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รายงานการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๑/ ๒๕๖๐ 

วันพุธที่  ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
…………………………………………………………………………………. 

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

        ๖. นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ 
๗. นายนครชัย  โพธิ์ขาว     ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางปะกง 
๘.  นางสาวพัชยา  ทับทิม   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 
๙. นางสาวอัจฉรา ธัญยาธีรพงษ์  นักวิชาการศึกษา 

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

        ๑๙.  นางพรทิพย์  เพ็ชรรื่น   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๐.  นางสาวพิมพ์พรรณ  ทองดารา  นักจัดการงานทั่วไป     
๒๑. นางสาวอรอุมา  หน่ายคอน  นักวิชาการเงินบัญชี   
๒๒. นางสาวฐิตารีย์  สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา    

        ๒๓. นางสาวอารยา  ศิริบรรจง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
๒๔.  นางเตือนจิตร  ราศีมิน   ข้าราชการครู 
๒๕.  นางพรจันทร์  แดงโกเมน  ครู ผู้ช่วย 
๒๖.  นางวาสนา  รุนเจริญ   ข้าราชการครู 
๒๗.  นางกินนร  จิตรวงศ์นัน  ข้าราชการครู 
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๒๘.  นายสุระพล ชื่นอารมณ์  บรรณารักษป์ฏิบัติการ  
๒๙.  นางประทีป  ธูปหอม   ข้าราชการครู 
๓๐.  นางกรรณิการ์  ศิริวัฒน์  ข้าราชการครู 
๓๑.  นางสาวมยุรี  เข็มทอง   บรรณารักษ ์
๓๒.  นางสาวศศิวิมล  โคตรโยธา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๓๓.  นางสาวธัญพร  รักวงค์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๓๔.  นางสาวราวดี  แสนยามาต  ครู กศน.ต าบลบางน้ าเปรี้ยว 
๓๕.  นางสาวนุชรี  กองสุข   ครู กศน.ต าบลเกาะขนุน 
๓๖.  นายชวลิต  คงวัฒนะ   ครู กศน.ต าบลคู้ยายหมี 
๓๗.  นางสาวรัตนาวดี  เสาวรักษ์    นักจัดการงานทั่วไป อ าเภอท่าตะเกียบ 
๓๘.  นางสาวจิราพร  ชัยผา   ครู กศน.ต าบล 
๓๙.  นางสาวพัฒนา  สมบูรณ์   ครู กศน.ต าบล 
๔๐.  นางโชติลักษณ์  จิ๋วส าอางค์   คร ูอาสาสมัคร 
๔๑.  นางมาลี  ผ่องสุภา   พนักงานพิมพ์ ส ๓ 
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสุทิศา  ซุ่นคง   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอบางคล้า      ลาไปต่างประเทศ 
๒. นางบังอร  ฝ่ายสัจจา   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพนมสารคาม ลาไปต่างประเทศ 
๓. นางอุบล  ดีรัศมี   ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอสนามชัยเขต  ลาไปต่างประเทศ 
๔. นางสาวชลธิชา  เอ่ียมศิริ   นักวิชาการศึกษา    ลาพักผ่อน 
๕  นางสาวยุพา  จุลแฉ่ง   ข้าราชการ           ลาป่วย 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.  นางสาวเบญจวรรณ  จันทรักษา  เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย  สาขาถนนมหาจักรพรรดิ์ 
๒.  นายวิรัตน์  เจริญวงศ์  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

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

วาระก่อนการประชุม 
๑.  การประชาสัมพันธ์และน าเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยแก่ข้าราชการและ     
     บุคลากรในสังกัด  โดยเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทย 

เบญจวรรณ   : แนะน าบัตรเอทีเอ็มแบบใหม่(ชิฟการ์ด) แบบมีแถบแม่เหล็กฝังบนบัตร  ซึ่งจะเป็นการป้องกัน 
 การโจรกรรมทางข้อมูลส่วนตัว  ค่าธรรมเนียม ๑,๕๙๙ /๙๙๙ /๕๙๙   มีการคุ้มครองผู้ประสบ

อุบัติเหตุ การสมัครบริการเสริมพร๊อมเพลย์  ธนาคารกรุงไทย เพื่อการช าระค่าบริการต่าง ๆ 
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ผ่านมือถือ และการใช้บริการพร๊อมเพลย์ เพื่อเป็นการลดการใช้เช็คและค่าธรรมเนียมการโอน
ต่าง ๆ  

ประธาน : ขอบคุณเจ้าหน้าทีจ่ากธนาคารกรุงไทยที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเอทีแบบใหม่ และบริการ
เสริมต่าง ๆจากธนาคาร   
๒.  การส ารวจรายช่ือคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล  

ผอ.วิรัตน์ :  นายวิรัตน์  เจริญวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ชี้แจงการด าเนินงานของ ศสปชต. ประจ าป  ๒๕๖๐  ซึ่งเป็นการท างานร่วมกัน
ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรากับ ส านักงาน กศน. 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ก่อนการด าเนินการในป  ๒๕๖๐  ซึ่งมีโครงการหลายอย่างที่ต้องด าเนินการ
จึงขอให้มีการส ารวจคณะกรรมการ ศสปชต.เดิม ว่ายังมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่
หรือไม่ และให้มี ศสปชต ในทุกหมู่บ้าน หมูบ้านละ ๑ คน ดังนั้นต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ให้ครบทุกหมู่บ้าน  วิธีการสรรหาคณะกรรมการระดับอ าเภอนั้น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐   

ประธาน :  ขอให้มีการด าเนินการส ารวจคณะกรรมการ ศสปชต.เดิม ว่ายังมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่หรือไม่ และสรรหาคณะกรรมการให้ครบทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการเดิมให้คงไว้พร้อม
ทั้งสรรหาเพ่ิมให้ครบ  ทั้งนี้ขอให้รายงานข้อมูลภายในวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

 
๓. แนะน าตัวข้าราชการและบุคลากรเข้ารับการบรรจุใหม่  

                         ๓.๑ นางสาวศศิวิมล  โคตรโยธา   ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
    ปฏิบัติงาน ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
    ๓.๒ นางสาวธัญพร  รักวงศ์         ต าแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน  
    ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา    

                         ๓.๓ นางสาวรัตนาวดี เสาวรักษ์    ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กศน.อ าเภอ   
                         ท่าตะเกียบ 
                         ๓.๔ นางสาวนุชรี กองสุข      ต าแหน่ง ครูกศน.ต าบล ปฏิบัติงาน กศน.ต าบลเกาะขนุน     
                         กศน.อ าเภอพนมสารคาม 
                         ๓.๕ นางสาวราวดี  แสนยามาต    ต าแหน่ง ครูกศน.ต าบล  ปฏิบัติงาน กศน.ต าบล 
                         บางน้ าเปรี้ยว   กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
                         ๓.๖ นายชวลิต คงวัฒนะ           ต าแหน่ง ครูกศน.ต าบล  ปฏิบัติงาน กศน.ต าบล 
                         คู้ยายหมี  กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
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  ระเบียบวาระที่  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
๑.๑  เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑.๑.๑  โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจ าปี 
๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ในวนัพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดเกาะแก้วเวฬุวัน     
หมู่ที่ ๕ ต าบลดงน้อย อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประธาน  :  มอบหมายนางบังอร  ฝ่ายสัจจา ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอพนมสารคาม รักษาการใน 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอราชสาส์น  มอบหมายเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม : รบัรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน กศน.ต าบล ๔ ศูนย์เรียนรู้ 
๑.  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล  

อัจฉรา : กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา (กอ.รมน.)จัดโครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนและการเรียนรู้ วิถีตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากระราช
ด าริ ประจ าป  ๒๕๖๐  จ านวน ๘ ครั้ง ครั้งละ ๖๐ คน ในระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๐  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาจัดนักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามความ
เหมาะสม ประสานหรือแจ้งการเข้าร่วมโครงการได้ที่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ๒. ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
ชณาภา :  การติดตามการด าเนินงานป งบประมาณ ๒๕๕๙ ที่มีการต่อยอดการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

ซึ่งสถานศึกษายังรายงานข้อมูลส่งไม่ครบทุกแห่ง  ทั้งนี้ ส านักงาน กศน. ได้ให้ส านักงานกศน.
จังหวัดติดตามรายงานผลการด าเนินงานผู้ประสบความส าเร็จศูนย์ดิจิทัลโดยให้รายงานในระบบ 
DMIS ป  ๒๕๖๐ ในหัวข้อ ศูนย์ดิจิทัล โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่   ๑๐  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

ประธาน :  มอบงานติดตามเร่งรัด กศน.อ าเภอที่ยังไม่ส่งรายงานขอให้ส่งตามก าหนดเวลา 
  
 ๓. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล (ศส.ปชต.) 
ประธาน :  นายวิรัตน์  เจริญวงค์  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด

ฉะเชิงเทรา    ได้ชี้แจงในวาระก่อนการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
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๔. ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 
ประธาน :  การด าเนินการศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เป็นภารกิจต่อเนื่อง รายละเอียดอยู่ในวาระ

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
 ๓.๒ การรายงานวันลาและรายงานผลการมอบอ านาจตามค าสั่งส านักปลัดกระทรวง    

ศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑ 
พิมพ์พรรณ :  สถานศึกษาที่ยังส่งรายงานไม่ครบ  ได้แก่ กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ และ กศน.อ าเภอบางปะกง 
ประธาน :  ขอให้ทุกอ าเภอรายงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด 
มติที่ประชุม :  ขอให้ทุกอ าเภอรายงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด มอบงานติดตามรายงานและรายงานในการ

ประชุมครั้งต่อไป 
 ๓.๓  รายงานค่าสาธารณูปโภค (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) 
พัชราภรณ์   :  รายงานค่าสาธารณูปโภค (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) 
 
            ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอแปลงยาว 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 620.6 599.2 0.00 386.27 

ค่าไฟฟ้า 7,416.73 5,648.62 0.00 4,656.14 

ค่าโทรศัพท์ 394.99 455.98 0.00 0.00 
 
       ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 452.20 513.60 386.27 666.61 

ค่าไฟฟ้า 5,325.21 6,072.65 5,206.38 4,783.83 

ค่าโทรศัพท์ 1,238.53 1,214.88 1,260.62 1,224.03 
 
 
 
 



๖ 
 

     
                                      ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอพนมสารคาม 
 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 781.64 1,342.64 385.20 385.20 

ค่าไฟ 3,726.00 3,609.83 3,960.93 2,514.11 

ค่าโทรศัพท์ 864.56 892.23 0.00 0.00 
                                      
                                       ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอราชสาส์น 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 210.00 213.00 225.00   
ค่าไฟ 1,225.25 1,284.37 1,365.52   
ค่าโทรศัพท์ 110.21 110.21 110.21   

 
                                         ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

ค่าน้ า 90.00 144.00 0.00 
ค่าไฟ 2,171.87 2,488.45 1,493.52 

ค่าโทรศัพท์ 779.67 779.67 0.00 
ค่าไปรษณีย์ 547.00 220.00 1,404.00 

 
ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอแปลงยาว 

 

ดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 620.60 599.20 416.34 386.27 

ค่าไฟฟ้า 7,416.73 5,648.62    5,461.25  4,656.14 

ค่าโทรศัพท์ 394.99 455.98 416.34 398.04 



๗ 
 

                                     ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอบางปะกง 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 896.10 896.15 599.20 492.20 

ค่าไฟ 4,325.21 5,355.88 2,592.60 4,755.99 

ค่าโทรศัพท์ 749.20 749.20 561.43 0.00 
 
                               

ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอสนามชัยเขต 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

ค่าน้ า 192.60 192.60 192.60 

ค่าไฟ 4,196.37 3,544.69 2,990.64 
ค่าโทรศัพท์ 203.30 209.40 273.44 

 
 
                                    ค่าสาธารณูปโภค กศน.อ าเภอคลองเขื่อน 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 
ค่าน้ า 80.00 60.00 70.00 
ค่าไฟ 395.00 403.48 298.96 

ค่าโทรศัพท์ 203.50 209.40 235.40 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 92.00 84.00 628.00 82.00 

ค่าไฟ 2,116.69 1,994.98 1,665.23 1,851.98 

ค่าโทรศัพท์ 288.68 129.10 261.24 0.00 



๘ 
 

                                   ค่าสาธารณูปโภค ส านักงาน กศน.จังหวัด 
 

เดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม 

ค่าน้ า 1,210.00 1,542.00 1,325.00 2,223.14 

ค่าน้ ามัน 21,532.00 26,397.45 27,312.00 12,687.70 

ค่าโทรศัพท์ 768.25 895.23 705.64 รอบิล 

ค่าไฟฟ้า 35,524.70 28,537.22 28,874.83 22,402.68 
 
  -  กศน.อ าเภอบางคล้า และกศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ยังไม่มีการรายงานข้อมูล 
ประธาน  :  ให้อ าเภอรายงานข้อมูลเป็นประจ าทุกเดือน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง 
มติที่ประชุม :  ขอให้ทุกอ าเภอรายงานให้ตรงตามเวลาที่ก าหนด มอบงานติดตามรายงานและน าเสนอ

รายงานในการประชุมครั้งต่อไป 
 
 ๓.๔ ติดตามใบเสร็จรับเงิน  
วันทนา  :  งานการเงินได้ถ่ายเอกสารใบแจ้งหนี้ให้แก่สถานศึกษา เรียบร้อยแล้ว 
ประธาน  :  ในการประชุมครั้งต่อไปขอให้งานการเงินส าเนาเอกสารแจกด้วย เพื่อบันทึกการแจ้งและการ   
                     ติดตามไว้เป็นหลักฐาน 
มตทิี่ประชุม :  รับทราบ 
 

๓.๕ ขอความร่วมมือสนับสนุนการด าเนนิงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
อัจฉรา :  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ “เกษตร

ทฤษฎีใหม่” เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้ 
๑. ร่วมติดตามเยี่ยมเยียน  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในแต่ละพ้ืนที่ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 

๒. สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ /ด้านการจัดการฟาร์ม หรือการบริหาร
จัดการผลผลิตหรือบริหารจัดการพ้ืนที่ /จัดการตลาด หรือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

๓. สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการให้แก่
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯตามท่ีมีศักยภาพ 
 ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานในการส่งข้อมูลกลุ่มเป้าหมายให้กับทางกระทรวงเกษตร 



๙ 
 

และสหกรณ์ เพ่ือจัดการสนับสนุนองค์ความรู้ในเรื่องการอบรมให้ความรู้ในการสร้างเว็บเพจ
การตลาดออนไลน์ ตามโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นอีกช่องทางใน
การสนับสนุนการขายสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการต่อไป 

ประธาน :  โครงการดังกล่าวเป็นการต่อยอดโครงการอบรมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ซึ่ง
ส านักงาน กศน. ได้จัดสรรงบประมาณครึ่งป แรก  หัวละ ๔๐๐ บาท ต าบลละ ๑๖ คน : ป   โดย
จัดให้มีการบูรณาการจัดการอบรมโดยใช้กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร  อบรมหลักสูตรดิจิทัล  โดยใช้
วิทยากร เน็ตอาสา จากดีแทค โดยเขียนหลักสูตรให้ครอบคลุมเนื้อหาและกลุ่มเป้าหมาย 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

๓.๖ ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 
ศน.อนันท์ :  ส าหรับการจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด ในป  ๒๕๖๐ได้แนะน าบรรณารักษ์

ห้องสมุดประชาชน ด าเนินการออกแบบกิจกรรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของแต่ละ
ชุมชน ส านักงาน กศน. มอบหมายให้แต่ละจังหวัดด าเนินการพิจาณาคัดเลือกห้องสมุด
ประชาชน จังหวัดละ ๑  แห่ง ให้เป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด ต้นแบบ  ซึ่ง ส านัก 
งานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้พิจารณาให้ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น 
“ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด ต้นแบบ”และให้ห้องสมุดประชาชนอ าเภอทุกแห่ง
ด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ตามรูปแบบที่ส านักงาน กศน. ก าหนด   

ประธาน :  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง วางแผนการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒  
เมษายน  ๒๕๖๐  โดยใช้งบประมาณห้องสมุดประชาชน มอบงานอัธยาศัยติดตามข้อมูล    

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ การประเมินพนักงานราชการ 

ศน.อนันท์ :  การประเมินพนักงานราชการ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล ตามต้นฉบับรายละเอียดตัวชี้วัด การ
ประเมินพนักงานราชการ ดังนี้ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ของครู กศน.ต าบล 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 
จัดท าฐานข้อมูลชุมชนเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 



๑๐ 
 

ด้านการวางแผน (P) 
๑. ส ารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลบริบทของชุมชนในต าบล         
ที่รับผิดชอบ ตามรูปแบบการวางแผนจุลภาคอย่างมีคุณภาพ 
๒. การจัดท าแผนการเรียนรู้รายชุมชน 
๓. จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา 
๔. จัดท าแผนปฏิบัติการ กศน. ต าบล ประจ าป งบประมาณ 
๕. บันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล กศน.ต าบล (DMIS) 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา  (๔ ศูนย์ และอ่ืนๆ) 
ด้านการด าเนนิการ (D) 

  น าแผนปฏิบัติราชการประจ าป งบประมาณและแผนการเรียนรู้รายชุมชนไปสู่การปฏิบัติโดย 
๑. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ แผนการเรียนรายบุคคล 
(ท าหน้าที่ครูประจ ากลุ่ม) 
๒. จัดและส่งเสริม สนับสนุน และประสานงาน การจัดการเรียนรู้ ในภารกิจศูนย์เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยประจ าต าบล และศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตประจ าต าบล โดยยึดหลักการใช้ กศน.
ต าบล เป็นฐาน 
ด้านการตรวจสอบและประเมินผล (C) 
พิจารณาจ านวนร้อยละผู้จบหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรของผู้เรียนและผู้รับบริการให้เป็นไปตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนด 

 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (A) 
                     ๑. สรุปผลการปฏิบัติงาน หรือความส าเร็จของงานที่ได้ด าเนินการ 

๒. ผลปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) อย่างน้อย ๑ ผลงาน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ของงาน (ร้อยละ ๘๐)  มีองค์ประกอบการพิจารณา ๔ ด้าน ดังนี้ 
๑. ปริมาณงาน  
๒. คุณภาพผลงาน 
๓. ความรวดเร็วหรือความตรงต่อเวลา 
๔. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (ร้อยละ ๒๐)  ตามเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ. ก าหนด ดังนี้ 
๑. การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 
๒. การบริการที่ดี 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๕. การท างานเป็นทีม 



๑๑ 
 

 
คะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี ๕ ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับ ช่วงคะแนนประเมิน 

ดีเด่น ๙๕ - ๑๐๐ 
ดีมาก ๘๕ - ๙๔ 
ดี  ๗๕ - ๘๔ 
พอใช้ ๖๕ – ๗๔ 
ต้องปรับปรุง ต่ ากว่า ๖๕ 

 
ประธาน :  การประเมินในรอบนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประเมิน  ผู้เข้ารับการประเมินต้อง

เตรียมเอกสารการประเมินให้พร้อม หลังจากเสร็จสิ้นการประเมินเอกสารหลักฐานประกอบการ
ประเมินต่างๆ ต้องน ามาเก็บรวบรวมไว้ที่ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
  ๔.๑.๒ แนวปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม 
พัชราภรณ์ :  จังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งเรื่องการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

เรื่องการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ  โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทันต่อเหตุการณ์ตามแนวทางกระบวนงานการ
ด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเป็นรูปธรรม และให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา การก ากับดูแล และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่
อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมาย มีหน้าที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
นายอ าเภอเมื่อได้รับการร้องขอจากนายอ าเภอเพ่ือให้ศูนย์ด ารงธรรมที่จัดตั้งขึ้น สามารถแก้ ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์  
ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงขอให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือช่วยเหลือนายอ าเภอเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากนายอ าเภอเกี่ยวกับศูนย์ด ารงธรรมตามแนวทางการปฏิบัติ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
 
 



๑๒ 
 

 ๔.๑.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ ส านักงาน 
กศน. 

ชณาภา : ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่เน็ตอาสา ดีเทค เรื่อง
การประชาสัมพันธ์ โครงการและกิจกรรมของเน็ตอาสา งานสารสนเทศได้ท าหนังสือราชการ
แจ้งไปยังสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการดีแทค เน็ตอาสา 

ประธาน :  โครงการเน็ตอาสาเป็นโครงการต่อเนื่องจากท่ีมีการอบรมดิจิทัลชุมชน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการ
อบรม วิทยากรจาก เน็ตอาสา ดีแทค 

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 
๔.๒   กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

๔.๒.๑   รายงานการเบิก - จ่าย งบประมาณ 
บุษยา : สรุปงบประมาณ งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ป งบประมาณ ๒๕๕๙ พักเบิก 
  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                    สรุปงบประมาณ งบอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน) ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
  
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

สรุปงบประมาณ งบอุดหนุน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
      

สรุปงบประมาณ งบอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน) ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๔ งบบริหาร  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
  
        
  
 
 
 
 
 
                     
                     สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๔ งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 



๑๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๕ งบด าเนินงาน งบบริหาร  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

      สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๕ งบด าเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
                     สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๕ งบด าเนินงาน ค่าหนังสือพิมพ์ห้องสมุด  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 



๑๕ 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
                       
                      สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๕ งบด าเนินงาน ค่าวารสารห้องสมุด  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
                      สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๕ งบด าเนินงาน ค่าหนังสือ/สื่อห้องสมุด  ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
                        



๑๖ 
 

  สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๕ งบด าเนินงาน ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ต าบล 
                        ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 

        
      
         
 
 
                       
 
                        สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๔ งบด าเนินงาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต                                                 
                        ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

                   
    สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๔ งบด าเนินงาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
                     ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 

                              
 
 
 
 
 
                     



๑๗ 
 

                    สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๔ งบด าเนินงาน การศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
                     ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
                     สรุปงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    สรุปงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ) 
                    ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๑๘ 
 

                     สรุปงบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปงบประมาณ ผลผลิตที่ ๔ งบด าเนินงาน ส่งเสริมการรู้หนังสือ ป งบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

๔.๒.๒ การจัดการอบรมค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
บุษยา  :  รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย กศน.อ าเภอบางคล้า  

กศน.อ าเภอสนามชัยเขต กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์ และ กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 
    รุ่นที่ ๒   ระหว่างวันที่  ๘ - ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย กศน.อ าเภอพนมสารคาม  

กศน.อ าเภอราชสาส์น กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ กศน.อ าเภอแปลงยาว 
                     รุ่นที่ ๓   วนัที่  ๑๐,๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ กลุ่มเป้าหมาย กศน.อ าเภออ าเภอคลองเขื่อน   

กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว และ กศน.อ าเภอบางปะกง กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ๙ คน 
ข้าราชการ ๖ คน /ครู กศน.ต าบล ๗๗ คน/รักษาการครูกศน.ต าบล ๘ คน /เจ้าหน้าที่แผน 
๗  คน  

ประธาน :  ขอให้แจ้งบุคลากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพียงกัน 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 



๑๙ 
 

๔.๒.๓  ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
บุษยา  :  สรุปผลปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
 ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๙ ของส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑. ร้อยละความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามโครงการ/กิจกรรม/งาน/    
แผนปฏิบัติการของส านักงาน กศน. (คะแนน ๑.๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๒ ร้อยละความส าเร็จของโครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน กศน. (คะแนน ๐.๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๓ ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษา 
นอกระบบ (N-net) (คะแนน ๐.๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๔ จ านวนผู้ใช้งานสื่อการเรียนการสอนจากรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา (ETV) 
ผ่านระบบออนไลน์ (คะแนน ๐.๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๕ ร้อยละของผู้ร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้  
(คะแนน ๐.๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๖ ร้อยละของผู้เรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การสอบปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในรายวิชาหลัก (คะแนน ๐.๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๒๑ ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
(คะแนน ๐.๕) 
ตัวช้ีวัดที่ ๒.๒ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของ 
ส่วนราชการ (คะแนน ๐.๕) 

  รวมคะแนน ๕ คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๓.๑ การเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี ๒๕๖๐  

เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน  
อัจฉรา :  ตามท่ีมูลนิธิครอบครัวพอเพียง  โดย ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล ประธานกิตติมศักดิ์ โดยการ

จัดท า MOU ร่วมกับส านักงาน กศน. ในการด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนพระราช
ปณิธานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทั้งนี้ขอความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและ
ชุมชน ประจ าป  ๒๕๖๐ ซึ่งในการประสานการด าเนินจัดโครงการ ฯ ได้ก าหนดจัดโครงการใน
ห้วงเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๐  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครู และบุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ระยะเวลาการด าเนินการ ๑ วัน หากมีการประสานงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
จะท าหนังสือราชการแจ้งกลับไปยังสถานศึกษาอีกครั้ง 

มติที่ประชุม :  มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบประสานขอตัวอย่างจาก ส านักงาน กศน.จังหวัดที่ด าเนินการแล้ว 
(ระยอง/ตราด) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 



๒๑ 
 

 ๔.๓.๒  รายงานการประชุมวางแผนการเตรียมการนิเทศก์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่    
๑๓ มกราคม  ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมรกต สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

ฐิตารีย์            :  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เข้าร่วม
ประชุมวางแผนการเตรียมการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม  ๒๕๕๐  ณ  ห้องประชุมมรกต สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก โดยมีนางทองพิน ขันอาสา หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงาน กศน. ชี้แจง
นโยบายและแนวทางการนิเทศประจ าป งบประมาณ ๒๕๖๐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๖ หลัก ซึ่ง
ประกอบด้วย  ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม ๕. ยุทธศาตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและการ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ ๖.  ยุทธศาตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการปราบปรามคอร์รับชั่นและการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยเน้นการท างานตามนโยบายของเลขาธิการ กศน. คือ  ใช้หลักการ
ท างานแบบ PDCA 

  ภารกิจที่ต้องด าเนินการในป  ๒๕๖๐  คือ ๑. การนิเทศติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วน  
ได้แก่ แผนการเรียนรู้รายบุคคล  การประกันคุณภาพการศึกษา  และการตรวจเลือดนักศึกษา 
๒.  การนิเทศติดตามผลตามนโยบายและจุดเน้น ป  ๒๕๖๐  ได้แก่  กศน.ต าบล ๔ ศูนย์   

 การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และรักการอ่าน 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

         ๔.๓.๓  รายงานการเข้าสอบ-ขาดสอบ n-net   
ฐิตารีย์  :  รายงานการเข้าสอบ-ขาดสอบ n-net  ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
 

 
 
 
  
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป เปรียบเทียบผู้เข้าสอบ – ขาดสอบภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ,ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙  
ป การศึกษา๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 

  



๒๓ 
 

๔.๓.๔  รายงานการตรวจสอบภายในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ฐิตารีย์ :  หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดส่งรายงาผลการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจ าป งบประมาณ  ๒๕๕๙  ดังนี ้
  ๑.  การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.

พุทธศักราช ๒๕๕๖ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ส านักงาน กศน.
ก าหนด คือ ส านักงาน กศน. จังหวัดบางแห่งไม่มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
สถานศึกษาที่ขอเปิดสอนและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนด มีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย เน้นผู้สมัครแต่ไม่เน้นผู้ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ยกระดับการศึกษาอย่างแท้จริง การประชาสัมพันธ์ไม่ชัดเจน ขาดการแนะแนว 
  ๒.  การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เนื่องจาก สถานศึกษาขาดการวางแผนที่ที่ดีในการเปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ท าให้งบประมาณที่จัดสรรส าหรับโครงการที่ขออนุมมัติไม่
สามารถใช้ได้ทันในป การศึกษานั้น ต้องเจียดจ่ายใช้เงินอุดหนุนหลักสูตร การจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช ๒๕๕๑ แทนวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับฝึก
ปฏิบัติไม่เพียงพอให้ผู้เรียนใช้ฝึกปฏิบัติ บางสาขาวัสดุฝึกมีราคาแพง ไม่สามารถจัดซื้อให้ผู้เรียน
ได้ฝึกจริง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างเชื่อม  หลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการ เนื้อหาใน
รายวิชามีจ านวนมาก  
ข้อเสนอแนะ ส านักงาน กศน.จังหวัดควรด าเนินการดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมชี้แจงการด าเนินงานให้ครู บุคลากรผู้รับผิดชอบได้เข้าถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการด าเนินงาน 
 ๒.  จัดให้มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในด้านต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์
โครงการรับสมัครผู้เรียนผ่านสื่อ 
 ๔.  คัดเลือกครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ติดตามก ากับ ดูแล นักศึกษาจนกว่า
จะจบหลักสูตร 
 ๕.  พิจารณาช่วงวัยและความรู้ความสามารถที่แตกต่างของผู้เรียน จึงคววรจัดท า
แผนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ควรมีการปรับพ้ืนฐานความรู้โดยแยกกลุ่มผู้เรียน 
 ๖. มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ผู้ที่เรียนจบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ว่าสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างไร  
 
 



๒๔ 
 

มติที่ประชุม :  ให้สถานศึกษาที่ด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 
๔.๓.๕  การจัดสอบเทียบระดับ   

ฐิตารีย์  :  ปฏิทินจัดสอบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ส านักงาน กศน.จังหวัด    
                     ฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหต ุ
๘-๙  กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ สถานส่งรายชื่อผู้เข้ารับการเทียบระดับ  
๑๔  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ รับต้นฉบับข้อสอบ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก  

๑๖-๑๗ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๐ จัดท าส าเนาข้อสอบโดยคณะกรรมการ  
๑๘-๑๙ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ สอบเทียบระดับการศึกษาแบบ(ไต่ระดับ) สนามสอบส านักงาน กศน.จังหวัด และ 

กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ 
๒๒-๒๔ กุมภาพันธ ์๒๕๖๐ ตรวจกระดาษค าตอบอัตนยั ผู้เข้ารับการเทียบระดับ   ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

๒๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบ N-NET ศูนย์สอบและสถานศึกษาใช้ User name และ 
password เพื่อเข้าระบบ ส่วนนักศึกษาดูผลคะแนน
เป็นรายบุคคลโดยใช้รหัสประจ าตัวประชาชน 

**๑-๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๐** สอบ E-Exam   ณ กศน. อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ รับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดท า

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับแบบทดสอบ และ
กรรมการต้องมารับแบบทดสอบอย่างนอ้ย ๒ ใน ๓ 
คน 

๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ สนามสอบของแต่ละอ าเภอ 
๒๑-๒๕  มีนาคม ๒๕๖๐ ตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

มีนาคม  ๒๕๖๐ ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
มีนาคม  ๒๕๖๐ สอบซ่อม ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
เมษายน ๒๕๖๐ สอบเทียบระดับการศึกษาฯ ( ม.6 8 เดอืน)  สอบหน้าจอระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
เมษายน ๒๕๖๐ 

 
 
 

ตรวจข้อมูล GPAX ของนักศึกษาจบปกติและนักศึกษา
ตกหล่นที่ท าจากโปรแกรม ITW51 ภาคเรียนที่ ๒/
๒๕๕๙ 

แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม  
กลุ่มที่ ๑ บางน้ าเปรี้ยว บางปะกง เมือง ฉช. 
กลุ่มที่ ๒ คลองเขื่อน  ราชสาส์น บา้นโพธิ ์
กลุ่มที่ ๓ สนามชัยเขต ท่าตะเกยีบ พนมสาคาม 
กลุ่มที่ ๔ แปลงยาว บางคล้า       

พฤษภาคม  ๒๕๖๐ รายงานผู้ส าเร็จการศึกษาภาคเรียนที ่
 ๒/๒๕๕๙และภาคเรียนอื่นทีย่ังไม่ได้ส่ง 

ส่ง ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พฤษภาคม  - กันยายน ๒๕๖๐ - เปิดภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๐ 
- พบกลุ่มนักศึกษา  

หรือตามที่สถานศึกษาก าหนด 

พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาทกุระดับ - ส่งผ่านทางเว็บไซต์  http://mis.nfe.go.th 
- Backup ข้อมูลส่งส านักงาน กศน.จังหวัด 

หลังจากวันสอบ ๒ สัปดาห ์ ส่งข้อสอบท าลาย 
ณ.ส านักงาน กศน.จังหวัด 

ให้ส่งรายงานจ านวนข้อสอบที่ส่งให้ส านกังาน กศน.
จังหวัดด้วย 

 
 



๒๕ 
 

  แบบสรุปจ านวนผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด ครั้งท่ี ๒ /๒๕๕๙ 
  ก าหนดสอบในวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-  รับต้นฉบับข้อสอบ วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   จดัท าส าเนาต้นฉบับข้อสอบ 
วันที่  ๑๖ - ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

ชณาภา :  นักศึกษาทางไกล  ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  กศน.อ าเภอพนมสารคาม ระดับม.ต้น   
๓ คน  ระดับม.ปลาย  ๑๗   คน  กศน.อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว  ระดับม.ต้น  ๑ คน   
ระดับม.ปลาย ๓   คน กศน.อ าเภอสนามชัยเขต ระดับม.ปลาย  ๑  คน และ กศน.อ าเภอ 
ราชสาส์น ระดับม.ต้น ๗ คน  ระดับม.ปลาย  ๒๖   คน  รวมทั้งสิ้น  ๕๘  คน 

ศน.จรัสศร ี :  เกณฑ์การวัดผลประเมินผลสถานศึกษาต้องด าเนินการเอง ข้อสอบระหว่างภาคใช้ข้อสอบ 
ของสถาบันทางไกล  ซึ่งส านักงาน กศน.จังหวัดจะด าเนินการประสานต่อไป  

ประธาน  :  ขอให้สถานศึกษาที่มีการจัดสอบด าเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบ 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๓.๖  การด าเนนิการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้ของนักศึกษา    
ฐิตารีย์            :  ปฏิทินการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ที่ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะทดลอง ภาคเรียนที ่๑/๒๕๖๐ ภาคเรียนที๒่/๒๕๖๐ 
๑ เจ้าหน้าที่งานทะเบยีนตรวจสอบจ านวนผู้

ลงทะเบียนเรียน ทั้ง๓ ระดับ  
๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๑๕-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

๑๕-๖๐ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๒ ครูแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่จะเขา้รับการ
ประเมินระดับการรู้หนังสือ 

๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒๑-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๒๑-๒๕ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
๓ เจ้าหน้าที่ กศน.อ าเภอจัดเตรียมเครื่องมือ

การประเมินระดับการรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. 

๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๒๐-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๒๐-๒๕ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

๔ คณะกรรมการด าเนินการประเมินระดับ
การรู้หนังสือ ครั้งที่๑ 

๖-๑๗ กุมภาพันธ ์
๒๕๖๐ 

๒๕-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
๒๕-๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
๕ รายงานผลการประเมินระดับการรู้หนังสือ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ ์ ๑๐-๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๐-๑๕ 



๒๖ 
 

ของนักศึกษา กศน. คร้ังที่ ๑ ๒๕๖๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
๖ นิเทศติดตามการประเมินระดับการรู้

หนังสือของนักศึกษา กศน. คร้ังที่ ๑ 
๖-๒๔ กุมภาพันธ ์

๒๕๖๐ 
๒๕  พฤษภาคม –   ๑๕ 

มิถุนายน ๒๕๖๐ 
๒๕ พฤศจิกายน – 

๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
๗ ส านักงาน กศน.จังหวัดรวบรวมสรุป

รายงาน ส านกังาน กศน 
๒๕-๒๘ กุมภาพันธ ์

๒๕๖๐ 
๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๐ 

เร่ิมกรอกข้อมูลรายงานใน
ระบบ 

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
เร่ิมกรอกข้อมูลรายงานใน

ระบบ 
๘ พัฒนานักศึกษา กศน.ที่มีนักศึกษาไม่ผ่าน

เกณฑ์การอ่านและการเขียนโดยอาจใช้
เครื่องมือหรือวิธีการดังตัวอย่างใบงาน,
ทดสอบ,สอนเสริม  

- 
 

๑๖  มิถุนายน – ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๑๖ ธันวาคม๒๕๖๐– ๑๕ 
มกราคม ๒๕๖๑ 

๙ คณะกรรมการด าเนินการประเมินระดับ
การรู้หนังสือ ครั้งที่ ๒ 

- 
๑๗-๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๑๗-๓๑ 

มกราคม ๒๕๖๑ 
๑๐ รายงานผลการประเมินระดับการรู้หนังสือ

ของนักศึกษา กศน. คร้ังที่ ๒ 
- สิงหาคม ๒๕๖๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

๑๑ ส านักงาน กศน.รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  

มีนาคม ๒๕๖๐ กันยายน ๒๕๖๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๓.๖  การด าเนนิการจัดสอบเพื่อวัดสมรรถนะความรู้ของครู    
ฐิตารีย์            :  ด้วยส านักงาน กศน.  ได้เชิญประชุมเจ้าหน้าที่งานข้อสอบ /เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และ

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในสังกัด จ านวนศูนย์สอบละ ๒ คน เข้า
ร่วมประชุมติดตั้งระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในระหว่างวันที่ ๖-๗ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐  ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก   ซึ่งมีเจ้าหน้าจากส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒ คน /เจ้าหน้าที่จาก กศน.อ าเภอพนมสารคาม ๒ คน และ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

 ๒ คน  โดยในการจัดสอบให้ด าเนินการเรียงล าดับครูทุกประเภทเข้าสอบ  ยกเว้นครูประจ ากลุ่ม  
โดยเรียงล าดับตามรายชื่อสถานศึกษา และให้สถานศึกษาลงทะเบียนสอบผ่านระบบออนไลน์ที่ 
www.nfe.go.th/neec ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม  ๒๕๖๐ - ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  แจ้งให้
ศูนย์ทดสอบเตรียมความพร้อมระบบการจัดสอบโดยให้ดาวน์โหลดข้อมูลผู้เข้าสอบและชุด
ข้อสอบภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ และด าเนินการจัดสอบเพ่ือวัดสมรรถนะความรู้
พ้ืนฐานของครู กศน.ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ – ๑๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 
 

http://www.nfe.go.th/neec%20ระหว่างวันที่%20๓๐%20มกราคม%20%20๒๕๖๐%20-%20๙


๒๗ 
 

๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๔.๑  โครงการบรรณสัญจร 
ศน.อนันท์          :  การด าเนินการต่อยอดโครงการบรรณสัญจรในป  ๒๕๖๐ โดยการรับบริจาคหนังสือ 
                       ต าบล ละ ๑,๐๐๐ เล่ม ต่อป   
มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 ๔.๕   กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๕.๑ โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ทิวารัตน์ :  ด้วย ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ ได้จัดโครงกำรคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ประจ ำปี 
2559 เพ่ือเป็นขวัญก ำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชำลูกเสือที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจกำรลูกเสือ 
และขอควำมร่วมมือส ำนักงำน กศน. พิจำรณำคัดเลือกผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ประจ ำปี 
2559 ส ำนักงำน กศน. จึงขอให้ส ำนักงำน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด พิจำรณำคัดเลือก
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น จ ำนวน 3 คน และจัดส่งให้ส ำนักงำน กศน. ภำยในวันที่ 1 มีนำคม 
2560 ดังนี้   ประเภทผู้บริหำร จ ำนวน  1  คน  /ประเภทผู้สอน จ ำนวน  1  คน 
และ ประเภทผู้สนับสนุน จ ำนวน  1  คน ทั้งนี้  หำกพ้นก ำหนดให้ถือว่ำสละสิทธิ์ ในกำร
พิจำรณำเข้ำรับกำรคัดเลือก ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักงำน กศน.
จังหวัดฉะเชิงเทรำ พิจำรณำแล้ว จึงขอให้สถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอทุกอ ำเภอร่วมสรรหำ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่นพร้อมทั้งจัดท ำ
แบบรำยงำนผลงำนผู้บังคับบัญชำลูกเสือดีเด่น ตำมแบบรำยงำนที่ก ำหนดให้ และจัดส่งมำยัง 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ ภำยในวันศุกร์ที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เป็นภำพรวมของส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ  

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 

๔.๕.๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    
ทิวารัตน์ :  ตำมนโยบำยของรัฐบำลและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร มอบหมำยให้ผู้บริหำร

สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ด้วย
กระบวนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ป้องกันผู้เสพยำเสพติดรำย
ใหม่ และให้กำรช่วยเหลือผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดตำมกระบวนกำรโครงกำรสถำนศึกษำ   
สีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข เป็นกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำง
ครบวงจรคุณภำพตำมมำตรกำร กระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำสีขำว ปลอด    
ยำเสพติดและอบำยมุข เป็นกระบวนกำรที่ด ำเนินกำรเริ่มต้นจำกห้องเรียนสีขำว/แผนกสีขำว 
โดยนักเรียน นักศึกษำแกนน ำ จ ำนวน 4 ฝ่ำย คือ ฝ่ำยกำรเรียน ฝ่ำยกำรงำน ฝ่ำยสำรวัตร
นักเรียน และฝ่ำยกิจกรรม ด ำเนินกำรดูแลช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำตำมหลักกำรเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
และเป็นกำรแบ่งเบำภำระหน้ำที่ครู อำจำรย์ ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ สำมำรถแก้ไขปัญหำผู้ 

เกี่ยวข้องกับยำเสพติดและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในระดับที่ควบคุมได้ ดังนั้น เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงขอให้สถำนศึกษำ กศน.



๒๘ 
 

อ ำเภอทุกอ ำเภอ ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ให้กระทรวงศึกษำธิกำร ภำคเรียนละ 2 ครั้ง  
             ภำคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนำยน และ เดือนสิงหำคม  และ  

   ภำคเรียนที่ 2   เดือนธันวำคม  และ เดือนกุมภำพันธ์ ทุกปีกำรศึกษำ  
ตำมนโยบำยกำรป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ และแบบรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 
 ๔.๕.๓ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

ทิวารัตน์ :  ด้วย สภำวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ร่วมกับส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ก ำหนดจัดกิจกรรมกำรคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำมคุณธรรม 9 ประกำร ตำมพระรำชด ำรัสของ
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้แก่ 1) พำกเพียรอดทน 2) เสริมสร้ำงคน
ดี 3) รู้รักสำมัคคี 4) มีน้ ำใจ   5) ใฝ่ประหยัด 6) ซื่อสัตย์สุจริต  7) เศรษฐกิจพอเพียง 8) เรียง
ร้อยไมตรี 9) หวังดีมีเมตตำ เพ่ือเป็นกำรแสดงควำมจงรักภักดีและร่วมถวำยอำลัย ส ำนักงำน 
กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ จึงขอให้ กศน.อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ ประชำสัมพันธ์และพิจำรณำคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ เข้ำรับกำรคัดเลือก โดยผู้สนใจสำมำรถจัดส่งแบบเสนอ
ผลงำนเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกฯ จ ำนวน 1 เล่ม พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล 1 แผ่น  ได้ที่  สภำ
วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรำ ศำลำกลำงจังหวัดฉะเชิงเทรำ ชั้น 2 ภำยในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 
2560 รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้ อนึ่งหำกสถำนศึกษำ กศน.อ ำเภอใดมีบุคลำกรใน
สังกัดเข้ำร่วมกิจกรรมกำรคัดเลือกบุคคลต้นแบบตำมคุณธรรม 9 ประกำรดังกล่ำว ขอให้แจ้ง
มำยังส ำนักงำน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรำ ทรำบด้วย เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
 ๔.๕.๔ อาสายุวกาชาด   

ทิวารัตน์ : ขอให้สถานศึกษาที่ด าเนินการจัดกิจกรรมอาสายุวชาดแล้ว ขอให้รายงานสรุปผลการ
ด าเนินการจัดโครงการ (รูปเล่ม) รายงานมายังส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราด้วย 

มติที่ประชุม :   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ 
   ๖.๑  ข้อมูลนักศึกษาตกหล่น /และ ออกจากระบบกลางคัน 
ชณาภา : ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ได้ด าเนินการตรวจสอบฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล  

พบว่า  มีจ านวนเด็กตกหล่นและออกจากระบบโรงเรียนกลางคันในภาพรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา  



๒๙ 
 

จ านวน  ๒๔๐  คน  แบ่งเป็นจากคณะกรรมการการสึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  ๑๒๑  คน  
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  จ านวน  ๙๒  คน  และส านักบริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน  ๒๗  คน  และขอให้ กศน.อ าเภอทุกแห่งตรวจสอบรายชื่อ  
ที่อยู่  และรายละเอียดของนักศึกษาที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่ของท่าน เพ่ือด าเนนการติดตาม
กลุ่มเป้าหมายนี้ ตามนโยบายแก้ไขปัญหาเด็กตกหล่นและออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน 

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


