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ระเบียบวาระการประชุมขา้ราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งท่ี  ๑  / ๒๕๕๙   

วันพุธท่ี  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
-   แนะน ำข้ำรำชกำรย้ำยมำใหม่  นำยสุระพล ช่ืนอำรมย์  ต ำแหน่ง บรรณำรักษ์ห้องสมุด   
    ประชำชนอ ำเภอรำชสำส์น 

ระเบียบวาระที่   ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 

๑.๑  โครงกำรบ ำบัดทกุข์บ ำรงุสุข บ ำรุงสุข สร้ำงรอยยิม้ใหป้ระชำชน    
       ประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๕๙   
๑.๒  สถำนกำรณ์โรคภัย 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๘ วันท่ี ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 มติท่ีประชุม : รับรองรำยงำนกำรประชุม    
 
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องติดตามผลการด าเนินงานตามมติท่ีประชุม 

๓.๑   กลุ่มอัธยาศัย 
๓.๑.๑  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังต าบล   (ประธาน) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพ่ือทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑  ขอความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานของสภาพัฒนาการเมือง           
(พัชราภรณ์) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 2 

๔.๑.๒  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจ าปี ๒๕๕๘           
(พัชราภรณ์) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๑.๓  ชีแ้จง สิทธิวันลา ลูกจ้างชั่วคราว  (ประธาน) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๑.๔  การจัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา  ระหว่างวันท่ี ๗-๘ มกราคม  ๒๕๕๘ ณ  ห้องประชุมประยูรศุข   
(พิมพ์พรรณ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๑.๕  ชีแ้จง การส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทน  (พรทิพย์) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๑.๖  ชีแ้จง การเบิกจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต สถานศึกษา  (ประธาน ) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๒   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
 ๔.๒.๑  ชีแ้จง งบประมาณอุดหนุนปี ๒๕๕๘ ค่าจัดการเรยีนการสอน (บุษยา ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ๔.๒.๒  แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๕๙ (เกษณภา ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๔.๒.๓  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  (เกษณภา ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
 ๔.๓.๑  โครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน “หน่ึงคน ...หน่ึงอาชีพ” (อัจฉรา) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๓.๒  ประกาศจัดตั้งครูประจ ากลุ่ม  (ฐิตารีย์) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ๔.๓.๓  กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  (ฐิตารีย์) 
มตท่ีิประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๔  ปฏิทินการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนท่ี  ๒/๒๕๕๘         
(ฐิตารีย์) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๓.๕  สรุปข้อมูลนักศึกษาเทอม ๒/๒๕๕๘   (ชณาภา)      
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๔   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๔.๔.๑  ชีแ้จงตารางการออกหน่วยบริการรถโมบายเคลื่อนท่ี  (ภัทริมณ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๕   กลุ่มภาคีเครือข่าย 
 ๔.๕.๑  โครงการส่งเสรมิหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท (เกษณภา) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๕.๒  เชิญชวนร่วมประกวดองค์กร “ดูแลห่วงใย ใสใ่จ ป้องกันเอดส์            
ในท่ีท างาน ปี ๒๕๕๙”  (เกษณภา) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ระเบียบวาระที่  ๕   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

๕.๑ ...........................................................................................................................  
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒  .........................................................................................................................  
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

๕.๑ ............................................................................................................... .................. 
ที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                         ……………………………………………………………………………………………………………………… 
          


