
 

ระเบียบวาระการประชุม 
ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งที่  ๓ / ๒๕๖๐   
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐น. 

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

วาระก่อนการประชุม 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................  

            
ระเบียบวาระท่ี  ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 ......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................                      
      
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๓  มีนาคม ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม : ..........................................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง  

 ๓.๑   กลุ่มอ านวยการ 
 ๓.๑.๑   ติดตามการรายงานวันลา  ( พิมพ์พรรณ) 

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

             …………………………………………………………………………………………………………………… 
๓.๑.๒   ติดตามการรายงานค าสั่งมอบอ านาจที ่๔๘๙ และ  ๒๗๐ 

 ( พิมพ์พรรณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
 



 

  ๓.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
๓.๒.๑  การรายงานผลผู้ประสบความส าเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์ดิจิทัล

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

๓.๓  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓.๓.๑  การด าเนนิงานบ้านหนังสือชุมชน การส ารวจและรายงานบ้านหนังสือ

ชุมชนที่ด าเนินการอยู่หรือจัดตั้งขึ้นใหม่  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  (ภัทริมณ) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๓.๔  กลุ่มนิเทศติดตาม 
๓.๔.๑  การพัฒนาครู กศน.เพื่อส่งเสริมสนุบสนุนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  (ศน.อนันท์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
   ๔.๑.๑  การประเมินพนักงานราชการ (พิมพ์พรรณ) 

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

 ๔.๑.๒  การก าหนดวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ 
 (พัชราภรณ์) 

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



 

๔.๑.๓  การคัดเลือกบุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือ
สนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๖๐  
 (พัชราภรณ์)  ก ำหนดส่งผลงำน  วันศุกร์ที่  ๒๑   กรกฎำคม  ๒๕๖๐ 

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

๔.๒  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
๔.๒.๑  ผลการประกวดบุคคลผู้ประสบความส าเร็จจากการอบรมโครงการศูนย์

ดิจิทัลชุมชน   ได้แก่  อ าเภอบางปะกง    (ชณาภา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๒  ติดตามผลการส่งแผนการด าเนินงานศูนย์ดิจิทัล      (ชณาภา) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๓  การจัดท าคลิป VDO ศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ อ าเภอละ  
 ๑  คลิป  พร้อมเล่มสรุป  ภายในวันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐    (ชณาภา) 

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

๔.๓  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๓.๑  รายงานผลจ านวนผู้เข้าสอบ – ขาดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙   
(ฐิตารีย์) 

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

๔.๓.๒  ศาสตร์พระราชา : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การทรงงานใน
รัชกาลที่ ๑๐   (ฐิตารีย์) 

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

 
 



 

๔.๓.๓  การจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่และ ปราชญ์ชาวบ้าน   (อัจฉรา) 

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

๔.๓.๔  ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการเรียน
ธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   (อัจฉรา) 

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

 
๔.๔  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔.๔.๑  การประชุมจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยจังหวัด 
(กก.ศส.ปชจ.)  (ภัทริมณ) 

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

๔.๔.๒  การจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริมการอ่านในวันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๖๐  
(สถานศึกษารายงานกิจกรรม)   

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

     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๕  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
๔.๕.๑  การรายงานโครงการบริหารจัดการขยะ ครั้งที่ ๑  (ทิวารัตน์) 

รอบท่ี ๑   รำยงำนวันที่  ๑๕  มีนำคม  ๒๕๖๐  
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

                ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๖  กลุ่มนิเทศติดตาม 
๔.๖.๑  รายงานผลการนิเทศสนามสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙  

 (ศน.วัชรินทร์) 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพื่อพิจารณา 

:   ………………………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………..........………………………………………………… 
:   ………………………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………..........………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 

:   ………………………………………………………………………………………………………………………    
…………………………………………………………………..........………………………………………………… 

 


