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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๙ / ๒๕๕๙   

วันพุธที ่ ๗ กันยายน  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐น.   
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข     ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
๑. การมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจ าปี  ๒๕๕๙   ได้แก่ นางสาวพรธิดา จันดา   
   ต าแหน่ง ครูอาสาสมัคร  กศน.อ าเภอบางปะกง  
๒.มอบเกียรติบัตรผลคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่ายที่จัดและ    

          หรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ประจ าปี 2559 

 ประเภทเครือข่าย 
๒.๑ ประเภทผู้น าชุมชนดีเด่น  ได้แก่  พันจ่าเอก จิรภัทร พัฒพันธุ์  
๒.๒ ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ (ศิษย์เก่า กศน. ดีเด่น)  ได้แก่   
นางสาวบุญจันทร์ โอขะจร 
๒.๓ ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ (อาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะ ดีเด่น)  ได้แก่ 

   นางทองคูณ สุจริต 
๒.๔  ประเภทผู้ท าคุณประโยชน์ ( กรรมการสถานศึกษา )  ได้แก่  
นายจรัญ  งาสุวรรณ์ 
๒.๕  ประเภทผู้น าศาสนา ดีเด่น    ได้แก่  นายสุเทพ  การะพิทักษ์ 
๒.๖  ประเภทปราชญ์ชาวบ้าน ดีเด่น ด้าน เกษตรกรรม  ได้แก่ นายบ ารุง ศรีใย 

 ประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างเหมาบริการ ศูนย์การเรียน 
 กศน.ต าบล/แขวง  
-  ประเภทครูสอนผู้พิการ  ดีเด่น  ได้แก่  นายมนตรี  มุดตะเล็บ   
- ประเภทครู กศน.ต าบล ดีเด่น   ได้แก่  นางสาวศิรินทราภรณ์  บุญจันทร์    
๓.  การมอบสิ่งของจ าเป็นแก่นักศึกษาผู้พิการ จากบริษัทอีสวอเตอร์   จ านวน ๒๐ ชุด   
 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
 

-  โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจ าปี ๒๕๕๙   
ก าหนดจัดในวันที่ ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๙  ณ วัดไทรทอง อ. แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ประธาน  : รายงานการประชุมดังกล่าว ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วทาง http://ccs.nfe.go.th ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบหาก 

มีสถานศึกษาใดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งแก้ไขข้อมูลไดท้ี่กลุ่ม อ านวยการ หากไม่
แก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 มติที่ประชุม : ......................................................................................................................... ..................  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  กลุ่มอ านวยการ 

๓.๑.๑  สรุปรายงานค่าสาธารณูปโภค แยกรายอ าเภอ  เดือน มกราคม –  สิงหาคม
๒๕๕๙ (พัชราภรณ์) 

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

๓.๑.๑  รายงานค าสั่งมอบอ านาจ ๔๘๙ /๕๑   ก าหนดรายงานทุกวันที่ ๕ ของเดือน 
(พิมพ์พรรณ) 

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

๓.๒   กลุ่มยุทธศาสตร์ 
๓.๒.๑  สรุปรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ   (บุษยา) 

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

๓.๒.๒  การรายงานฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (DMIS)  (บุษยาและคณะ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ๓.๓   กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๓.๑  รายงานการรับบริจาคหนังสือ (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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              ๓.๔  กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ   
๓.๓.๑  การด าเนนิโครงการสร้างป่า สร้างรายได้  (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑   การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 (ประธาน) 

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

๔.๑.๑   การส่งสรุปผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ก าหนดส่ง ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
 (พิมพ์พรรณ) 

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

 ๔.๑.๒  สรุปการประเมินพนักงานราชการ  (พิมพ์พรรณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 ๔.๑.๓  สรุปรายงานการเงิน บัญชี พัสดุ  (พรทิพย์ / พิชยา/อรอุมา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ๔.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
    ๔.๒.๑  ชี้แจงตารางการสอบซ้ าซ้อน (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๒  รายงานจ านวนผู้เข้าสอบ  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒.๓  การตรวจกระดาษค าตอบ อัตนัย / ปรนัย    (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒.๔  ก าหนดการนิเทศสนามสอบ    (ศน.อนันท์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

๔.๒.๕ การอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล    (ศน.อนันท์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๖  ก าหนดการนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียน ๑/๒๕๕๙    (ศน.อนันท์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๗  การรับสมัครผู้เรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙ (อัจฉรา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๗  สรุปรายงานผลการจัดอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
(อัจฉรา) 

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

๔.๒.๘ สรุปรายงานผลการจัดการอบรมศูนย์ดิจิตอลชุมชน  (อารยา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๔.๓  งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔.๓.๑  การจัดกิจกรรมวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ (๘ กันยา) (ภัทริมณ) 
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ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

๔.๓.๒  รายงานการจัดกิจกรรมและการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน   (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๓  สรุปรายงานผลศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยต าบล ศส.ปชต.  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๔  กลุ่มยุทธศาสตร์ 
๔.๔.๑  ติดตามรายงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการรอบ ๑๒ เดือน  (บุษยา) 

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

๔.๔.๒  การยืมเงินหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ  (บุษยา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    ๔.๔  งานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๔.๑  การขยายผลการด าเนินโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ (แผนปี ๖๐)  (ทิวารัตน์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                         ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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