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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๑ / ๒๕๖๐   

วันพุธที ่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐น. 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
๑.  การประชาสัมพันธ์และน าเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยแก่ข้าราชการและ     
     บุคลากรในสังกัด  โดย(จนท.ธนาคารกรุงไทย) 
๒.  การส ารวจรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ต าบล  
     โดย (จนท. กกต.ประจ าจังหวัดฉะเชิงเทรา) 
๓. แนะน าตัวข้าราชการและบุคลากรเข้ารบัการบรรจุใหม่  

                         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 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

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

             

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม : ............................................................................................................................. ..............  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง  
  ๓.๑   แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน กศน.ต าบล ๔ ศูนย์การเรียนรู้   
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 -  ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
  กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการพัฒนาศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชนและการเรียนรู้ วิถีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากระราชด าริ ประจ าปี ๒๕๖๐  
จ านวน ๘ ครั้ง ครั้งละ ๖๐ คน ในระหว่างเดินธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง มีนาคม ๒๕๖๐  ขอความอนุเคราะห์จัด
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการตามความเหมาะสม 
 -  ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
   
 -  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยต าบล 
 -  ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 
 
ทีป่ระชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๓  รายงานค่าสาธารณูปโภค (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙) (พชัราภรณ์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๔ ติดตามใบเสร็จรับเงิน (วันทนา) 
 งานการเงินได้ถ่ายเอกสารใบแจ้งหนี้ให้แก่สถานศึกษา (รายละเอียด วันทนา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๕ ขอความร่วมมือสนับสนุนการด าเนนิงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (อัจฉรา) 
 

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

๓.๖ ห้องสมุดเคลื่อนที่ส าหรับชาวตลาด (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ การประเมินพนักงานราชการ  (พิมพ์พรรณ) 

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

๔.๑.๒ แนวปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม (พัชราภรณ์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                    ๔.๑.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
                   ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กับ ส านักงาน  
                   กศน.  (ประธาน) 
 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒   กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔.๒.๑   รายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณ      (บุษยา) 

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

  ๔.๒.๒ การจัดการอบรมการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐     
  (DMIS ๖๐)(บุษยา)      
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 รุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๖ - ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
 รุ่นที่ ๒   ระหว่างวันที่  ๘ - ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

รุ่นที่ ๓   วันที่  ๑๐,๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๓  ผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ระดับส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (บุษยา) 

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

๔.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๓.๑ การเข้าร่วมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปี ๒๕๖๐  
เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน (อัจฉรา) 

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

๔.๓.๒  รายงานการประชุมวางแผนการเตรียมการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในภาคตะวันออก เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม  
๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมรกต สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก (ชลธิชา) 

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

๔.๓.๓  รายงานการเข้าสอบ-ขาดสอบ n-net  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๔  รายงานการตรวจสอบภายใน หลักสูตร ปวช.  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๕  การจัดสอบเทียบระดับ  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๓.๖  การตรวจเลือดนักศึกษา   (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๗  การตรวจเลือดครู  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
  ๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔.๔.๑   โครงการบรรณสัญจร ๒๕๖๐  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๔.๕   กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๕.๑ โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๙ 
 (ทิวารัตน์) 

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

๔.๕.๒ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข   (ทิวารัตน์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๕.๓ การคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - 
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ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 


