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ระเบยีบวาระการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๓  / ๒๕๕๙   

วันศุกร์ที่  ๔  มีนาคม    ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชมุประยูรศุข  สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
ประธาน :  การประชุมสัมมนา เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตาม

แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ –๒๕๕๙)   (ศน.จรัสศรี) 

 
ระเบยีบวาระที่   ๑    เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  

 

พัชราภรณ ์ ๑.๑  โครงการบําบัดทุกข์บาํรุงสขุ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน    
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗  มีนาคม  ๒๕๕๙ ณ วัดโพรงอากาศ   
หมู่ที่ ๙  ตําบลโพรงอากาศ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว   
๑.๒  การจัดพิธี วันทีร่ะลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๕๙  ณ  บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ ค่ายสมเด็จ 
พระน่ังเกล้า กองพลทหารราบที่ ๑๑ 
 

ระเบยีบวาระที่  ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพธุที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  
ประธาน :  รายงานการประชุมดังกล่าว ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพุธที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วทาง  http://ccs.nfe.go.th ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบหาก  
มีสถานศึกษาใดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งแก้ไขที่กลุ่มอํานวยการ สํานักงาน กศน. 

                     จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑   กลุ่มอํานวยการ 
๓.๑.๑  การสง่รายงานวันลา   (พิมพ์พรรณ) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 
 

http://ccs.nfe.go.th/
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๓.๑.๒  การขออนุมัติไปราชการ   (พิมพ์พรรณ) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 
 

๓.๑.๓  สถิติการเบิกจ่ายคา่สาธารณูปโภคของสถานศกึษา   (พัชราภรณ์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๑.๔  การรบั – ส่งหนังสอืราชการ   (ประธาน) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๑.๕  งบลงทุน   (อรอุมา) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 
 

๓.๒   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
๓.๒.๑  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ   (บุษยา) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๓.๓.๑  การสง่เสริมการรู้หนังสือ   (ชลธชิา) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
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    ๓.๔   กลุ่มอัธยาศัย 
๓.๔.๑  การออกหน่วยบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจําเดือน มีนาคม 

(ภัทริมณ) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....………………        
  ๓.๕  กลุ่มภาคีเครือขา่ยและกิจการพเิศษ 
   ๓.๕.๑  การรายงานผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด ประจําปี ๒๕๕๙ 
  ทางเว็บไซด์  www.nfe.go.th/admis 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....………………        
 
ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอํานวยการ 
๔.๑.๑  การประเมินพนักงานราชการ รอบท่ี ๑    (พิมพ์พรรณ) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๔.๑.๒  การขอเอกสารหนังสือรับรองเงนิเดือน (พิมพ์พรรณ) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 

๔.๑.๓  การรบัสมัครพนักงานราชการ  (พิมพ์พรรณ) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 

๔.๑.๔  การสง่เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย (พรทพิย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 
 
 
 

http://www.nfe.go.th/admis
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๔.๑.๕  การเบิกจ่ายเงินเดือน (พรทพิย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 

๔.๑.๖  การจัดจ้างถ่ายเอกสาร (ประธาน) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 

๔.๑.๗  กําหนดให้กรอกข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของ
หน่วยงานของรัฐเปน็ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ 
วรรค (๘) แหง่พรบ.ข้อมูลขา่วสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ (พัชราภรณ์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 
 
 
  ๔.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 

๔.๒.๑  การปรับปรุงหลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑     (ประธาน) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๒  กรอบภารกิจใหม่ของครู กศน.ตําบล   (ประธาน) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒.๓  รายงานผู้เขา้สอบ N-NET     (ฐิตารีย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๔  รายงานผู้เขา้ทดสอบเทียบระดับ   (ฐิตารีย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                   ๔.๒.๕  เนน้ยํ้าการเข้าสอบ (๑๒-๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙)  (ฐิตารีย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๔.๒.๖  การรบัชมรายการพัฒนาครู กศน. เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเก่ียวกับ 

แนวทางการจัดการศึกษาเรยีนร่วมหลักสตูรอาชีวศึกษาและมัธยมศกึษาตอนปลาย     
(ทวิศึกษา) ผา่นรายการสายใย กศน.  (ฐิตารีย์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                   ๔.๒.๗  แจ้งการตรวจข้อสอบปลายภาค  ๒/ ๒๕๕๙ (ฐิตารีย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๘  ข้อปญัหาท่ีพบจากการใช้ โปรแกรม ITW ๕๑ (ชณาภา) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๙  การตรวจไขว้ข้อมูลผู้จบ ในวันที่ ๗-๘ เมษายน  ๒๕๕๙ (ชณาภา) 
- วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ( กศน.อําเภอบางน้ําเปรี้ยว / กศน.อําเภอบางปะกง /
กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา / กศน.อําเภอคลองเขื่อน/กศน.อําเภอราชสาส์น    
และ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ ) 
- วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙  (กศน.อําเภอสนามชัยเขต /กศน.อําเภอท่าตะเกียบ/
กศน.พนมสารคาม/กศน.อําเภอแปลงยาว และกศน.อําเภอบางคล้า 
 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 

๔.๒.๑๐  การจําหนา่ยสนิคา้ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ ๖-๑๕ 
เมษายน ๒๕๕๙  (ประธาน) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒.๑๑  การใช้ระเบียบการฝึกอบรมหลกัสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  (ประธาน) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๓   กลุ่มยุทธศาสตร ์
   ๔.๓.๑ การอบรมครูเพื่อจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  (บุษยา) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๔.๔.๑ การจัดโครงการประชุมบรรณารักษ์สัญจร ปี ๒๕๕๙  (ภัทริมณ) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๕   กลุ่มภาคีเครือขา่ยและกิจการพเิศษ 
   ๔.๕.๑  วันพืน้ที่ชุ่มน้าํโลก    (ทิวารัตน์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  ๔.๖  กลุ่มงานนิเทศติดตาม 
  ๔.๖.๑  รายงานการนิเทศภายใน  (ศน. อนันท์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
        ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 7

 
 ระเบียบวาระที่  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ  
     ๕.๑  โครงการสรา้งปา่สรา้งรายได้ตามพระราชดํารสิมเด็จพระเทพฯ         (ทิวารัตน์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๒ โครงการบูรณาการหลกัสูตรลูกเสือชอ่สะอาดจังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมสนับสนนุ
ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและสาํนกังานลูกเสือ
แห่งชาติ (MOU)         (ทิวารัตน์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๓  การจัดการอบรมลูกเสอื หลักสูตรผู้นาํ ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙      
ณ  ค่ายลูกเสอืสาลิกา จังหวัดนครนายก  ตัวแทนครูอําเภอละ ๒ คน     (ประธาน) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๔  การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษาท่ีจัดและหรือสนบัสนนุการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตมอัธยาศัย ประจําป ี๒๕๕๙           (พัชราภรณ์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๕.๕  การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน    ปีงบประมาณ  
๒๕๕๘           (พัชราภรณ)์ 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๕.๖  ประกาศผลผู้เข้ารบัรางวัล  MOE  AWORD     (พิมพ์พรรณ) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………………………………………………………….... 


