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ระเบียบวาระการประชุมขาราชการ และบุคลากร สังกัดสํานักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ครั้งท่ี  ๕  / ๒๕๕๙   

วันจันทรท่ี  ๒ พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมประยูรศุข  สํานักงาน กศน.จงัหวัดฉะเชิงเทรา  

…………………………………………………………………………………. 

วาระกอนการประชุม 

ศน.วัชรินทร  เรื่องจากท่ีประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัด 

  ๑.  การเฝาระวังปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา  

  ๒.  โครงการหนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้มใหประชาชน ครั้งท่ี ๗  ในวันพฤหัสบดี  

                     ที่ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๕๙ ณ  วัดหนองบอน หมูท่ี๔ ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 

๓. ใหหัวหนาสวนราชการ บรรจุหัวขอเรงรัดการเบิกจายเงินของสวนราชการในการประชุม 

ติดตามงานของสวนราชการ 

ระเบียบวาระท่ี   ๑    เรือ่งประธานแจงท่ีประชุมทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๔ /๒๕๕๙ วันท่ี  ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

ประธาน  : รายงานการประชุมดังกลาว ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๙ วันศุกรท่ี ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

ไดแจงใหท่ีประชุมทราบแลวทาง http://ccs.nfe.go.th ขอใหสถานศึกษาตรวจสอบหาก 

มีสถานศึกษาใดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอใหแจงแกไขขอมูลไดท่ีกลุมอํานวยการ  

 มติท่ีประชุม : ...........................................................................................................................................  

  

ระเบียบวาระท่ี  ๓    เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑   กลุมยุทธศาสตร 

๓.๑.๑  รายงานการเบิกจายงบประมาณ   (บุษยา) 

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

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

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

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

๓.๑.๒ สรุปสารสนเทศ นักศึกษาออกจากนอกระบบ ร.ร.กลางคัน   (ชณาภา) 

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

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

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

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๓.๑.๒  การสํารวจขอมูล นักศึกษาออกจากนอกระบบ โรงเรียนกลางคัน   

(ชณาภา) 

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

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

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

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

๓.๑.๓  สรุปสารสนเทศ ผูจบการศึกษาภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๘   (ชณาภา) 

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

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

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

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

๓.๑.๓  การรายงานขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา (EIS / LIB)   (ชณาภา) 

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

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

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

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

 

๓.๒   กลุมการศึกษานอกระบบ 

๓.๒.๑    การสํารวจผูไมรูหนังสือ (ชลธชิา) 

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

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

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

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

  

๓.๓   กลุมการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓.๓.๑ การดําเนินงานบรรณสัญจร   (ภัทริมณ) 

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

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

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

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

๓.๓.๒ การคัดเลือก กศน.ตําบลท่ีมีท่ีดินพรอมสําหรับการกอสราง   (ภัทริมณ) 

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

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

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

๓.๓.๓  ปฏิทินรถสงเสริมการอาน ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙   (ภัทริมณ) 

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

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

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

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

  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเพ่ือทราบ 

๔.๑   กลุมอํานวยการ 

๔.๑.๑  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘  (พัชราภรณ) 

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

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

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

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

๔.๑.๒  แนวทางปฏิบัติในการเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีกรอบ

ระยะเวลาในการดําเนินการอยางชัดเจนและทราบลวงหนาอยูแลว    (พัชราภรณ) 

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

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

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

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

  

๔.๑.๓  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการลาออกจากราชการของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา    (พิมพพรรณ) 

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

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

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

 

๔.๑.๔  การประเมินพนักงานราชการ ครูอาสาสมัคร /ครู กศน.ตําบล   

(พิมพพรรณ) 

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

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

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

                  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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๔.๑.๕ คําส่ังสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แกไขเปล่ียนแปลงคําส่ังมอบ

อํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษา  (พิมพพรรณ) 

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

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

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

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

 

๔.๒   กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา  

 ๔.๒.๑  การอัพโหลดขอมูลรายบุคคลเขาระบบ โดยระบบเปดตั้งแตวันท่ี  ๑-๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 (ชณาภา) 

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

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

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

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

 

 ๔.๒.๒  การตรวจไขวรายบุคคล วันท่ี  ๒๖-๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙   

 (ชณาภา) 

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

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

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

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

 

๔.๒.๓  การตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลประสิทธิภาพ การใหบริการ

เครือขาย MOE NET / UNINET (ชณาภา) 

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

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

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

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

 

๔.๓   กลุมการศึกษานอกระบบ 

 ๔.๓.๑  รายงานผลการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๙ (ฐิตารีย) 

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

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

     ๔.๓.๒  รายงานผลคะแนนสอบ  N-NET (ฐิตารีย) 

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

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

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

 

     ๔.๓.๓  แนวทางการดําเนินงานหลักสูตร ๕๑  (ฐิตารีย) 

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

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

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

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

๔.๓.๔  การขับเคล่ือนศูนยเรียนรูของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎีใหม ประจําตําบล   (อัจฉรา) 

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

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

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

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

  

๔.๕   กลุมภาคีเครือขาย 

 ๔.๕.๑ การนําเขาขอมูลกําลังพลผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป ๒๕๕๙ 

(เกษณภา) 

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

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

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

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

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถามี) 

๕.๑ รายงานสรุปการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการในสถานการ 

ฉุกเฉิน ของกระทรวงศึกษาธิการ (เกษณภา) 

 

ท่ีประชุม :   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

          


