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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๑๑ / ๒๕๕๙   

วันจันทร์ที ่ ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
พิธีมอบเกียรติบัตรกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
“เดินตามรอยพ่อ” ในงานนมัสการหลวงพ่อพุทธโสธรและงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

..........................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............. 
           ...........................................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. ..............  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒  การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู  (ตรวจเลือดครู) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๓  การจัดท าป้ายภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๔  การตรวจสอบโรงเรียนขนาดเล็กที่ สพฐ. โอนให้ กศน. 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๕  การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๖  การจัดอบรมครูขยายผล ศกพ.ทุกต าบลและกิจกรรมในปี ๒๕๖๐ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๗  ศูนย์ดิจิตอลชุมชนใช้ ICT จัดท า DIY 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๘  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ /อาชีพระยะสั้น 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๙  การศึกษาต่อเนื่อง /ทักษะชีวิต/เศรษฐกิจพอเพียง/ สังคมและชุมชน  
 จัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๑๐  การศึกษาตามอัธยาศัย “นั่งที่ไหนอ่านที่นั่น” /แผนการจัดกิจกรรมรักการอ่าน
ของห้องสมุด / โครงการพระราชด าริ ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๑๑  โครงการปลูกไม้ ๕ ระดับ ในทุก กศน.อ าเภอ/ต าบล จัดท าผังการปลูก 
ส่งส่วนกลางภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เน้น ไม้ประจ าถิ่นและยางนา 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๑๒  ชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อยอ าเภอละ ๑ ชมรม ๆ ละ ๓๐ คน  
 ผู้บริหาร กศน.อ าเภอต้องเข้าอบรมยุวกาชาดทุกคน 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๑๓  ศูนย์ทดสอบ E-EXAM วิชาที่เปิดสอบไทย คณิตย์/วิทย์ อังกฤษและทักษะ 
 การเรียนรู้ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๑๔  การจัดท า MICRO PLANING ยึดสภาพภูมิสังคมและความต้องการของ
ประชาชน ครูต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ ส านักงาน กศน.จะแจ้งเตือนสามครั้ง 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๑.๑๖  ๑ หมู่บ้าน มีบ้านหนังสือชุมชนมากกว่า ๑ แห่ง ให้ทุกจังหวัดตรวจสอบข้อมูล
แหล่งเรียนรู้และบ้านหนังสือชุมชนภายในจังหวัดด้วย 

๑.๑๗  ครู ต้องจัดห้องเรียน ON LINE โดยใช้ระบบ MOOC  
 ๑.๑๘  การจัดท าแผนปฏิบัติการของ กศน.ต าบล ในระบบ DMIS 
  (๑)  ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 
  (๒)  ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของต าบล 
  (๓)  ข้อมูลแผนปฏิบัติการต าบล ปี ๖๐ (๔ ไตรมาส) โดยใช้วงจรคุณภาพ      
           PDCA 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ การสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร   (พัชราภรณ์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๑.๒  การรายงานวันลาและรายงานผลการมอบอ านาจตามค าสั่งส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑ (พิมพ์พรรณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ๔.๑.๓  การขอมีบัตรประจ าตัวจนท.ของรัฐ (พนักงานราชการ) พิมพ์พรรณ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ๔.๑.๔  การมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  
                     (พิมพ์พรรณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                    ๔.๑.๕  การก าหนดต าแหน่ง/เกลี่ยอัตราก าลังพนักงานราชการ  (พิมพ์พรรณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                     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 จังหวัดชลบุร ี (ประธาน) 

          บัดนี้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้เรียกเงินคืน หากพบว่าเป็นการเบิกจ่าย
โดยไม่มีระเบียบ โดยให้น าเงินส่งคืนรายได้แผ่นดินโดยเร็ว เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึนต่องบประมาณแผ่นดินและเป็นการรักษาระเบียบวินัยทางงบประมาณและการคลัง 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                    ๔.๑.๗  รายงานงบเดือน ประจ าเดือนตุลาคม  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙      
                    (ศน.วัชรินทร์) 
                     -  สถานศึกษาทีย่ังไม่รายงานข้อมูล  กศน.อ าเภอพนมสารคาม /กศน.อ าเภอบ้านโพธิ์        
                         กศน.อ าเภอบางปะกง และ กศน.อ าเภอราชสาส์น 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๒.๑ ข้อมูลจ านวนนักศึกษา เทอม ๒/๒๕๕๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ )   
(ชณาภา) 

ทีป่ระชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๔.๒.๒ สรุปโครงการอบรมแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล   (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๓  รายงานจ านวนนักศกึษากลุ่มเป้าหมายพนักงานรักษาความปลอดภัยและจ านวน
ผู้เข้ารับการเทียบระดับ (ฐิตารีย์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ๔.๒.๔  ปฏิทินการด าเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ๔.๒.๕  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 6 

๔.๒.๖  ชี้แจงคู่มือและแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย  (ฐิตารีย์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๒.๗  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการน าศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในชุมชน  
(อัจฉรา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
              ๔.๒.๘  คู่มือฝึกฝนบทสนทนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  (อัจฉรา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๙  กรอบแนวทางการด าเนินงานและหลักการจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ - ๒  (ชลธิชา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๓   กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔.๓.๑   งบประมาณ      (บุษยา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔.๔.๑  รายงานโครงการบรรณสัญจร  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๔.๒  การตรวจเยี่ยม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
    
 ๔.๕   กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๕.๑ สรุปผลการจัดกิจกรรมงานนมัสการพระพุทธโสธรและเทิดพระเกียรติแสดงถึง
ความเทิดทูน ความจงรักภักดีและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 
ภูมิพลอดุลยเดช ประจ าปี ๒๕๕๙ (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 

๕.๑  การน าเสนอวีดีทัศน์พิธีมอบวุฒิบัตรนักศึกษาคนพิการผ่านการอบรมหลักสูตร
คอมพิวเตอร์ระยะสั้น รุ่นที่ ๔ และมอบประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
(ชลธิชา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                         ……………………………………………………………………………………………………………………… 


