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รายงานการประชุมประจําเดือนข้าราชการและบคุลากรสํานักงานกศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
วันพุธที่  ๖ มกราคม  ๒๕๕๙   เวลา ๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชมุประยูรศุข   สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นายวสันต์  รัชชวงษ์   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๒. นายสมิง  เสมียนรัมย์   รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๓. นายบรรลือศักด์ิ  สิตตานนท์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
๔. นายอนันต์  ตันไล้   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอแปลงยาว 
๕. นายนครชัย  โพธ์ิขาว   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบางปะกง 
๖. นายสมหมาย  มั่งคั่ง     ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบางนํ้าเปรี้ยว 
๗. นางบังอร  ฝ่ายสัจจา   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอพนมสารคาม 
๘. นางอุบล  ดีรัศมี   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอสนามชัยเขต 
๙. นางสาวทองสุก  ถาวรวงษ์  ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอราชสาส์น 
๑๐.นางสาวพัชยา  ทับทิม   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอท่าตะเกียบ 
๑๑. นางรุ่งอรุณ บุตรสิงห์   ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ 
๑๒. นายอนันท์เฟ่ืองทอง   ศึกษานิเทศก์ 
๑๓.นางวัชรินทร์ศรีณิบูลย   ศึกษานิเทศก ์
๑๔. นางสาวจรัสศรีหัวใจ   ศึกษานิเทศก ์
๑๕. นางประภาพร  ย้ิมดี   ข้าราชการครู 
๑๖. นางสาวพิชยาวุฑฒวิภาต  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๑๗. นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
๑๘นางสาวเกษณภาเกิดมณี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๑๙. นางสาวฐิตารีย์สุโอ๊ะ   นักวิชาการศึกษา 
๒๐. นางสาวบุษยาหน่ายคอน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๑. นางสาวอารยาศิริบรรจง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๒. นางสาวพัชราภรณ์คงประสิทธ์ิ  นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๓. นางสาวพิมพ์พรรณทองดารา  นักจัดการงานท่ัวไป 
๒๔. นางสาวอรอุมาหน่ายคอน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๕. นางสาววันทนาดิษฐาพร  นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๖. นางสาวชลธิชา  เอ่ียมศริิ  นักวิชาการศึกษา 
           /นางสาวชณาภา 
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๒๗. นางชณาภา  และไหม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๒๘. นางพรทิพย์  เพ็ชรร่ืน   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๒๙. นางสาวทิวารัตน์  ตุ่มไทยสาคร  นักวิชาการศึกษา 
๓๐. นางสาวภัทริมณ  เฟ่ืองทอง  นักวิชาการศึกษา 
ผู้ไม่มาประชุม 
นางสาวอัจฉรา  ธัญยาธีรพงษ์  นักวิชาการศึกษา  ลาพักผ่อน 
 

เร่ิมประชุม เวลา ๐๘.๓๐ น.   
 นายวสันต์  รัชชวงษ์  ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  ประธานการประชุม  
ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระก่อนการประชุม 
ประธาน  :แนะนําข้าราชการย้ายมาใหม่  นายสุระพล ช่ืนอารมย์  ตําแหน่ง บรรณารักษ์ห้องสมุด   

ประชาชนอําเภอราชสาส์น  ย้ายมาจาก  กศน.อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
มติที่ประชุม  :รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

๑.๑  โครงการบําบัดทุกข์บาํรุงสขุ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน ประจําปี ๒๕๕๙            
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ตําบลคลองขุด          
อําเภอบ้านโพธ์ิ   จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประธาน  :มอบ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิร่วมกิจกรรม 
๑.๒  สถานการณ์โรคภัย 

ประธาน :สาธารณสุขจังหวัด แจ้งเก่ียวกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ ่ขอให้ระวังและแจ้งนักศึกษา
เตรียมพร้อม  หากพบว่าติดเช้ือขอให้หยุดงานพักรักษาตัวทันทีจนกว่าจะหายแล้วจึงกลบัมา
ปฏิบัติงานตามปกติ 
๑.๓  การปรบัระบบการทํางาน 

ประธาน  :การเปลี่ยนแปลงหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง ๗ กลุ่มงาน บนสํานักงาน กศน.จังหวัด 
- นายสมิง  เสมียนรัมย์  ตําแหน่ง  รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา มีหน้าที่
กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาแนะนําและรับผิดชอบงานทั้ง ๗ กลุ่มงาน  ดังนี้ 
๑.) กลุม่งานบริหารท่ัวไป นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์  ทําหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม 
๒.) กลุม่งานยุทธศาสตร์และและการพัฒนา นายอนันท์  เฟ่ืองทอง  ทําหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม 
๓.) กลุม่ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  นางสาวจรัสศรี  หัวใจ ทําหน้าที ่หวัหน้ากลุ่ม 
       ๔.) กลุม่ส่งเสริม 
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๔.) กลุม่ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยนายอนันท์  เฟ่ืองทอง  ทําหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม 
๕.) กลุม่ส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ   นายสมงิ  เสมียนรมัย์  ทําหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม 
๖.) กลุม่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นายอนันท์  เฟ่ืองทอง  ทําหน้าที่ 
หัวหน้ากลุ่ม 
๗.)  กลุ่มตรวจสอบภายใน   นางวัชรินทร์  ศรีณิบูลย์  ทําหน้าที่ หัวหน้ากลุ่ม 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ประธาน :  ขอให้อําเภอตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสรุปรายงานการประชุม ทั้งสิ้น  ๒๔ หน้า หาก

พบข้อผิดพลาดขอให้แจ้งที่ฝา่ยเลขา   
ทั้งน้ี  ขอให้ฝ่ายเลขา  ส่งระเบียบวาระการประชุมให้อําเภอทราบก่อนล่วงหน้า ๕ วัน   และนํา
สรุปรายงานการประชุมขึ้นเว็บไซด์  การจัดประชุมจะกําหนดในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน หรือ
ตามความเหมาะสม 

มติที่ประชุม :รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบยีบวาระที่  ๓    เรื่องติดตามผลการดําเนนิงานตามมติที่ประชุม 

๓.๑   กลุ่มอัธยาศัย 
๓.๑.๑  ศูนยส์ง่เสริมพัฒนาประชาธปิไตยและการเลือกต้ังตําบล     

ประธาน :จากการท่ีได้รับการประสานงาน ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังตําบล  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดังนี้ 
จัดต้ังศูนย์เรียบร้อย  จํานวน  ๒๐  แห่ง 
 -  จัดต้ังปี  ๒๕๕๗ จํานวน  ๑  แห่ง 
 -  จัดต้ังปี  ๒๕๕๘ จํานวน  ๑๖  แห่ง 
 -  จัดต้ังปี  ๒๕๕๙ จํานวน  ๓  แห่ง 
อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน  ๗๓  แห่ง 
 -  จัดส่งข้อมูลให้แล้ว จํานวน  ๓๔  แห่ง 
 -  ขอให้แก้ไขข้อมูล จํานวน  ๗  แห่ง 
ยังไม่ได้รับข้อมูล จํานวน  ๓๙  แห่ง 
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ที่ กศน.อําเภอ ดําเนนิการแลว้ อยู่ระหว่างดําเนนิการ หมายเหตุ 

๑ กศน.อําเภอท่าตะเกียบ   ๑ ๑ - 

๒ กศน.อําเภอบางน้ําเปรี้ยว ๑ ๙ คืนแก้ไข  ๗  แห่ง 

๓ กศน.อําเภอคลองเข่ือน ๑ ๔ - 

๔ กศน.อําเภอบางปะกง ๒ ๙ ไม่ได้รับการประสานงาน ๑ แห่ง 

๕ กศน.อําเภอพนมสารคาม ๑ ๗ - 

๖ กศน.อําเภอบางคล้า ๑ - ไม่ได้รับการประสานงาน ๘ แห่ง 

๗ กศน.อําเภอแปลงยาว ๑ - ไม่ได้รับการประสานงาน ๓ แห่ง 

๘ กศน.อําเภอสนามชัยเขต ๔ - - 

๙ กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ ๑ ๒ ไม่ได้รับการประสานงาน ๑๔ แห่ง 

๑๐ กศน.อําเภอราชสาส์น ๑ ๒ - 

๑๑ กศน.อําเภอ ๖ - ไม่ได้รับการประสานงาน ๑๓ แห่ง 

 
ประธาน :เร่ืองสืบเน่ืองการประชุมครั้งต่อไป ฝากผู้รับผิดชอบติดตามเพ่ิมเติมว่าดําเนินการแล้วก่ีแห่ง  อยู่

ระหว่างดําเนินการก่ีแห่งเพ่ือนําเสนอข้อมูลในที่ประชุมครัง้ต่อไป  พร้อมทั้งประสาน กกต.จังหวัด  
เพ่ิมเติม  สํานกัมีนโยบายให้จัดต้ังให้แล้วเสร็จทุกแห่งภายในวันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  โดย
ให้ประสานงานกับ กกต.จังหวัด  โดยให้รายงานการจัดกิจกรรมพร้อมภาพถ่าย 

มติที่ประชุม :รับทราบ ภายในวันที่  ๑๕  มกราคม  ๕๕๙  จังหวัดฉะเชิงเทราต้องดําเนินการเสร็จสิน้ทุกตําบล  
อําเภอที่จัดต้ังเรียบร้อยขอให้ดําเนินการจัดกิจรรม  โดยนําเรื่องประชาธิปไตยและประวัติศาสตร์
ชาติไทยผนวกรวมกัน 
๓.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๓.๒.๑  การสง่เสริมการรู้หนังสือ    

ชลธชิา : สรุปผลการดําเนินงานการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา 
สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทราณ  วันที ่๕ มกราคม ๒๕๕๙ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา และสถานศึกษาในสังกัด ดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและ
ความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชากรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่มีอายุต้ังแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป จํานวน ๕๗๓,๘๔๙คน (ข้อมูลจาก ระบบสถิติทางการ
ทะเบียน (กรมการปกครอง)  ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๘)   
   
 
         /ตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานสํารวจการรู้หนังสือฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาพรวม 

อําเภอ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย* 

จํานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้ 
รับการสํารวจ (คน) 

จํานวน 
ผู้รู้หนงัสือ 
ที่สํารวจพบ 

จํานวน 
ผู้ไม่รู้หนังสือ 
ที่สํารวจพบ 

ความต้องการเข้าศกึษาขั้นพ้ืนฐานของผู้ไม่รู้
หนังสอื (คน) 

ต้องการ ไม่ต้องการ ไม่กรอกข้อมูล 

จํานวน ร้อยละ เพ่ิม 
   

เมือง 127,688 10,915 8.54  10,438 477 99 217 161 

บางคล้า 38,438 24,716 64.30  24,492 213 49 148 16 

บางนํ้าเปร้ียว 63,852 6,366 9.96  6,260 106 22 65 19 

บางปะกง 73,676 27,746 37.65  25,988 1,756 1,042 242 472 

บ้านโพธิ์ 43,527 3,616 8.30  3,459 157 38 93 26 

พนมสารคาม 66,785 7,319 10.95  7,249 65 5 54 6 

ราชสาส์น 10,641 3,133 21.46  3,068 65 6 50 9 

สนามชัยเขต 58,769 6,076 10.33  5,724 352 161 127 64 

แปลงยาว 25,100 5,182 20.64  5,077 
105 10 92 3 

ท่าตะเกียบ 36,156 2,339 6.46  1,912 427 24 287 116 

คลองเขื่อน 11,301 6,280 55.57  6,268 9 4 4 1 

รวม 555,933 103,688 18.49  99,935 3,732 1,460 1,379 893 

 
ภาพรวมทั้งจังหวัด  18.49% จากกลุ่มเป้าหมาย  ๑๐๓,๖๘๘ คน  พบว่า  กศน.ตําบลบางสวน 
สํารวจครบ  ๑๐๐%ไม่พบข้อมูลผู้ไมรู่้หนังสอื  และ กศน.ตําบลท่ีสํารวจได้มากที่สุด  คอื กศน.
ตําบลบางพระ  ร้อยละ  ๔๔.๒๗ %  
-  ผลการสํารวจการรู้หนังสอืและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  พบว่า 
มีการสํารวจการรู้หนังสอืและกรอกข้อมลู จํานวน10,916คน คิดเป็นร้อยละ 8.54ของกลุม่เป้าหมาย
มีจํานวน ผูไ้ม่รูห้นังสือทีส่ํารวจพบจํานวน  477 คน มคีวามต้องการเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จํานวน  99 คน ไม่ต้องการเรยีน จํานวน 217 คนและไม่พบข้อมลู จํานวน 162 คน-  -  ผลการ
สํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางคล้าพบว่า มีการดําเนินการสํารวจ
การรู้หนังสือและกรอกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล  จํานวน24,716 คนคิดเป็นร้อยละ 64.30ของ
กลุ่มเป้าหมาย มีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน  213  คน   
      / มีความต้องการ 
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มีความต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จํานวน  49 คน  ไม่ต้องการเรียน จํานวน 148 คน และ
ไม่พบข้อมูล จาํนวน 17 คน         

-  ผลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางนํ้าเปรี้ยวพบว่า  

มีการดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล จํานวน 6,366คนคิดเป็น 

ร้อยละ 9.96ของกลุ่มเป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน 106 คน มีความ 

ต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 22 คน ไม่ต้องการเรียน จํานวน  65 คน และไม่ 

พบข้อมูล จํานวน 19 คน 

-  ผลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอบางปะกง พบว่ 
การดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล  จํานวน27,746คน คิดเป็นร้อยละ
37.65  ของกลุม่เป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน 1,756 คน  มีความต้องการ
เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน  1,042  คน  ไม่มีความต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 242 คน  และไม่พบข้อมูล จํานวน 472 คน 

 -  การสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ พบว่า มีการ

ดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมลู / แก้ไขข้อมลู  จํานวน3,616คน คิดเป็นร้อยละ 8.30  

ของกลุ่มเป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน 157 คน  มีความต้องการเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  38  คน  ไมม่คีวามต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 93 
คน  และไม่พบข้อมูล จํานวน  26 คน  
-  ผลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอพนมสารคามพบว่ามี
การดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล  จํานวน7,319คน คิดเป็นร้อยละ 
10.95  ของกลุม่เป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน 65 คน  มีความต้องการเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  5  คน  ไม่มคีวามต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 54 
คน  และไม่พบข้อมูล จํานวน  8 คน 

 -  ผลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอราชสาส์นพบว่า มีการ
ดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมลู / แก้ไขข้อมลู  จํานวน2,284คน คิดเป็นร้อยละ 
21.46  ของกลุม่เป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน 65 คน  มีความต้องการเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  6  คน  ไม่มคีวามต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 50 
คน  และไม่พบข้อมูล จํานวน  9 คน 
-  ผลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอสนามชัยเขต พบว่า มี
การดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมูล / แก้ไขข้อมูล  จํานวน6,076คน คิดเป็น 
                                                                                                      /  ร้อยละ 10.33   
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ร้อยละ 10.33  ของกลุ่มเป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สาํรวจพบจํานวน 352 คน   
มีความต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  161  คน  ไมม่ีความต้องการเรียนการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 127 คน  และไม่พบข้อมูล จํานวน  64 คน 

 -  ผลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอแปลงยาว พบว่า มีการ
ดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมลู / แก้ไขข้อมลู  จํานวน5,182คน คิดเป็นร้อยละ 
20.64  ของกลุม่เป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน 105 คน  มีความต้องการ
เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จาํนวน  10  คน  ไม่มคีวามต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จํานวน 92 คน  และไม่พบข้อมูล จํานวน  3 คน 
-ผลการสํารวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา กศน.อําเภอท่าตะเกียบ พบว่า มีการ
ดําเนินการสํารวจการรู้หนังสือและกรอกข้อมลู / แก้ไขข้อมลู  จํานวน2,339คน คิดเป็นร้อยละ 6.46  
ของกลุ่มเป้าหมายมีจํานวนผู้ไม่รู้หนังสือที่สํารวจพบจํานวน  427 คน  มีความต้องการเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  24  คน  ไมม่คีวามต้องการเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 
287 คน  และไม่พบข้อมูล จาํนวน  116 คน 

ชลธชิา :เพ่ิมเติม  ตามท่ีได้ทําหนังสือแจ้งสถานศึกษาไปแล้วน้ันขอให้สถานศึกษาดําเนินการจัดทํา
แผนการสอนผูไ้ม่รู้หนังสือไทย  โดยด่วน  ซึง่มีเพียงสถานศึกษาเดียวที่รายงานแล้ว ได้แก่  กศน.
อําเภอสนามชัยเขต 

ประธาน :ในการประชุมทุกครั้งจะมีการติดตามความคืบหน้าในส่วนของข้อมูล ฝากให้สถานศึกษา
ดําเนินการสํารวจเพ่ิมเติม  หากพบว่ามีสถานศึกษาใดไม่พบข้อมูลผู้ไม่รูห้นังสือจะมีการมอบ
เกียรติบัตรเพ่ือเป็นการชมเชย 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเพือ่ทราบ 

๔.๑   กลุ่มอํานวยการ 
๔.๑.๑  การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครัง้ที่ ๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มกราคม  
๒๕๕๙ 

รองฯสมิง : ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด  ให้เข้ารว่มประชุมแทนในการ
ประชุมการจัดกิจกรรมวันครู ในวันเสาร์ที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  มีประเด็นดังน้ี 
-  ส่วนราชการอําเภอ  ร่วมกิจกรรมกับอําเภอ 
-  การแต่งกาย  ผ้าไทย   
-  สํานักงาน กศน.จังหวัด + กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ร่วมงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราช
นครินทร์   
        /สิ่งที่สถานศึกษา 
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สิ่งที่สถานศึกษาต้องดําเนินการ    
๑.  กําหนดคําขวัญวันครูของแต่ละสถานศึกษาติดหน้าสถานศึกษาในห้วงสัปดาห์วันครู  ๑๑-๑๗  
มกราคม  ๒๕๕๙   
๒.  สถานศึกษาจัดชุมนุมครู 
๓.  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักศึกษา 
สุดท้าย  ทางผูอํ้านวยการ สํานักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑  จะดําเนินการจัด
กีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ในวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  ประกอบด้วยประเภทกีฬา  ดังนี้        
เปตอง  ผสม (ช-ญ)  และ วอลลเลย์บอล ผสม (ช-ญ) 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๑.๒  ขอความร่วมมือสนบัสนนุการดําเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง 

พัชราภรณ ์ :  สภาพัฒนาการเมือง  ได้จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานเครือข่ายภาคประชาสังคมระดับจังหวัด
ฉะเชิงเทราขึ้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองละเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานราชการให้ความ
ร่วมมือหน่วยงานสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการดําเนินงานของสมาชิกสภาการเมือง
และคณะทํางานดังกล่าวตามความเหมาะสม 

ประธาน :หากมีคณะทํางานขอความร่วมมือขอให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือตามความเหมาะสม 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๑.๓  มาตรการประหยัดพลังงาน   
พัชราภรณ ์ :  ขอติดตามเรื่องการรายงานข้อมูลการใช้จา่ยค่าสาธารณูปโภคซึ่งสถานศึกษายังรายงานไม่เป็น 

ปัจจุบันและครบทุกแห่ง  
ประธาน  :ขอให้รายงานให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือเก็บเป็นข้อมูลทางสถิติภาพร่วมของอําเภอและจังหวัด 

สถานศึกษาทีม่ีรถราชการใช้  ได้แก่  กศน.อําเภอสนามชัยเขต  (รถกระบะ)  และ กศน.อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา  (รถตู้)  ส่วนรถบัส (คันเลก็)  มอบพัสดุดําเนินการติดต่อขนส่งจังหวัดเก่ียวกับ
เอกสารการจดทะเบียนรถ และทําหนังสือมอบรถให้ กศน.อําเภอเมืองให้ชัดเจน   ส่วนเรื่อง
มาตรการประหยัดของกระทรวงศึกษาธิการยังต้องดําเนินการต่อ เพ่ือเป็นการควบคุมการใช้งาน
ค่าสาธารรูปโภค  หากมีการตรวจพบจุดชํารุด เสียหาย  ให้รีบดําเนินการตรวจสอบ แก้ไข โดย
ด่วน   

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
 
 
       / ๔.๑.๔  การรายงานยอดเงิน 
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๔.๑.๔  การรายงานยอดเงนิถวายผา้พระกฐินพระราชทานประจําปี ๒๕๕๘          
                    ณ วัดหนองโว้ง จังหวัดสโุขทัย   เป็นเงนิบริจาคท้ังสิน้  ๒๒,๐๐๐ บาท          
พัชราภรณ ์ :แจ้งเพ่ือทราบยอดเงินถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจําปี ๒๕๕๘          

ณ วัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย   สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเงินรวมบริจาคท้ังสิ้น  
๒๒,๐๐๐ บาทและขอขอบคณุทุกท่านที่ร่วมบริจาค 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๑.๕  ชี้แจง สิทธิวันลา ขา้ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว   
พิมพ์พรรณ :  
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ประธาน :  บรรณารักษ์  และ ครูศรช. ในปีแรกลาป่วยได้ไม่เกิน ๘ ครั้ง และ ปีที ่๒ ลาได้ไม่เกิน  ๑๕  วัน 
 ลาคลอดบุตร  ลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน   หลังจากน้ันลาเพ่ิมได้อีก๔๕ วันแต่รับเงินเดือนจาก

ประกันสังคม แต่ต้องอยู่ในดุลพินิจของผู้บริหาร 
-  การขาดราชการ  ม ี ๒  ประเภท  คือ ละทิ้ง  หมายถึง  การไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
หน้าที่  ข้าราชการขาดราชการเกิน  ๑๕  วัน เป็นผลให้ราชการบังเกิดความเสียหาย ถือว่าผิด
วินัยร้ายแรง   ส่วนพนักงานราชการ ขาดราชการเกิน๗ วัน ถือว่า ละทิ้ง 
-  กรณีการทอดทิ้ง  หมายถึง  การมาอยู่ในสถานที่ราชการ หรือมาปฏิบัติงานแต่ไม่สนใจ  ไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ปล่อยให้มีงานค้างสะสมเป็นเวลานาน งานไม่เสร็จตามกําหนด
ระยะเวลา 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๑.๖  การจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม  ๒๕๕๙ ณ  ห้องประชุมประยูรศุข 

พิมพ์พรรณ : ตามท่ีได้ทําหนังสือแจ้งไปแล้ว  ขอเพ่ิมเติม  ให้สถานศึกษานําโน๊ตบุ๊คพร้อมใบกิจกรรมมาในวัน
ประชุม 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๑.๗ แนวทางในการประเมินพนักงานราชการ กลุ่มเบญจบูรพา 

พิมพ์พรรณ :  ตามท่ีได้ให้แนวทางไว้  คือ ๑.  ดูจากเอกสาร  ๒.  ลงพืน้ที่ ๓.  สอบทางจากภาคีเครือข่าย  
จากที่ได้ประชุมเมื่อวันที่  ๒๔-๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๙  ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจทานหาก
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้จะแจ้งให้ทราบและประกาศใช้ในระดับกลุม่ศูนย์เบญจบูรพา 

ประธาน :   โดยหลักการ  สํานักงาน กศน.ให้ยึดหลกัตามกรอบที่กําหนด   ผลสัมฤทธ์ิ  ๘๐ %   และ
พฤติกรรม  ๒๐ %  แนวทาง  ใช้การประเมินลักษณะเหมือนการประเมินภายนอก  คือ การ
ประเมินเชิงพ้ืนที่ ใช้เอกสารประกอบการประเมิน  ตรวจสอบจากร่องรอยการปฏิบัติงาน  

                  / คํารบัรอง 
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        คํารับรองการปฏิบัติราชการ และความทันเวลา    มีคําสั่งคณะกรรมการ จํานวน  ๓  คน  คือ  
ผู้อํานวยการ กศน.อําเภอ  ศึกษานิเทศก์ และบุคลลภายนอก อาจจะใช้รูปแบบการสังเกต การ
สัมภาษณ์จากบุคคลใกล้เคียง การทํางานร่วมกับเครือข่าย 

ประธาน :  วิธีการประเมิน ประเมินตามแผนปฏิบัติการของแต่ละบุคคล 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๑.๘ กําหนดการอบรมเจ้าหนา้ท่ีการเงนิบัญชี ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๒   มกราคม  ๒๕๕๙   
ณ ห้องประชมุประยูรศุข  สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

พิมพ์พรรณ : กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของอําเภอ ซึ่งกําหนดจัดการ
ประชุมในวันที่  ๒๑- ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๙   

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๑.๙  ชี้แจง การส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนลูกจา้งตามระเบียบพสัดุ 

พรทิพย์ :  จากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ของครูประจํากลุ่ม  ครู ศรช. ครสูอนคนพิการ 
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องมีดังน้ี 

   -  คําสั่งแต่งต้ัง 
   -  แผน /ผล 
   - ใบสําคัญรับเงิน 
   -  รายช่ือ นักศึกษา 
   - ใบลงเวลา 

ส่วนบรรณารักษ์อัตราจ้าง  ขอเปลี่ยนแปลงการลงวันที่ขอให้ลงตามวันปกติ  ส่งมอบงานวันไหน  
ลงวันที่ในวันทีส่่งมอบงาน  กรณีอําเภอใดมีการหักเงินค่าตอบแทน  ขอให้ทําหนังสือแจ้งการหัก
เงินแนบท้ายเอกสารด้วย 

ประธาน :  กรณี ครูปวช. ครูประจํากลุ่ม และครูสอนคนพิการ สิ่งที่ต้องแนบส่งเบิก คือ  คําสั่งแต่งต้ัง  
ใบสําคัญรับเงิน  รายช่ือนักศึกษา (ใช้เฉพาะเดือนแรก)  ลูกจ้างที่จ้างด้วยระเบียบพัสดุ  ใหส้่ง
เอกสารเบิกจ่ายทุกวันที่  ๒๕  ของเดือน  หากตรงกับวันหยุดให้ส่งในวันทําการถัดไป กรณี
เอกสารค้ําประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกันเท่าน้ัน  การเซ็นช่ือในใบลงเวลาให้ลงถึงวันสุดท้าย
ของวันทําการ 
๔.๑.๑๐  ชี้แจง การเบิกจ่ายค่าอินเตอรเ์นต็ สถานศึกษา 

ประธาน :กรณีที่สถานศึกษามีอินเตอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการแล้วไม่สามารถเบิกจ่ายได้  ส่วนกรณีที่
ห้องสมุดสมุดประชาชนกับสํานักงานอยู่คนละที่กันสามารถเพ่ิมเติมได้  โดยให้จัดทําบันทึกเสนอ
มาสํานักงาน กศน.จังหวัด  อําเภอใดที่ยังติดค้างค่าใช้จ่ายให้เบิกจ่ายได้แค่เดือน มกราคม  
๒๕๕๙   แต่หากอาคารอยู่คนละที่และมีสญัญาณแค่ที่เดียวสามารถติดต้ังสัญญาณเพ่ิมเติมได้  

                  /หากอยู่ใกล้กัน 
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 หากอยู่ใกล้กนัให้ใช้การกระจายสัญญาณ 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๑.๑๑  การเบิกจ่ายงบลงทุน         (อรอุมา ) 
 -  พนมสารคาม กําหนดการเบิกจ่ายงวดที่ ๑ (๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙) 
        งวดที่ ๒  (๑๙  มกราคม ๒๕๕๙) 
 -  แปลงยาว  กําหนดการเบิกจ่าย     งวดที่ ๑ ( ๗ มกราคม ๒๕๕๙ ) 
        งวดที่ ๒  (๒๘  มกราคม ๒๕๕๙) 
 -  ราชสาส์น  กําหนดการเบิกจ่าย    งวดที่ ๑ ( ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ) 
        งวดที่ ๒  (๓  มีนาคม ๒๕๕๙) 
        งวดที่ ๓ ( ๒  เมษายน  ๒๕๕๙) 
          -   บางคล้า  กําหนดการเบิกจ่าย    -   

อรอุมา  :    ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งสิ้น  ๔  อําเภอ  ซึ่งมีแผนการเบิกจ่าย ดังน้ี 
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ประธาน :  - กศน.อําเภอแปลงยาว    งวดที่ ๑  ดําเนินการเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างดําเนินการงวดที่ ๒ 
กรรมการตรวจรับ  ประกอบด้วย  ผอ.สมหมาย / นายช่าง อบต.และพนักงานบริการแปลงยาว 

     -  พนมสารคาม งวดที่ ๑ อยู่ระหว่างให้พัสดุจังหวัดดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการส่งเบิก 
ราชสาสน์ช่างเพ่ิงเข้ารับงานจ้างได้ ๔  วัน  กรรมการตรวจรับ ได้แก่  นายบรรลือศักด์ิ       -  

สิตตานนท์ นางบังอร  ฝ่ายสัจจา และข้าราชการสํานักงาน กศน.จังหวัด 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๑.๑๒  การบรรจุแต่งต้ังพนักงานราชการและครูสอนผูพ้ิการ ครศูรช. 
ประธาน :สํานักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ตําแหน่ง  ๓ อัตรา  คือ  ครู กศน.ตําบล  ๒  อัตราและ

พนักงานราชการ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  ๑ อัตรา  ครู กศน.ตําบลขอใช้บัญชีจาก
สํานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี  ในกรณกีารขอย้าย กศน.อําเภอต้องทําหนังสือราชการแจ้ง
สํานักงาน กศน.จังหวัด   

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๑.๑๓  การลาศึกษาต่อ 

ประธาน  :   หากมีการไปสมัครสอบแข่งขันต่าง ๆ ต้องมีการขออนุญาตผู้มีอํานาจไปสอบ  และเมื่อสอบ
เสร็จต้องมีการรายงานผลการสอบ และบันทกึขออนุญาตลาไปศึกษาต่อ  ในกรณีน้ีขอใหท้ําให้
ถูกต้องตามข้ันตอน  ไม่เว้นแต่การสอบบรรจุของสํานักงาน กศน.  

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
        / ๔.๒   กลุม่ยุทธศาสตร์  
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๔.๒   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
  ๔.๒.๑  ชี้แจง งบประมาณอุดหนุนปี ๒๕๕๘ ค่าจัดการเรียนการสอน 
บุษยา  :    ตารางสรุปการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา   

 

 
 
ข้อมูล  ณ  วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๕๙ 
              /สถานศึกษา 
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สถานศึกษาที่เงินคงเหลือมาก  ได้แก่  กศน.อําเภอเมืองกศน.อําเภอคลองเข่ือน และ กศน.อําเภอ
พนมสารคาม  อําเภอที่ใช้จ่ายหมด  คือ  กศน.อําเภอท่าตะเกียบ   

ประธาน :  เงินอุดหนุนในการใช้จ่ายต้องจัดทํารายละเอียดให้ชัดเจน และเหมาะสมกับเงินงบประมาณ 
ขอให้ดําเนินการเป็นโครงการเสนอมายังสํานักงาน กศน.  งบประมาณสามารถใช้ได้ไม่เกิน  ๖  
เดือน คือห้ามเกินเดือนมีนาคม  ๒๕๕๙ 

 -  งบอุดหนุน สํานักงาน กศน.จัดสรรมา ๓ ส่วน คือ  รายหัว จัดสรร ๓ เดือน คิดเป็น ๕๐ % 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดสรร ๓ เดือนคิดเป็น ๕๐ %   และซื้อสื่อ  ครบ  ๑๐๐ % 

 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจัดตามแนวทางที่สํานักงาน กศน.กําหนด 
 -  สื่อสถานศึกษาดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเอง  ยกเว้น กศน.อําเภอเมืองวงเงินเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ 

บาท  สํานักงาน กศน.จังหวัดเป็นผู้ดําเนินการ 
 -  การจัดซื้อ จดัจ้าง ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ และต้องมีการดําเนินการสํารวจความ

ต้องการ  หากเกินวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐บาท  ต้องจัดทําราคากลาง  โดยยึดราคาตํ่าสุดย้อนหลัง  ๒ 
ปี 

 -  กรณีการจัดซื้อรายวิชาเลือก  ขอข้อมลูภายในวันจันทรท์ี่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 -  การจัดทําบัญชีครัวเรือน    มอบใหค้รูและนักศึกษา ดําเนินการจัดทําบัญชีครัวเรือน  โดยใช้

งบอุดหนุน  มีกระบวนการทํางานตามหลัก PDCA   ผู้เรียนต้องจัดทําบันทึกเป็นรายวัน  
งบประมาณใช้จ่ายตามจํานวนผู้เรียน  ใช้งบอุดหนุนเก่าได้  วงเงินไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท     
ทั้งน้ีขอให้สถานศึกษารีบดําเนินการ 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๒.๒  แผนปฏิบัติการประจําปี ๒๕๕๙ 

เกษณภา :เน่ืองจากได้เลยกําหนดระยะจัดส่งแผนมาแล้ว  โดยขอให้สถานศึกษาที่ยังไม่ส่ง ดําเนินการจัดส่ง
ภายในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  สถานศึกษาที่จัดส่งแล้ว  ได้แก่  สนามชัยเขต  ท่าตะเกียบ  
บางคล้า   บางน้ําเปรี้ยว 

ประธาน  :ขอให้สถานศกึษาที่ยังไม่จัดส่ง  ขอให้รีบดําเนินการส่งภายในวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙    
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 

๔.๒.๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐   
เกษณภา :อําเภอที่ยังไม่ส่งข้อมูล  ได้แก่กศน.อําเภอบางปะกง  / บ้านโพธ์ิ  /คลองเขื่อน และแปลงยาว 
ประธาน  :ขอให้สถานศกึษาที่ยังไม่จัดส่ง  ขอให้รีบดําเนินการ 
มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
         / ๔.๒.๔  การรายงานข้อมูล 
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๔.๒.๔  การรายงานข้อมูลสารสนเทศ 
ชณาภา  :  การรายงานข้อมูลสารสนเทศ  EIS  
  -  กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ  ขาดข้อมูล  ไตรมาส ๒,๓ และ ๔ 

ส่วนสถานศึกษาที่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง       
พร้อมทั้งดําเนินการจัดทําหนังสือราชการแจ้งมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดเพ่ือยืนยันข้อมูล  
ภายในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 

ประธาน  :ขอให้สถานศกึษารีบดําเนินการ 
ชณาภา  :ข้อมูลผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยและผู้รับบริการในแหล่งการเรยีนรู้ กศน.  (LIB) 
   - กศน.อําเภอท่าตะเกียบ    ยังไม่รายงานข้อมูลในไตรมาสที่ ๑  ในส่วนของ กศน.ตําบล 

 - กศน.อําเภอบางคล้า และ กศน.อําเภอท่าตะเกียบ  ยังไม่รายงานข้อมูลในไตรมาสที่     
           ๒,๓,๔  
ขอให้ดําเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙  พร้อมยืนยันข้อมูล
มาที่สํานักงาน กศน.จังหวัด  ส่วนไตรมาสที่ ๑/ ๕๙  ขอให้รายงานภายในวันที่  ๑๕  มกราคม 
๒๕๕๙ 

ประธาน  :สถานศึกษาทียั่งรายงานข้อมูลไม่ครบขอให้รีบดําเนินการ 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๓.๑  โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน ...หนึง่อาชีพ” 
อัจฉรา :   สรุปรายละเอียดแผนการจัดฝึกอาชีพให้ประชาชน “หน่ึงคน ...หน่ึงอาชีพ” ในช่วงระหว่าง

วันที่  ๕- ๑๑  มกราคม  ๒๕๕๙   
 
 
ที่ กศน.อําเภอ จํานวนหลักสูตร 

แยกตามชั่วโมงที่จัด 
รวมจํานวน
หลักสูตร 

จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1-30 31-60 61-100 

1. เมืองฉะเชิงเทรา 19   19 312  

2. พนมสารคาม 7   7 155  

3. บางนํ้าเปร้ียว 6   6 100  

4. แปลงยาว 6   6 120  

5. สนามชัยเขต 9   9 135  

6. บางปะกง 3 6  9 133  

7. บางคล้า 9   9 90  
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ที่ กศน.อําเภอ จํานวนหลักสูตร 

แยกตามชั่วโมงที่จัด 
รวมจํานวน
หลักสูตร 

จํานวน
กลุ่มเป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1-30 31-60 61-100 

8. คลองเขื่อน 1   1 24  

9. ท่าตะเกียบ 1   1 30  

10. บ้านโพธิ์ 13   13 520  

11. ราชสาส์น 3   3 60  

รวม 77 6  83 1,679  

 
  (๑.)รูปแบบกลุ่มสนใจ (ทักษะชีวิต) หลักสูตร (ไม่เกิน 30 ชม.) กลุม่ละ 6 คนข้ึนไป งบดําเนินงาน      

คนละ 115 บาท 
- ค่าวิทยากร  ผูเ้รียน 6 -10  คน ช่ัวโมงละไม่เกิน 100 บาท 

- ค่าวิทยากร  ผู้เรียน 11 คนข้ึนไป ช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท 
- ค่าวัสดุ (เบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์การจ่ายวัสดุฝึกตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษาต่อเน่ือง พ.ศ. 2554) สําหรับการจัดการศึกษาต่อเน่ืองหลักสูตรระยะสั้น โดยให้เบิกค่าใช้จ่าย
จริงตามความจําเป็น เหมาะสมประหยัด  
(๒.)รูปแบบชัน้เรียนวิชาชีพ หลักสูตร 30 – 100 ชั่วโมง แบ่งเป็น วิชาช่างพ้ืนฐานทั่วไป และการต่อ 
ยอดอาชีพงบรายจ่ายอ่ืนคนละ 900 บาท(กลุ่มละ 11 คนขึ้นไป)  
-  ค่าวิทยากรช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท  
-  ค่าวัสดุช่ัวโมงละไม่เกิน 30 บาท/คน 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 ๔.๓.๒  โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
ทิวารัตน ์ :  สรุป  กรอบแนวทางการจัดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านเรยีนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 

สถานศึกษาดําเนนิการ ดังนี ้
กลุ่มเป้าหมาย 
๑. นักศึกษา กศน.  หรือ ลูกเสือ หรือ ยุวกาชาด กศน.  อย่างน้อยตําบลละ ๒ คน 
๒. จัดต้ังหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ตําบลละ ๑ หมู่บ้าน 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
และขยายผลทกุตําบลๆละ ๓๐ คน 
ระยะแรก (ใชง้บหัวละ ๔๐๐บาท  ๒  คน ในการถอดองค์ความรู้) 

  ๑.  หาแกนนําตําบลละ  ๒  คน   
  ๒.  แกนนําถอดองค์ความรู้ร่วมกับ กอ.รมน.  
           / ระยะที่ ๒ 
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ระยะที่ ๒ (งบพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน) 
  ๑. นําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม มาจัดทําโครงงาน  

๒. สถานศึกษาดําเนินการประกวดโครงงานคัดเลือกมา ๓ ลําดับ (หลักเกณฑ์การประกวด      
ทางสํานักงาน กศน. จะจัดส่งให้ภายหลัง) (รายงานผลให้สาํนักงาน กศน.จังหวัดทราบ)พร้อม
ส่งผลงาน 
หมายเหตุ การทําโครงงานสามารถนับเป็นช่ัวโมง กพช.ได้ (แล้วแต่ดุลพินิจของสถานศึกษาว่าจะ
ให้กี่ช่ัวโมง)หลกัสูตรที่ใช้   สาํหรับประชาชน และ นักศึกษาแกนนํา 

สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ดําเนนิการ ดังนี ้
  ๑. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการดําเนินโครงการฯ ดีเด่น 2 ประเภท คือ 

- บุคลากร (คดัเลือกจาก ผลท่ีอําเภอรายงานมา 3 ลําดับ) 
- สถานศึกษา (คัดเลือกจากสถานศึกษาภายในสังกัด 3 ลําดับ) 

  ๒. รายงานผลให้สํานักงาน กศน. ทราบ เพ่ือดําเนินการพิจารณาคัดเลือกระดับประเทศต่อไป 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๓.๓  ประกาศจัดต้ังครูประจํากลุ่ม 
ฐิตารีย ์ :  สรุปข้อสังเกต ได้ดังน้ี 

ที่ สถานศึกษา ข้อสรุป 

1 กศน.อําเภอบ้านโพธ์ิ ครูแต่ละประเภทรับผิดชอบไม่เกินจํานวนท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด 

2 กศน.อําเภอพนมสารคาม ครู กศน.ตําบล (ชนม์ปภา, นันธิดา,สมคิด, ) แบ่งแต่ละกลุ่มเกิน 40 คน 
ครู ศรช. ตั้งกลุ่มเกิน กลุ่มละ 40 คน 

3 กศน.อําเภอแปลงยาว ครู กศน. ตําบล (บรรเจิด) ตั้งกลุ่มเกิน กลุ่มละ 40 คนและเกิน 2 กลุ่ม  

4 กศน.อําเภอบางคล้า ครู กศน.ตําบล รับผิดชอบนักศึกษาเกิน 2 กลุ่ม แต่ไม่เกิน 80 คน ซ่ึง
แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

5 กศน.อําเภอสนามชัยเขต ครู กศน.ตําบล (พัฒนา) รับผิดชอบนักศึกษาเกิน 2 กลุ่ม และเกิน 80 คน 

6 กศน.อําเภอท่าตะเกียบ ครู กศน.ตําบล(อิศราภรณ์) ตั้งกลุ่มเกิน 40 คน แต่รับผิดชอบนักศึกษาไม่
เกิน 80 คน 
ครู ศรช. (ศุภลักษ์,อุบลวรรณ,ทิพย์) ตั้งกลุ่มเกิน 40 คน และพบกลุ่มใน
เวลาเดียวกัน  

7 กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา ครู กศน.ตําบล (นิภาธร) รับผิดชอบนักศึกษา 84 คน 

8 กศน.อําเภอบางปะกง ครูแต่ละประเภทรับผิดชอบไม่เกินจํานวนท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด 

9 กศน.อําเภอบางนํ้าเปร้ียว ครู กศน.ตําบล ทุกคนตั้งกลุ่มเกิน 40 คน แต่รับผิดชอบนักศึกษาไม่เกิน 80 
คนยกเว้น พรชุลี /ครู ศรช.ทุกคน ตั้งกลุ่มเกิน 40 คน ทุกกลุ่ม  

10 กศน.อําเภอคลองเขื่อน ครูแต่ละประเภทรับผิดชอบไม่เกินจํานวนท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด 

11 กศน.อําเภอราชสาส์น ยังไม่ส่ง 
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ประธาน :  สรุป  ได้  ๒  ส่วน  คือ  ๑.  การประกาศจัดต้ังกลุ่ม  ๒ . คําสั่งแต่งต้ังครูประจํากลุ่ม  โดย

แต่งต้ังทุกภาคเรียน  นักศึกษาแต่ละกลุ่มต้องไม่เกิน  ๔๐  คน  และครู  ๑  คนต้องมีนักศึกษาไม่
เกิน  ๘๐ คน 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๓.๔  กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 

ฐิตารีย ์ :  กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน  สาํนักงาน กศน.  ซึ่ง ได้เพ่ิมเติมกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้าน
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  ในข้อที่  ๒.๒.๕  คือ  การสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กบัตนเองและครอบครัวอย่างทั่วถึงและต่อเน่ืองตลอดชีวิต   ซึ่งประกอบด้วย  ๙  
กิจกรรม  ดังน้ี  

  ๑.  กิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
  ๒.  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
  ๓.  กิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี 
  ๔.  กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
  ๕.  กิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๖.  กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๗.  กิจกรรมลูกเสือ  ยุวกาชาด 
  ๘.  กิจกรรมด้านกีฬา และสง่เสริมสุขภาพ 
  ๙.  กิจกรรมสร้างความสามารถพิเศษ 
ประธาน :  ขอให้รีบดําเนินการ  เน้นกิจกรรมการสอนเสริมที่จะใช้สอบ N-NET ในภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๘  

เน้นกิจกรรมคา่ยและลูกเสือยุวกาชาด 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๓.๕  ปฏิทนิการจัดกิจกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๘ 
ฐิตารีย ์  :  แจ้งปฏิทินกิจกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

 

ระยะเวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

11  กุมภาพันธ์  2559 รับค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์การสอบ N-Net ประชุมการจัดสอบ N-NET 

13  กุมภาพันธ์ 2559 ส่งข้อสอบ N-net ที่ กศน.อําเภอทุกแห่ง จัดเตรียมกรรมการรับข้อสอบ 

14  กุมภาพันธ์ 2559 สอบ N-Net ณ สนามสอบ กศน.อําเภอทุกแห่ง 

20 - 21 กุมภาพันธ์ 
2559 

สอบเทียบระดับการศึกษาแบบ(ไต่ระดับ) ณ  สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

**15 - 29 กุมภาพันธ์  ส่งรายช่ือผู้เข้าสอบ e-Exam  ส่ง กศน.อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
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**1- 31 มีนาคม  
2559** 

สอบ e-Exam  ณ กศน. อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

มีนาคม 2559 รับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 9 - 10 ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย
จัดทําคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการรับ
แบบทดสอบ และกรรมการต้องมารับ
แบบทดสอบอย่างน้อย 2 ใน 3 คน 

มีนาคม 2559 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 12 - 13 สนามสอบตามเอกสารแนบทา้ย 

มีนาคม 2559 ตรวจข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 21 - 25  ณ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก 

มีนาคม  2559 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

มีนาคม  2559 สอบซ่อม ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

25 มีนาคม 2559 ประกาศผลสอบ N-Net ศูนย์สอบและสถานศึกษาใช้ User name 
และ password เพ่ือเข้าระบบ ส่วน
นักศึกษาดูผลคะแนนเป็นรายบุคคลโดยใช้
รหัสประจําตัวประชาชน 

เมษายน 2559 1-30 - รับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษา (ใหม่)  
- ลงทะเบียนเรียนนักศึกษา (เก่า)      
ภาคเรียนที่ 1/2559 

 

23-24 เมษายน 2559 สอบเทียบระดับการศึกษาฯ ( ม.6 8 
เดือน)  

ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันพฤหัสบดีที่ 21 
เมษายน 25589 
 
 
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 
2559 

ตรวจข้อมูล GPAX ของนักศึกษาจบปกติ
และนักศึกษาตกหล่นที่ทําจากโปรแกรม 
ITW51 ภาคเรียนที่ 2/2558 

วันที ่21 เมษายน 2559 
- บางนํ้าเปรี้ยว(237) บางปะกง(190)   
  เมือง ฉช.(390) 
- คลองเขื่อน(30)  ราชสาส์น(……) บ้านโพธ์ิ
(23) 
วันที่ 22 เมษายน 2559 
- สนามชัยเขต(108) ท่าตะเกียบ (99)  
  พนมสาคาม(113) 
- แปลงยาว(83) บางคล้า(96)  
ณ ห้องประชมุพิกุลทอง 
** ตัวเลข( )ผู้คาดว่าจะจบข้อมูลจาก        
ผู้เขา้สอบ N-NET 
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วันที่ 1 พฤษภาคม  
2559 

รายงานผู้สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที ่
2/2558 และภาคเรียนอ่ืนที่ยังไม่ได้ส่ง 

ส่ง สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

วันที่ 1 พฤษภาคม  
2559 – 

กันยายน 2559 

- เปิดภาคเรียนที ่1/25559 
- พบกลุ่มนักศกึษา  

หรือตามที่สถานศึกษากําหนด 

1- 31 พฤษภาคม  
2559 

ส่งข้อมูลรายบุคคลนักศึกษาทุกระดับ - ส่งผ่านทางเว็บไซต์http://mis.nfe.go.th 
- Backup ข้อมูลส่งสํานักงาน กศน.จังหวัด 

หลังจากวันสอบ 2 
สัปดาห์ 

ส่งข้อสอบทําลาย 
ณ.สํานักงาน กศน.จังหวัด 

ให้ส่งรายงานจํานวนข้อสอบที่ส่งให้
สํานักงาน กศน.จังหวัดด้วย 

 
มติที่ประชุม :รับทราบ 

๔.๓.๖  สรุปขอ้มูลนักศึกษาภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
ชณาภา  :  แจ้งจํานวนข้อมูลนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 

ข้อมูลนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคเรียนที ่2/2558 

สถานศึกษา 
ประถม 

รวม 
ม.ตน้ 

รวม 
ม.ปลาย 

รวม 
ปวช. 

รวม รวม 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

กศน.อาํเภอเมือง 24 15 39 219 82 301 230 109 339 11 40 51 679 

กศน.อาํเภอบางคลา้ 5 12 17 48 34 82 92 74 166     0 265 

กศน.อาํเภอบางนํ้าเปร้ียว 8 7 15 60 30 90 101 83 184     0 289 

กศน.อาํเภอบางปะกง 3 5 8 56 60 116 97 102 199 1 5 6 323 

กศน.อาํเภอบา้นโพธ์ิ 2 1 3 24 13 37 30 31 61     0 101 

กศน.อาํเภอพนมสารคาม 5 7 12 81 51 132 48 63 111     0 255 

กศน.อาํเภอราชสาส์น 2 5 7 3 5 8 5 12 17     0 32 

กศน.อาํเภอสนามชยัเขต 9 8 17 51 46 97 56 73 129     0 243 

กศน.อาํเภอแปลงยาว 2 2 4 28 42 70 57 86 143     0 217 

กศน.อาํเภอท่าตะเกียบ 6 10 16 25 25 50 38 35 73     0 139 

กศน.อาํเภอคลองเข่ือน   1 1 7 4 11 9 13 22     0 34 

รวม 66 73 139 602 392 994 763 681 1,444 12 45 57 2,577 
           / มติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ 

๔.๓.๗ สรุปรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ 
ฐิตารีย ์ :  สรุปรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๘  ทั้งสิ้น  ๔๘  รายวิชา    การออกข้อสอบมี  ๒  

ระยะ  คือระหว่างวันที่  ๑๒-๑๔ มกราคม  ๒๕๕๙   ออกข้อสอบอัตนัย ณ จังหวัดนครนายก  
ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์  คัดเลือกข้อสอบอัตนัย  ณ  สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ประธาน  :  บุคลากรที่สง่ไปออกข้อสอบที่จังหวัดนครนายก  ขอให้คดัเจ้าหน้าที่ที่มีคุณภาพ 
มติที่ประชุม :  รับทราบ  ดําเนินการหาข้อยุติอีกครั้ง 

๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๔.๑  ชี้แจงตารางการออกหน่วยบริการรถโมบายเคลื่อนที ่
ภัทริมณ :กลุ่มงานอัธยาศัยได้จําทําสรุปตารางการใช้รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที ่เพ่ือนําแจ้งสถานศึกษาใน

วันที่ประชุม ซึง่มีบางแห่งยังส่งข้อมูลแผนไม่ครบ 
ประธาน  :  ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งขอใช้รถโมบายเคลื่อนที่อย่างน้อยเดือนละ ๑  ครั้ง ยกเว้นจังหวัด

เคลื่อนที่การเลอืกพ้ืนที่การใหบ้ริการเน้นตําบลที่อยู่ห่างไกล  โดยเริ่มจัดทําแผนต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป  กิจกรรมหลักเน้นเด็ก (อนุบาล-ประถม  ) ขอให้ดําเนินการจัดทําแผนส่ง
มาทุกสถานศึกษา 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๕   กลุ่มภาคีเครือขา่ย 
๔.๕.๑  ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคไขห้วัดใหญ ่
ในสถานศึกษา   

ทิวารัตน ์ :สํานักงาน กศน.แจ้งประชาสัมพันธ์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่  กอ่นที่จะเข้าสู่ฤดูกาลระบาด  ในห้วงเดือน มกราคม  - มีนาคม  ๒๕๕๙  ฝาก
สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนรับทราบ
ข้อมูล 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
๔.๕.๒  เชิญชวนร่วมประกวดองค์กร “ดูแลห่วงใย ใส่ใจ ป้องกันเอดสใ์นท่ีทาํงาน ป ี๒๕๕๙”  
ทิวารัตน ์ :สํานักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้จัดส่งแนวทางการ

ปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในสถานที่ทํางาน ให้ประชาสมัพันธ์ให้
สถานศึกษาร่วมส่งประกวดองค์กร จัดทําหนังสือราชการแจ้ง สถานศึกษาเรียบร้อย 

มติที่ประชุม :รับทราบ 
 
 
          / ระเบียบวาระที่ ๕   
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