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ระเบยีบวาระการประชุมข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ครั้งที่  ๔  / ๒๕๕๙   

วันจันทรท์ี่  ๔  เมษายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. เปน็ต้นไป 
ณ  ห้องประชมุประยูรศุข  สํานักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา  

………………………………………………………………..………………………. 
วาระก่อนการประชุม 
ประธาน :  ๑.  แนะนําบุคลากรบรรจุใหม่  (นางสาวไอยวริญญ์  สมร่าง  ตําแหน่ง นักวิชาการ

ตรวจสอบภายใน) 
    ๒.  เรื่องจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 
   ๒.๑  โครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้ประชาชน    

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙  (ในวัน ๒๑  เมษายน ๒๕๕๙ ณ  วัดแสนภุมราวาส       
ตําบลเมืองใหม่ อําเภอราชสาส์น) 

๒.๒  การจัดงานสําคญัในห้วงเดือน เมษายน ๒๕๕๙    
  -  การจัดพิธีวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี

บรมราชวงศ์  วันพุธที่  ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข 
  -  การจัดพิธีรดนํ้าขอพรผู้ใหญ่เน่ืองในวันสงกรานต์ ประจําปี  ๒๕๕๙ เวลา  ในวัน

จันทร์ที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  ณ บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด 
  -  การจัดพิธีเน่ืองในวันคล้ายสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

วันจันทร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๕๙  บริเวณหน้าศาลาจัตุรมุข 
 -  การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดร้ิว  ประจําปี  ๒๕๕๙   
ระหว่างวันที่  ๑-๑๐ เมษายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ณ  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครินทร์   

 
ระเบยีบวาระที่   ๑    เรื่องประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  

 

ประธาน  ๑.๑  ...................................................................................................................... 
  ................................................................................................................................ 
  ................................................................................................................................ 
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ระเบยีบวาระที่  ๒   เรื่องรบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓ /๒๕๕๙ วันศุกร์ที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  
ประธาน :  รายงานการประชุมดังกล่าว ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที ่ ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙   

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วทาง  http://ccs.nfe.go.th ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบหาก  
มีสถานศึกษาใดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งแก้ไขที่กลุ่มอํานวยการ สํานักงาน กศน. 

                     จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
            ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ระเบยีบวาระที่  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑   กลุ่มอํานวยการ 
๓.๑.๑ ระบบการรับ - ส่งเอกสารหนังสือราชการ   (นรกีานต์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๑.๒ รายงานค่าสาธารณปูโภค   (นรีกานต์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๑.๓ การส่งเอกสารยืมเงนิ   (พรทิพย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๑.๔ การเบกิจ่ายเงินเดือน   (พรทิพย์) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๑.๕ งบลงทุน   (อรอุมา) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 

http://ccs.nfe.go.th/
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    ๓.๒   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา 
๓.๒.๑  รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ   (บุษยา) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๓.๓   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 
๓.๓.๑  การจัดกิจกรรมงาน การศึกษาสรา้งชาติ ตลาดคลองผดุงฯ สร้างสขุ 

ระหว่างวันที่ ๔ – ๖  เมษายน  ๒๕๕๙  (ประธาน) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 

๓.๓.๒  การใช้ระเบียบการฝึกอบรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง  (กศ.พื้นฐาน) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 

๓.๓.๓  การสง่เสริมการรู้หนังสือ   (ชลธชิา) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
    ๓.๔   กลุ่มอัธยาศัย 

๓.๔.๑  การออกหน่วยบริการรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจําเดือน เมษายน 
(ภัทริมณ) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
         ๓.๕  กลุ่มภาคีเครือขา่ยและกิจการพเิศษ 

๓.๕.๑  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (โครงการสร้างป่า สรา้งรายได้)  (ทวิารัตน์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....………………        
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ระเบยีบวาระที่  ๔   เรื่องเพื่อทราบ 
๔.๑   กลุ่มอํานวยการ 

๔.๑.๑ การบรรจุแต่งต้ัง ครู กศน.ตําบล และนักวิชาการตรวจสอบภายใน   
(พิมพ์พรรณ)  

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๔.๑.๒ การเกลี่ยตําแหน่ง ครู กศน.ตําบล (กศน.ตําบลหัวไทร อ.บางคล้า)  
(พิมพ์พรรณ)  

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๔.๑.๓ ทาํบญุสงกรานต์ และพิธรีดน้าํขอพรผูใ้หญ่ ในวันจันทร์ที่  ๑๑  เมษายน  
๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมประยูรศุข   ( ศน.วัชรินทร์)  

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 

๔.๑.๔ การจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานคร่ึงปี  วันอังคารท่ี  ๒๖  เมษายน 
๒๕๕๙   ณ  โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซา่   (ประธาน)  

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………....………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………....……………… 
             …………………………………………………………………………………………………………....…………… 
 
  ๔.๒   กลุ่มการศึกษานอกระบบ 

๔.๒.๑  การประกวดร้องเพลงผูสู้งอายุ ในวันท่ี  ๑๔  เมษายน ๒๕๕๙ เวลา 
๑๒.๐๐  -๑๕.๐๐ น.  (ประธาน) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๒.๒  การขบัเคลื่อนศนูย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ประจําตําบล  (ดร.จรัสศรี ) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๓  หลักสตูรการสื่อสารในชีวิตประจําวันภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่ม
อาเซียน  (ดร.จรัสศรี ) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๒.๔ การรายงานผลดําเนนิงานโครงการศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ตามตัวชี้วัดที่ 
๔.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙   (ดร.จรัสศรี ) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๔.๓   กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ๔.๓.๑ การจัดโครงการบรรณสัญจร ๒๕๕๙  (ภัทริมณ)) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๓.๒ กศน.ตําบลที่เปน็จุดติดต้ัง SOLAR CELL  (ภัทริมณ)) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
                 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

๔.๔   กลุ่มภาคีเครือขา่ยและกิจการพเิศษ 
๔.๔.๑   แนวปฏิบัติการแก้ไขปัญหาภัยแลง้ในสถานศึกษา(ทิวารัตน์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๔.๒   ขอความร่วมมือรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการ 
รายงานการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการฯ และการเกิดอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ประจําป ี๒๕๕๙ (ทิวารัตน์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๔.๓  ขอเชญิร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน ..รับวันสงกรานต์” 
ประจําปี ๒๕๕๙ (ทิวารัตน)์ 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๔.๔  การคดัเลือกสถานศกึษาท่ีมีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ     
ของเสียอันตราย ดีเด่น ประจําปี ๒๕๕๙  (ทิวารัตน์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………………… 
๔.๔.๕   ขอความร่วมมือดําเนนิการมาตรการป้องกันโรคจากยุงลาย(ทิวารัตน์) 

มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ระเบยีบวาระที่  ๕  เรื่อง อ่ืน ๆ  
     ๕.๑  การดําเนินงานของสมาคมพัฒนาครูไทย   (อารยา) 
มติที่ประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
             ……………………………………………………………………………………………………………………… 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 


