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ระเบียบวาระการประชุมขา้ราชการ และบุคลากร สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งท่ี  ๒  / ๒๕๕๙   

วันพุธท่ี  ๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. เป็นต้นไป 
ณ  ห้องประชุมประยูรศุข  ส านักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  
…………………………………………………………………………………. 

วาระก่อนการประชุม 
  - 
ระเบียบวาระที่   ๑    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

 

รองฯสมิง : ๑.๑  โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข บ ารุงสุข สรา้งรอยยิ้มให้ประชาชน    
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (วันพฤหสับดีที่ ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดกกสับ            
หมู่ที่  ๔   ต้าบลปากน ้า อ้าเภอบางคล้า )  
๑.๒  สถานการณ์โรคภัย (ไข้เลือดออก) 
 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ วันพุธท่ี ๖  มกราคม ๒๕๕๙ 
ประธาน :  รายงานการประชุมดงักล่าว ครั งที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันพุธที่ ๖  มกราคม ๒๕๕๙ 
 ได้แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบแล้วทาง  http://ccs.nfe.go.th ขอให้สถานศึกษาตรวจดหูากม ี
                     สถานศึกษาใดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งแก้ไขทีก่ลุ่มอ้านวยการ ส้านักงาน กศน. 
                     จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที่  ๓    เรื่องสืบเน่ือง 

๓.๑   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
๓.๑.๑  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ   (บุษยา) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๓.๒.๑  การส่งเสริมการรู้หนังสือ   (ชลธิชา) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
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   ๓.๓   กลุ่มอัธยาศัย 
๓.๓.๑  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกต้ังต าบล   (ภัทริมณ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
     ๓.๓.๒  ส ารวจท่ีตั้ง กศน.ต าบล   (ภัทริมณ) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
              
ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเพ่ือทราบ 

๔.๑   กลุ่มอ านวยการ 
๔.๑.๑  การเรียกบรรจุพนักงานราชการ  ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไป           
 กศน.อ าเภอคลองเขื่อน (พิมพ์พรรณ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 
 

 ๔.๒   กลุ่มนิเทศติดตาม 
๔.๒.๑  รายงานผลการนิเทศภายใน   (ศน.อนันท์) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………….....……………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………....………………………………………………………………………… 
 

๔.๓   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา  
 ๔.๓.๑  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เวอร์ชั่นใหม่ (ชณาภา ) 

มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………......………………………………………………………… 
            ………………………………………….........………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………........………………………………………………………… 
 

๔.๓.๒  การปรับปรุงเว็บไซด์    (ชณาภา) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………….....…………………………………………………… 
            …………………………………………………………......…………………………………………………………… 
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  ๔.๔   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 

๔.๔.๑  ชีแ้จงการสอบ N-NET     (ฐิตารีย์) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๔.๒  การจัดท าข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘   (ฐิตารีย์) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                   ๔.๔.๓  การสอบเทียบระดับ  (ฐิตารีย์) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                   ๔.๔.๔  โครงการอบรมแกนน าส่งเสริมหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท      
                              (อัจฉรา) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๔.๕  การจัดกิจกรรมเน่ืองในวันคนพิการสากล ประจ าปี ๒๕๕๘      
                              (ชลธิชา) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๕   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๔.๕.๑ การรายงานผลการด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชนตามแบบรายงานข้อมูล 
                              ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  (ภัทริมณ) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๖   กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
   ๔.๖.๑  โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบ 
                              จากภัยแล้ง    (ทิวารัตน์) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ๔.๖.๒  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
                               TO BE NUMBER ONE  (ทิวารัตน์) 
มติท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ  

๕.๑ โครงการจัดท าหลักสูตรการดแูลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ พ้ืนท่ี กศน.อ าเภอ    
บางน้ าเปรี้ยว หลักสูตร ๗๐ ชม. ผู้เรียน จ านวน  ๒๐ คน     (ผอ.สมหมาย) 

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

                ……………………………………………………………………………………………………………….......                    
                ……………………………………………………………………………………………………………….......                




