
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๐   
วันศุกร์ที ่ ๓ มีนาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐น. 

ณ  ห้องประชุมประยูรศุข  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
                               ๑.  พิธีมอบใบประกาศเยาวชนดีเด่น 

  ๒. การจัดอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๐ 
                                  ร่วมกับ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  

            
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
                         เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

     ๑.๑ โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  
     ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 
     ณ วัดใหม่บางคล้า ต าบลบางสวน  อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 
     ๑.๒  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี ๒๕๖๐ 

      
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม :   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง  

 ๓.๑   กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๑.๑   ติดตามการรายงานวันลา 

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

             …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๑.๒   ติดตามการรายงานค าสั่งมอบอ านาจ ๔๘๙ และ  ๒๗๐ 

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



 

          ๓.๑.๓   ติดตามการรายงานค่าสาธารณูปโภค  
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๓.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

๓.๒.๑  ติดตามการรายงานผู้ประสบความส าเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์
ดิจิทัลชุมชน  (อารยา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
   ๓.๒.๑  รายงานการเบิก – จ่ายงบประมาณ  (บุษยา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                          ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๓  กลุ่มตรวจสอบภายใน 
   ๓.๓.๑  ติดตามการรายงานงบเดือน  ( รายงานข้อมูลทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน     
                     ถัดไป  ) (ไอยวริญญ์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
   ๔.๑.๑  การเบิกค่าพาหนะครูผู้สอนคนพิการ (ประธาน) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ๔.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 

๔.๒.๑  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ ส านักงาน กศน. (DMIS 60)  
(บุษยา) 

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



 

๔.๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
๔.๓.๑  ซักซ้อมแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) กลุ่มเป้าหมายนอกระบบ (ชลธิชา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๓.๒  แนวทางการด าเนินงาน ๑ อ าเภอ ๑ อาชีพ  ส านักงาน กศน.จังหวัด 

ฉะเชิงเทรา (อัจฉรา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๓.๓  เด็กออกกลางคัน  (ชณาภา) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๓.๔  รายงานผลการสอบ n-net  (ฐิตารีย์) 

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

๔.๓.๕  รายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือ  (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๓.๖  แจ้งปฏิทินการจัดสอบ ปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  (ฐิตารีย์) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๔  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔.๔.๑  ติดตามรายช่ือคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย อ าเภอ 
(ภัทริมณ) 

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

               
 
 



 

๔.๕  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
๔.๕.๑  การเบิกจ่าย  โครงการบริหารจัดการขยะ  (ทิวารัตน์) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๕.๒  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  (ทิวารัตน์) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
           ๔.๕.๓  การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข     
(ทิวารัตน์) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๕.๔  โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ตามแนวพระราชด าริฯ  (ทิวารัตน์) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๕.๕  ปฏิทินการรายงานผลการจัดกิจกรรม  (ทิวารัตน์) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๖  กลุ่มนิเทศติดตาม วัดผลประเมินผล 

 ๔.๖.๑  การนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (ศน.อนันท์) 

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

              …………………………………………….......…………………………………………………………………… 
๔.๗  กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 ๔.๗.๑  การตรวจสอบทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา  (ไอยวริญญ์) 

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

 
 
 



 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑  การประเมินพนักงานราชการ  ครั้งที่ ๑  (พิมพ์พรรณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๕.๒  แผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรถเคลื่อนที่  (ภัทริมณ) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                           ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๕.๓  การประชุมบรรณารักษ์สัญจร  (ภัทริมณ) 

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


