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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๑๒ / ๒๕๕๙   

วันพฤหัสบดีที ่ ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
การมอบวุฒิบัตรบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นระดับกลุ่มส านักงานและที่ผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน     

ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
๑.๑  สรุปประเด็นการมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพ่ือจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๑.๒  สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน ๔ ศูนย์เรียนรู้เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจในการด าเนินงานที่ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง โดย
การน้อมน าศาสตร์พระราชาด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้  (มอบหมายผอ.บรรลือศักดิ์  
สิตตานนท์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ประชุมแทน) 
๑.๓  เรื่องจากกรประชุม คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่๑๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤศจกิายน  ๒๕๕๙ 
มติที่ประชุม : ............................................................................ ...............................................................  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง ติดตามการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และ 

         ส านักงาน กศน. 
 ๓.๑  การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น /เด็กออกกลางคัน 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๒  การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครู  (ตรวจเลือดครู) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๓  การจัดท าป้ายภาษาไทย /ภาษาอังกฤษ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๔  การตรวจสอบการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ  
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
           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 :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๑๑  โครงการปลูกไม้ ๕ ระดับ ในทุก กศน.อ าเภอ/ต าบล เน้น ไม้ประจ าถิ่นและยางนา 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๓.๑๒  ชมรมอาสายุวกาชาดอย่างน้อยอ าเภอละ ๑ ชมรม ๆ ละ ๓๐ คน  
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๑๓  ศูนย์ทดสอบ E-EXAM วิชาที่เปิดสอบไทย คณิตย์/วิทย์ อังกฤษและทักษะ 
 การเรียนรู้ 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๑๔  การจัดท า MICRO PLANING ยึดสภาพภูมิสังคมและความต้องการของ
ประชาชน ครูต้องด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ DMIS 

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

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

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

๓.๑๖  ให้ กศน.อ าเภอทุกแห่งตรวจสอบข้อมูลแหล่งเรียนรู้และบ้านหนังสือชุมชนภายใน
จังหวัดเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๑๗  ครู ต้องจัดห้องเรียน Online โดยใช้ระบบ MOOC  
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓.๑๘  การจัดท าแผนปฏิบัติการของ กศน.ต าบล ในระบบ DMIS 

  (๑)  ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 
  (๒)  ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของต าบล 
  (๓)  ข้อมูลแผนปฏิบัติการต าบล ปี ๖๐ (๔ ไตรมาส) โดยใช้วงจรคุณภาพ      
           PDCA 
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ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑ การรายงานวันลาและรายงานผลการมอบอ านาจตามค าสั่งส านักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ที่ ๔๘๙/๒๕๕๑  (พิมพ์พรรณ) 

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

๔.๑.๒ การรับสมัครพนักงานราชการ ต าแหน่งครู กศน.ต าบล  ๒ อัตรา ต าแหน่ง 
 นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงาน กศน.อ าเภอท่าตะเกียบ   ๑ อัตรา  / ต าแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานส านักงาน กศน.จังหวัด  ๑  อัตรา และ การเกลี่ย
อัตราก าลังพนักงานราชการ  ๑  อัตรา (ต าบลคู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต)( (พิมพ์พรรณ) 

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

๔.๑.๓  การยกเลิกสัญญาจ้างและการขอถอนเงินค้ าประกันสัญญาของลูกจ้างตาม
ระเบียบพัสดุ  (อรอุมา /พิมพ์พรรณ) 

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

๔.๑.๔ ประชาสัมพันธ์การมอบทุนโรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ าไท 
(พัชราภรณ์) 

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

๔.๑.๕ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านเทคโนโลยี
อวกาศ ระหว่าง ส านักงาน กศน.กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (พัชราภรณ์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๑.๖ เชิญชวนท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้าง กศน.ต าบลบางปลากด  
(พัชราภรณ์) 

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

๔.๑.๗ การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์  รัชกาลที่ ๑๐ (พัชราภรณ์) 
 -  การติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมพุ่มเงิน พุ่มทอง ด้านซ้าย 
และด้านขวาของฐานพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีครุฑอยู่ตรงกลางฐาน พร้อมข้อความ 
ทรงพระเจริญ 

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

๔.๑.๘  โครงการสายใย กศน. โครงการ ๖   (พัชราภรณ์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๑.๙  การติดตามใบเสร็จรับเงิน   (วันทนา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๑.๑๐  การปรับปรุงเว็บไซด์ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา   (อารยา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒   กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
๔.๒.๑   รายงานงบประมาณและสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ไตรมาสที่ ๑      
(ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)      (บุษยา) 

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

  ๔.๒.๒   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เกษณภา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๔.๓.๑  สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรการน าศาสตร์พระราชาสู่
การปฏิบัติในชุมชน  (อัจฉรา) 

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

๔.๓.๒  การจัดท าแผนปฏิบัติการเรียนธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  
(อัจฉรา) 

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

๔.๓.๓  การจัดโครงการเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ชลธิชา) 
- สถานศึกษาพร้อมด าเนินการ ๑ แห่ง  ได้แก่  กศน.อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา (หลักสูตร ๗๐ 
ชั่วโมง) และไม่พร้อมด าเนินการ ๑๐ แห่ง 

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

๔.๓.๔  สรุปข้อมูลนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ชณาภา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๕ รายงานผู้ส าเร็จการศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ชณาภา) 

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

๔.๓.๖  โปรแกรม itw ๕๑ ออกเวอร์ชั่นใหม่ เป็นรุ่นวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
 (ชณาภา) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๓.๗  ชี้แจง การทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E- Exam) (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๘  การนิเทศสนามสอบระหว่างภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๙  การตั้งเป้าหมายการเข้าสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๑๐  การนิเทศการจัดการเรียนการสอนผ่านเฟสบุ๊ค (ฐิตารีย์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  ๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔.๔.๑  การออกหน่วยบริการรถเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๔.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการ ศสปชต.  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ๔.๕   กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

๔.๕.๑ การด าเนนิการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐  
 (ทิวารัตน์) 

ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๕.๒ การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตัวชี้วัด การศึกษา (กศน.) 
(ทิวารัตน์) 

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

๔.๕.๓ การด าเนนิกิจกรรม TO BE NUMBER ONEจังหวัดฉะเชิงเทรา  (ทิวารัตน์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๔.๖   กลุ่มตรวจสอบภายใน 

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


