลา และรายงานการมอบอ านาจตามค าสั่งที่ ๔๘๙   
 กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ และกศน.อ าเภอ ราขสาส์น ขาดรายงานมอบอ านาจตามค าสั่งที่ 

๔๘๙   
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มติที่ประชุม :  รับทราบ 
                     ๔.๑.๓  การขอมีบัตรประจ าตัวจนท.ของรัฐ (พนักงานราชการ) พิมพ์พรรณ 
พิมพ์พรรณ :   บัตรประจ าตัวพนักงานราชการ หมดอายุ ขอให้อ าเภอกรอกแบบฟอร์ม แนบพร้อมรูป

ถ่ายเครื่องแบบปกติขาว (ดอกพิกุล ๒ ดอก) ๒ ใบ ส าเนาบัตรประชาชน และบัตรประจ าตัว
เดิม จัดส่งเอกสารมายังส านักงาน กศน.จังหวัดภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
                     ๔.๑.๔  การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  
พิมพ์พรรณ :  ส านักงาน กศน. แจ้งเรื่องการมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วย

ศึกษานิเทศก์ เนื่องจาก ศน.อังคณา วสุวรวงศ์ หัวหน้าหน่วยศึกษษนิเทศ เกษียณอายุ
ราชการ และได้แต่งตั้ง ศน.ทองพิณ ขันอาสา เป็นหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์คนปัจจุบัน 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
                    ๔.๑.๕  การก าหนดต าแหน่ง/เกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ   
พิมพ์พรรณ :   ส านักงาน กศน. ได้จัดสรรอัตราก าลังพนักงานราชการมาให้ ๔ อัตรา ได้แก ่บ้านโพธิ์ ครู 

กศน.ต าบล ๓ อัตรา และ ท่าตะเกียบ นักจัดการงานทั่วไป ๑ อัตรา โดยไม่สามารถเกลี่ยให้
อ าเภออ่ืนได้ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
                     ๔.๑.๖  การเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบลูกเสือ (หมวก วอกเกิ๊ล ผ้าพันคอ เครื่องหมาย) 
                     และค่าชุดลูกเสือ (เสื้อ กางเกง กระโปรง เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า)ให้แก่ ข้าราชการ    
                     เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๗  
                     มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   
ประธาน           : ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบลูกเสือ   
                      (หมวก วอกเก๊ิล ผ้าพันคอ เครื่องหมาย)และค่าชุดลูกเสือ (เสื้อ กางเกง กระโปรง เข็มขัด  
                      ถุงเท้า รองเท้า)ให้แก่ ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาในงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่   
                      ๒ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ าเภอศรีราชา จังหวัด 
                      ชลบุรี  ให้เรียกเงินคืน หากพบว่าเป็นการเบิกจ่ายโดยไม่มีระเบียบ โดยให้น าเงินส่งคืน                   
                      รายได้แผ่นดินโดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่องบประมาณแผ่นดินและ  
                      เป็นการรักษาระเบียบวินัยทางงบประมาณและการคลัง 
มติที่ประชุม :   มอบเจ้าหน้าที่การเงิน (พรทิพย์) ตรวจสอบ การจัดซื้อจัดจ้างชุดลูกเสือ เพ่ือรายงาน 

สตง.ทราบภายในวันที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
                    ๔.๑.๗  รายงานงบเดือน ประจ าเดือนตุลาคม  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
ประธาน         :  สถานศึกษาทีย่ังไม่รายงานข้อมูล  กศน.อ าเภอพนมสารคาม /กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์        
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กศน.อ าเภอบางปะกง และ กศน.อ าเภอราชสาส์น  ซึ่งขณะนี้ส านักงาน สตง. แจ้งเรื่องการ
รายงานงบเดือน โดยมีการแจ้งไปยังผู้อ านวยการธนาคารกรุงไทย สาขาส านักงานใหญ่ เพ่ือ
ขอตรวจสอบ บัญชีทุกบัญชี เพ่ือตรวจสอบงบกระทบยอด ของ ส านักงาน กศน.จังหวัด ที่ไม่
ตรงกัน / ขอให้อ าเภอส่งรายงานงบเดือน ให้ตรงเวลาด้วย (กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ บางปะกง 
ก าลังด าเนินการ ) กศน.อ าเภอราชสาส์น ส่งรายงานแล้ว  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

๔.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๒.๑ ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ )    

ฐิตารีย์ : การ up load ปวช. ด าเนินการภายใน ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ และการ up load นศ.ปกติ 
ด าเนินการภายใน ๓๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และจะเปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้งในวันที่ ๒-
๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพ่ือแก้ไขข้อมูลซ้ าซ้อน  ระบบจะปิดถาวร ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
อ าเภอที่ยังไม่ up load คือ บางคล้า บางน้ าเปรี้ยว ราชสาส์น สนามชัยเขต  อ าเภอจะต้อง
ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาให้ครบ ก่อนที่จะขึ้น up load มีปัญหาที่พบ คือ การคีย์ข้อมูลใน
ระบบของโปรแกรม ITw ขาดปี พ.ศ. ที่จบ ในบางราย เน้นย้ าให้คีย์ข้อมูลให้ครบถ้วนทุก
รายการ เพ่ือที่จะไม่เป็นปัญหาเวลาท าข้อมูลสารสนเทศ , นศ.ขาดรูปถ่ายในบางราย , เลข
บัตรประชาชนไม่ชัดเจน , ขอให้ตรวจสอบวุฒิ ในการรับสมัคร เพราะวุฒิที่รับมา บางรายยัง
ไม่จบการศึกษา ขอให้ตรวจสอบที่ตัววุฒิด้วยว่า นศ.จบจริงหรือไม่  โดยเน้นย้ ามาก ในเรื่ อง
ของการตรวจสอบวุฒิการศึกษาไปยังสถานศึกษาเดิม , การคีย์ข้อมูลนักศึกษา เน้นหัวข้อ 
การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้อง  

มติที่ประชุม :  มอบ ชนาภา ประสานข้อมูลเรื่องกลุ่มเป้าหมาย บางประเภทกลุ่มเป้าหมายไม่มีให้เลือก 
ท าให้ต้องระบุอื่นๆ / สาเหตุของจ านวนนักศึกษาลดลง / มอบศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการ
จัดการศึกษา 

 
    ๔.๒.๒ สรุปโครงการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล  
ฐิตารีย์   :   สรุปผลผู้เข้าร่วมโครงการ 
  -  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น ๑๔๐ คน  เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  -  ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๑ ของจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
                    -  ความพึงพอใจด้านสถานที่ /ระยแวลา/อาหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๖  อยู่ในระดับมาก 
                    -  ความพึงพอใจด้านวิทยากรและกระบวนการอบรม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๗ อยู่ในระดับมาก                                                 
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                    -  ความพึงพอใจด้านการน าความรู้ไปใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ๔.๑๓ อยู่ในระดับมาก   
          จุดเด่น  เนื้อหาในการอบรมมีประโยชน์มากครูสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้ 
                   ปัญหา/อุปสรรค เวลาน้อยเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอ ใบงานเยอะ สื่อการเทียบโอนไม่   
                    ชัดเจน ตวัหนังสือเล็กมองไม่ชัดเจน 
ประธาน :   มอบเจ้าหน้าที่งาน (ฐิตารีย์) จัดท าสรุปรูปเล่ม ส าเนาให้อ าเภอละ ๑ เล่ม 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

 ๔.๒.๓  รายงานจ านวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยและ
จ านวนผู้เข้ารับการเทียบระดับ  

ฐิตารีย์  :  จ านวนผู้สมัครพนักงานรักษาความปลอดภัยและจ านวนผู้เข้ารับการยกระดับ  
การศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
             ๔.๒.๔  ปฏิทินการด าเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฐิตารีย์  : ปฏิทินการด าเนินงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม :   รับทราบ 

15 ธันวาคม  2559 
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             ๔.๒.๕  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙   
ฐิตารีย์ :   
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
ที่ประชุม :   รับทราบ 

๔.๒.๖  ชี้แจงคู่มือและแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย   

ฐิตารีย์  :  สาระส าคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม :  รับทราบ 
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๔.๒.๗  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในชุมชน   
อัจฉรา :   ค่าใช้จ่าย ค่าพาหนะ ทุกอย่าง เบิกจากโครงการทั้งหมดโดยประหยัดผู้เข้าอบรม จะต้อง

ท าบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ (Learning Reflection) ส่งให้ครบ 
ทุกวิชา ถ้าไม่ครบจะไม่ได้รับวุฒิบัตรการน าเสนอแผนงาน เรื่อง ศาสตร์พระราชา ในบ่าย
วันที่ ๙ ธ.ค. ๕๙ (๒-๓ อ าเภอ)การแต่งกาย ชุดสุภาพ(สีด า) ขอให้อ าเภอ น าข้อมูล สรุปการ
ด าเนินงานประจ าปี ๒๕๕๙ และ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ทุกต าบลน ามาด้วย ข้อมูลใน 
ระบบ Dmis   

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
              ๔.๒.๘  คู่มือฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง   
อัจฉรา :   ได้จัดสรรให้อ าเภอละ ๑๐ เล่ม (ใช้ได้ทุกระดับ)  โดยให้รายงานตามแบบฟอร์ม ครั้งที่ ๑ 

ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  โดยคีย์ข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดในระบบ Dmis  
มติที่ประชุม :  รับทราบ 

๔.๒.๙  กรอบแนวทางการด าเนินงานและหลักการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ - ๒   

ชลธิชา :  ส านักงาน กศน. แจ้งว่า ให้ใช้ กศน.อ าเภอเป็นฐานในการจัดสรรงบประมาณ โดยอ าเภอ
ละ ๕ รุ่น แต่ทั้งนี้อาจจะจัดสรรตามยอดจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับมาก็ได้  ไม่จ าเป็นว่า
จะต้องอ าเภอละ ๕ รุ่น ขอให้ยึดเป้าและงบประมาณในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามที่ได้รับ
จัดสรร 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
๔.๓   กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔.๓.๑   งบประมาณ    

บุษยา  :  ก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
                     ตามมติคณะรัฐมนตรี   เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

 
 

 
 
 
 
    

 

เป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส๔ 

ภาพรวม ๓๐ ๕๒ ๗๓ ๙๖ 

รายจ่ายประจ า ๓๓ ๕๕ ๗๖ ๙๘ 

รายจ่ายลงทุน ๑๙ ๔๑ ๖๓ ๘๗ 
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บุษยา :  (ร่าง) สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ภาคเรียนที่ 
๒/๒๕๕๙ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุษยา     :  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

888,000
0 

1,503,128 
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บุษยา    :  การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐   ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุษยา   : สรุปงบประมาณ งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙    
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บุษยา    :  สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔ งบด าเนินงาน  
           (งบบริหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุษยา    : สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔งบด าเนินงาน  
                     (สาธารณูปโภค) 
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บุษยา    : สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔งบด าเนินงาน  
                     (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุษยา   : สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔งบด าเนินงาน 
 (การศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุษยา    : สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔ งบด าเนินงาน 
            (การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต) 
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บุษยา     : สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๔  (งบบริหาร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุษยา     : สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ผลผลิตที่ 5 (สาธารณูปโภค) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุษยา    : สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ผลผลิตที่ ๕ (ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ประชุม :   รับทราบ 



19 
 

 
 
 
 

๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔.๔.๑  รายงานโครงการบรรณสัญจร   
ภัทริมณ  :  สรุปยอดรับบริจาคหนังสือ เดือน พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ รับบริจาคได้ทั้งสิ้น ๑๗,๖๐๒  เล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ประชุม :  รับทราบ 

๔.๔.๒  การตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล   
ภัทริมณ :   กกต.จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งจะลงตรวจเยี่ยม ศส.ปชต. โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบอีก

ครั้ง ทั้งนี้ให้กศน.อ าเภอ/ต าบล ตรวจสอบค าสั่งคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ 
ที่ประชุม :  รับทราบ 
 ๔.๕   กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๕.๑ สรุปผลการจัดกิจกรรมงานนมัสการพระพุทธโสธรและเทิดพระเกียรติแสดงถึง
ความเทิดทูน ความจงรักภักดีและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปี ๒๕๕๙  

ทิวารัตน์ :  สรุปผลดังนี้ 
 -  กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา กศน. และประชาชนผู้รับบริการในการนมัสการหลวงพ่อพุทธ 
          โสธรและงานประจ าปี  ๒๕๕๙  จ านวน ๑๐  วันๆ ละ ๕๐  คน  รวม  ๕๐๐  คน 
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วัน เดือน ป ี กศน.อ าเภอ กิจกรรมการสาธิตอาชีพ การจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๑๑ พ.ย. ๕๙ สนามชัยเขต 

๑. การท ากล้วยไม้แคระจากเส้นพลาสติก 
๒. การท าเค้กกลว้ยหอม 
๓. การท า๒สหายดบักลิ่น (มะกรูด, 
ใบเตยหอม) 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๑๓๕ คน 

ข้าวกลอ้ง  ๑๒ ถุงๆละ ๔๐.- เป็นเงิน ๔๘๐.- 
ข้าวซ้อมมือ ๑๓ ถุงๆละ ๔๐.- เป็นเงิน ๕๒๐.- 
ข้าวไรเบอรี่ ๑๖ ถุงๆละ ๗๐.- เป็นเงิน ๑,๑๒๐.- 
ข้าวหอมมะลิแดง ๑๓ ถุงๆละ ๕๐.- เป็นเงิน ๖๕๐.- 
ไข่เป็ด ๑๐ ถุงๆละ ๔๕.- เป็นเงิน ๔๕๐.- 
ขนุนทอด ๕๒ ถุงๆละ ๒๐.- เป็นเงิน ๑,๐๔๐.- 
        รวม ๔,๒๖๐.- 

๑๒ พ.ย. ๕๙ ท่าตะเกียบ 

๑. การท าตุก๊ตาการบูร 
๒. การท าโดนัท 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๑๐๖ คน 

๑.ช้างจากผ้าขาวมา้ 
๒.พรมเช็ดเท้า  ขายได้ ๑๘๐.- 
๓.ซองโทรศัพท์จากไหมพรม(สินค้าผู้พิการ) ขายได้ ๑๒๐.- 
        รวม ๓๐๐ .- 

๑๓ พ.ย. ๕๙ แปลงยาว 
"ริบบิ้นน้อย ร้อยดวงใจ  ถวายอาลยั รัชกาลที่๙ 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๑๓๔ คน 

ทองม้วน ๕๐๐ 
        รวม ๕๐๐ .- 

๑๔ พ.ย. ๕๙ 
พนมสารคาม 
ราชสาส์น 

๑. การท ากระทง 
๒. การท าพวงกุญแจผ้าด้นมือ 
๓. ถั่วเคลือบแกว้ 
๔. การท าไข่ทอดพระอาทิตย ์
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๑๐๓ คน 

ตะกร้าสานพลาสติก  ขายได้ ๓๕๐ .- 
น้ าพริกแกงค่ัว /แกงส้ม/พริกป่น/ปลายา่ง ขายได้  ๔๖๕ .- 
         รวม ๘๑๕ .- 

๑๕ พ.ย. ๕๙ บ้านโพธิ ์

๑. การท าริบบิ้น 
๒. การพับกุหลาบใบเตย 
๓. การท าลกูปัดพวงกญุแจ 
๔. การท าที่นวดนิ้ว 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม  ๓๕  คน 

ข้าวหอมปทุมของต าบลทา่พลับ จ านวน ๖๐ ถุง ๆ               
ละ ๒ กโิลกรัม  ถุงละ ๕๐  บาท ขายได ้๓,๐๐๐.- 
         รวม ๓,๐๐๐ .- 

๑๖ พ.ย. ๕๙ บางปะกง 

๑. การท าสลัดโรล  
๒. การประดิษฐ์ดอกไม้ดินไทย 
๓. การพับใบเตยดบักลิ่น 
๔. การพับริบบิ้นถวายความอาลยั 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๕๒ คน 

ดอกไม้ดินไทย 
 (ขายไม่ได้) 

๑๗ พ.ย. ๕๙ บางน้ าเปรี้ยว 

๑. การท าไข่ระเบิด 
๒. การท าริบบิ้นผา้ไว้อาลัย 
๓. การท าเฟรนฟายและปีกไก่เขย่า 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๑๓๖ คน 

ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม 
(ขายไม่ได้) 
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๑๘ พ.ย. ๕๙ บางคล้า 

1. การท าพวงกุญแจดอกทวิลิป 
2. การท าขนมโป้งเหน่ง 
3. การประดิษฐ์ดอกกุหลาบจากกระดาษย่น 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม 40 คน 

พวงกุญแจดอกทวิลิป 
พวงกุญแจลกูปัด 
กระเป๋าใส่เหรียญ 
ที่ครอบพวงกุญแจ  (ไม่มีมาขาย) 

๑๙ พ.ย. ๕๙ เมืองฉะเชิงเทรา 

๑. การประดิษฐ์ดอกพุทธรกัษา 
๒. การผสมเครื่องดื่ม (อิตาเลียนโซดา) 
๓. การเพ้นท์แก้ว 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๙๕ คน 

ข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ 
ขายขา้วได้ ๒ ถุงๆละ๘๐บาท   
       รวม ๑๖๐ .- 

๒๐ พ.ย. ๕๙ 
เมืองฉะเชิงเทรา 
คลองเขื่อน 

๑. การท าขนมปังแซนวิส 
๒. การท าฟักทองการบูร 
๓. การท ายาดมสมุนไพร 
กลุ่มเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรม ๔๗ คน 

น้ ามันมะพร้าวสกัดเย็น  ๓๒๐.- 
ไม้กวาด ๒๙๕.- 
มะม่วงมันเดือนเก้า  ๑,๔๐๐.- 
       รวม ๒,๐๑๕ .- 

รวม ๘๘๓  คน ๑๑,๐๕๐.-  บาท 

- โครงการจัดนิทรรศการเพือ่เทิดพระเกียรติ แสดงถึงความเทิดทูน ความจงรักภักดีและ
ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานนมัสการพระ
พุทธโสธรและงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณศาลาจัตตุรมุข จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 
 

 นักศึกษา กศน. และประชาชนผู้รับบริการในการนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจ าปี  ๒๕๕๙ 
จ านวน ๒๐  วันๆ ละ ๑๐๐  คน  รวม  ๒,๐๐๐  คน 

 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงในการจัดแสดงนิทรรศการ เหลือเพียง ๑๐ วัน ( ๑๑ – ๒๐พ.ย. ๒๕๕๙ ) 
 จึงท าให้มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น   ๑,๐๒๐ คน 
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ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
๕.๑  การน าเสนอวีดีทัศน์พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ระยะสั้น รุ่นที่ ๔ และมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

ชลธิชา :   หลังจบงานในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้มีการถ่ายท าใหม่ ระบบเสียง การบรรยาย การ
ตัดต่อ ยังไม่ราบรื่น ข้อมูลการสัมภาษณ์ สถานประกอบการ นายจ้าง ยังน้อยไป ประธานใน
พิธี เดิม ท่านเลขาสุรพงษ์ จ าจด เนื่องจากท่านต้องอยู่ประจ า ณ ส านักงาน กศน. ตาม
ประกาศ คสช. จึงได้มอบหมายให้ ผอ.ประยุทธ หลักค า เป็นประธาน แทน 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ทิวารัตน์ :   การส่งผลงานรางวัลเจ้าฟ้า อาจารย์บ ารุง ศรีใย ผลปรากฎว่าไม่เข้าเกณฑ์การคัดเลือก 

การมอบเกียรติบัตร ให้กับสถานศึกษา โรงเรียน ที่บูรณาการหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ใน
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบ ศน.อนันท์ เฟ่ืองทอง 
แทน เนื่องจาก ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดติดราชการ 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.๓๐ น.  
 
 
 
นางสาวพัชราภรณ์  คงประสิทธิ์    ผู้บันทึกรายงาน             นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์       ผู้ตรวจรายงาน 
ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป       การประชุม   ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์    รายงานประชุม 
 
 


