รายงานการประชุมประจําเดือน
ผูบริหารสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 7/2562
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมกรุงเกาสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***********************

ผูมาประชุม
1. นายโกเมน จินาวัลย
2. นายกรวุฒิ เกิดนาวี
3. นายอภิชาติ โชติแสงทอง
4. นางสาวนงกาณ ถูกอารมย
5. นางนงนุช ไทยภักดี
6. นางสาวพจนา วิไลกิจ
7. นายเชิดชัย กลึงพุดซา
8. นายพิฆเนศ ธนะนู
9. นางสาวมุกดา แข็งแรง
10. นายอําไพ ขาขันมะลี
11. นายบุญรอด แสงสวาง
12. นางดุจเดือน คําวัง
13. นางบุศรา อารีชาติ
14. นางสาววริศรา คํานึงธรรม
15. นายธีรภัทร อินทรศวร
16. นางอัญชลี ปสันตา

รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอเสนา
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอวังนอย
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอบางบาล
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอทาเรือ
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอผักไห
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอบางปะหัน
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอนครหลวง
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอภาชี
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอบางไทร
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอมหาราช
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอลาดบัวหลวง
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอบานแพรก
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอบางซาย
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภออุทัย
ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอบางปะอิน

ผูไมมาประชุม
1. นายพานิช ศรีงาม

ผูอํานวยการศูนย กศน.อําเภอพระนครศรีอยุธยา

ผูเขารวมประชุม
1. นางรานี นอยสกุล
2. นางสุชิสา ตั้งประเสริฐ
3. นางสาววันวิสา สุขสวัสดิ์
4. นางเนาวรัตน วังศิลาบัตร
5. นางจรียา กาญจนสาร
6. นางรัชนี ทัดกลิ่น
7. นางศิริพร เสือสุวรรณ
8. นายณัชนันท วงษแสงธรรม
9. นางกิตติมา ไวยนิทา
10. นางสาวนันทนภัส รุงอรุณ

ศึกษานิเทศก
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ครูชํานาญการพิเศษ
ครูชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร
ครูอาสาสมัครฯ
นักจัดการงานทั่วไป

ติดราชการ

-214. นางวราลี ศรีตระการ

นักวิชาการศึกษา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 ขอราชการจากการประชุมหัวหนาสวนราชการจังหวัดเมื่อวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562
1.1.1 เชิ ญ ร ว มพิ ธี “วั น สมเด็ จ พระนารายณ ม หาราช” วางพวงมาลา ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 11
กรกฎาคม 2562 ตั้งแตเวลา 07.30 น. ณ หอประชุมพระพิรุณรําลึกโปรดเกลาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
มติที่ประชุม รับทราบ
1.1.2 เชิญรวมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวในวันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหนาศูนยราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานที่ประชุมไดแจงใหรวมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา จัดใหมีสมุด
ลงนามถวายพระพรโดยให ผอ.อําเภอลงนามกอนเปนคนแรก
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร ที่ 7 มิถุนายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การรายงานวั น ลาข า ราชการ ลู ก จางประจํา พนั ก งานราชการ ของ ศู น ย ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําเดือน มิถุนายน 2562 ไดทําการ
สงครบทุกอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การรายงานสรุ ป การไปราชการ ของ ผู อํ า นวยการ กศน.อํ า เภอ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประจําเดือน มิถุนายน 2562 ไดทําการสงครบทุกอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานการประชุมประจําเดือนของ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ สังกัด
สํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําเดือน มิถุนายน 2562 ไดทําการสงครบทุกอําเภอ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุมอํานวยการ
งานบุคลากร
4.1.1 สํ า นั ก งาน กศน.มี ห นั ง สื อ แจ ง มอบหมายให ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
จํานวน 2 ราย ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ 356/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562
1. นายวรวิทย สุระโคตร ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมการเจาหนาที่สํานักงาน กศน.
2. นางสรอยทิพย อุจวาที ปฏิบัติหนาที่ ผูอํานวยการกลุมการคลัง สํานักงาน กศน.
มติที่ประชุม รับทราบ

-34.1.2 พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ
1. นางสาวสิ นี ญ า การสมมิ ต ร พนั ก งานราชการ ตํ า แหน ง ครู กศน.ตํ า บลเจ า เสด็ จ
อําเภอเสนา เลขที่ตําแหนง 9537 ขอลาออกจากราชการ เนื่องจากไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครูผูชวย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม
2562
2. นางสาวสุปญญา ทองจัด พนักงานราชการ ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงาน ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ตําแหนง 14382 ขอลาออกจากราชการ เนื่องจาก
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กลุมงานอํานวยการและสนับสนุน) ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 10
สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ ที่ประชุมไดมีการรวมแสดงความยินดีกับนองที่ไดยายไปบรรจุใหม
4.1.3 การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง ครู กศน.ตําบลได
เรียกตัวถึงผูสอบไดลําดับที่ 10 (วาที่ ร.ต.หญิงวัลลภา เบี้ยจั่น) และเรียกตัวมาทําสัญญาจางในวันที่ 18 กรกฎาคม
2562 นางสาววิสุตา ชุมดวง ลําดับที่ 3 ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 13 สิงหาคม
2562
มติที่ประชุม รับทราบ
งานพัสดุ
4.1.4 การแนบเอกสารเบิกจายพัสดุหากจัดหาจากผูคาที่เปนบุคคลธรรมดาขอใหแนบสําเนาบัตร
ประชาชนของผูคาพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาดวยทุกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา
4.2.1 สรุปการเบิกจายงบประมาณป 2562ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2562)
สรุปการเบิกจายงบประมาณป 2562 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - ก.ย. 2562)
ประจําเดือนมิถุนายน 2562
ณ วันที่ 10กรกฎาคมคม 2562
เป้าหมายการเบิกจ่ ายงบลงทุน
ไตรมาสที่

เป้าหมายการเบิกจ่ ายรายจ่ ายภาพรวม

รายไตรมาส

สะสม ณ สิ้นไตรมาส

รายไตรมาส

สะสม ณ สิ้นไตรมาส

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

(ร้ อยละ)

1

19

19

30

30

2

21

40

22

52

3

21

61

21

73

4

26

87

23

96

การเบิกจายงบประมาณ ณ วันที่ 10กรกฎาคม2562
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สถานศึกษา

นครหลวง
บ้านแพรก
ลาดบัวหลวง
เสนา
ภาชี
ท่าเรื อ
บางซ้าย
วังน้อย
ผักไห่
มหาราช
บางไทร
บางปะหัน
บางปะอิน
บางบาล
อุทยั
พระนครศรี อยุธยา

ร้ อยละของการเบิกจ่ าย

78.25
77.34
72.89
70.94
67.09
64.08
63.94
62.90
62.72
61.81
60.84
60.16
60.12
59.92
56.34
52.75

ภาพรวมของจังหวัด รอยละ 62.22
มติที่ประชุม ประธานที่ประชุมแจงวาใหมีการเบิกจายจริงไมใชดูจากการตัดยอดงบประมาณ ใหดูวาอะไรซื้อ
ได อะไรซื้อไมไดใหดูใหชัดเจนไวกอน
4.2.2 แจงจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2562ภาคเรียนที่ 1/2562
- แผนงาน: ยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษากิจกรรมพัฒนาครู กศน.ตนแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารงบรายจายอื่น คาใชจายโครงการ
พัฒนาทักษะครู กศน.ตนแบบการสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) ให กศน.อําเภอบางซาย จํานวน
๒๙,๕๐๐ บาท
- แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษานอก
ระบบกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบดําเนินงานรายการคาขนยาย อ.บางไทร จํานวน 8,000 บาท
- แผนงาน : ยุ ท ธศาสตร พั ฒ นาการศึ ก ษาเพื่ อความยั่ งยืน โครงการสนั บ สนุ น ค าใช จ ายในการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน (เมษายน 2562 -กันยายน2562)
(จํานวน 2 ไตรมาส) (ครั้งที่1) เพิ่มเติม
คาจัดการเรียนการสอน
= 5,767,380 บาท
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน = 1,472,540 บาท

-5หมายเหตุสถานศึกษาใดมีแผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพิ่มเติมจากการ
ดําเนินการไปแลวตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรรครั้งที่ 1หากไมเพียงพอในการจัดกิจกรรม ใหจัดทําแผนการใชจาย
งบประมาณพรอมรายละเอียดเพื่อประกอบการใชจายงบประมาณประจําป 2562 เพิ่มเติม ไมเกินยอดเงินงบประมาณ
ที่จะจัดสรรใหแตละอําเภอ สงสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่5กรกฎาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2562
กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา ไดแจงสถานศึกษาเรื่องเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ พ .ศ.2 5 6 2
แลว หนังสือที่ ศธ 0210.48/ว364 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยกําหนดหลักเกณฑใหถือปฏิบัติและกําหนดการ
เบิกจาย, การยืมเงิน, การสงลางยืมเงินงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2562 ดังนี้
1. สงเบิกหลักฐานเพื่อจัดทําฎีกาขอเบิกเงินของโครงการและคาดําเนินงานตางๆ ตั้งแต บัดนี้จนถึง 15
สิงหาคม 2562 (โดยใหกําหนดวันจัดกิจกรรมในแผนใหชัดเจน)
2. สงเบิกหลักฐานเพื่อจัดทําฎีกาขอเบิกเงินคาจางเหมาบุคคลภายนอก, คาจาง บ ร ร ณ า รั ก ษ แ ล ะ
คาตอบแทนครูทุกประเภทของเดือนกันยายน 2562 ใหดําเนินการสงเบิกลวงหนา ภายใน 15 สิงหาคม 2562
3. สงเบิกหลักฐานเพื่อจัดทําฎีกาขอเบิกเงินคาสาธารณูปโภคสามารถเบิกเหลื่อมปไดเฉพาะเดือน
สิงหาคมและกันยายน 2562 สวนเดือนอื่นกอนหนาสามารถทําการเบิกจายไดภายใน เดือนกันยายน 2562 เทานั้น
4. คาดําเนินการจัดสอบภาคเรียนที่ 1/2562 ใหยืมเงินเพื่อทดลองจาย ภายใน 15 สิงหาคม 2562
5. การสงเบิ กลางยืมเงินงบประมาณ ใหสงภายใน 15 วัน หากเกินกําหนดให แจงเหตุผลความจํา
เปนมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวย
อนึ่ งการจั ด กิ จ กรรมหรื อ โครงการต า งๆ หากมี เงิ น คงเหลื อ ขอให ส ง คื น สํ า นั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ภายวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เพื่อจะไดสงคืนสํานักงาน กศน. ตอไป
ทั้งนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให กศน.อําเภอ ดําเนินการ เร งรั ด เบิ ก จ า ย เงิ น
ปงบประมาณ 2562 ใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดติดตามการใชจายเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป
มติที่ประชุม ประธานที่ประชุมแจงวา ในสวนของขอที่ 2 ใหรอการสั่งการจากสํานักงาน กศน.จังหวัดอีกรอบ
หนึ่ง จะทําหนังสือแจงไป
4.2.4 ติ ด ตามการเบิ กจายงบประมาณ แผนงาน : ยุท ธศาสตรพั ฒ นาการศึ กษาเพื่ อความยั่ งยื น
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน
คาหนั งสื อเรี ยน ภาคเรีย นที่ 1/2562ให ส ถานศึกษาเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหแลว เสร็จ ภายในวัน ที่ 28
มิถุนายน2562นั้น มีสถานศึกษาที่ยังไมสงรายงานการจัดซื้อ/จาง มายังสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จํานวน4 สถานศึกษา ดังนี้
1. มหาราช
2. ทาเรือ
3. นครหลวง
4 .บานแพรก
มติที่ประชุม ประธานที่ประชุมแจงวา ใหอําเภอทั้ง 4 อําเภอรีบดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็วและทําหนังสือ
ชี้แจงมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-64.2.5 การจัดทําแผนงานโครงการในระบบ (DMIS) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามที่กลุม
ยุทธศาสตรและการพัฒนาไดแจงสถานศึกษา ใหเจาหนาที่แผนสถานศึกษากํากับติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน
(เชิงคุณภาพ) แตละกิจกรรมใหเปนปจจุบัน ซึ่งครู กศน.ตําบล เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแลว สามารถรายงานไดเรื่อยๆ
สวนเจาหนาที่แผนอําเภอสามารถกดสงรายงานไดเพียงครั้งเดียวในแตละเดือน และระบบการรายงานประจําเดือนจะ
ปดเปนรายเดือนๆ ไป นั้น ขอใหสถานศึกษากํากับติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ในแตละเดือน
ดวย
มติที่ประชุม ประธานที่ประชุมแจงวา กอนที่จะกรอกขอมูลอะไรลงในระบบ ใหครู กศน. กรอกรายละเอียด
ใส ในแบบกรอกข อมู ล ก อนเพื่ อเก็ บ ไว เป น หลักฐาน และให ครู กศน.ดําเนิน การใหเสร็จ ภายในวัน ที่ 25 ของเดื อน
และแจงมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดภายในสิ้นเดือน
4.2.6. การนําเขาขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให กศน.ตําบล
เขาระบบไปกรอกขอมูลของศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล
มติที่ประชุม ผอ.กศน.อําเภอบางปะหัน ไดแจงวาระบบมีปญหาจึงทําใหไมสามารถกรอกขอมูลได แตตอนนี้
ระบบไดแกไขแลวจึงสามารถกรอกขอมูลไดเรียบรอยแลว และประธานที่ประชุมไดแจงวาใหดําเนินการใหเสร็จภายใน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
4.3 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ
งานตอเนื่อง
4.3.1 ขอสังเกตจากการผานงานงบรายจายอื่น และงบดําเนินงาน
วัสดุ
1. การเบิกเงินคาวัสดุ ใบเสร็จออกในนามชื่อรานเดียวกัน วันเดียวกันใหดูระเบียบของการจัดซื้อ
จัดจางของพัสดุ
2. การซื้อวัสดุฝกซึ่งมีแทบทุกบาน เชน ตนขา ตระไคร ใบกระเพราะ ใบโหระพา สะระแหน
เปนตน
3. หนวยในการจัดซื้อวัสดุใหระบุใหชัดเจน เชนไขไกเบอร 0,1 หรือ 2 แปงทําขนมอบ แปงทํา
ขนมไทย หนวยเปน กรัม หรือกิโลกรัม เปนตน
4. จํานวน ประเภทของวัสดุที่จัดซื้อ เชน ดินสอ 1 แทง เปนเงิน 6 บาท ปากกา 1 ดาม เปน
เงิน 18 บาท กระดาษ 5 รีม จํานวน ผูเขารับการอบรม 65 คน เปนตน
คาตอบแทน
1. ในกรณีจัดกิจกรรมรวมกันชื่อวิทยากร กับชื่อผูเรียน เปนคนเดียว
2. การนับชั่วโมงในการใหความรู 13.00 – 15.00 น. คิดคาตอบแทน 2 ชั่วโมง
3. การเบิกคาตอบแทนวิทยากรในการอบรมประชาชนใหยึดระเบียบตามที่ระเบียบกําหนด
อื่นๆ
1. การขออนุญาตจัดตั้งกลุมในการจัดกิจกรรม เชน การจัดกลุมสนใจ หลักสูตรการทําน้ํายา
อเนกประสงค จัดในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 – 15.00 น. ที่ สํานักงาน
กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 2 กลุม มีผูเรียน 20 คน โดยมี นางสาว ก. และนาง
ข. เปนวิทยากร

2. การพิมพเอกสารชื่อหลักสูตร และรายละเอียดหลักสูตร เปนคนละวิชา เชน ชื่อหลักสูตรชาง
ทาสี แตวัตถุประสงคเปนการทําขนมไทย
3. ยุทธศาสตรชาติ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามหลักสูตรขอความกรุณาไดชวยกันตรวจสอบ
กอนที่จะนําเอกสารสงสํานักงาน กศน.จังหวัด
4. ขอความกรุณาสถานศึกษาทุกแหงใชคูมือการจัดการศึกษาตอเนื่อง ป 2561 เปนคูมือในการ
ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยปฏิบัติตามยุทธสาสตรชาติ และนโยบายของสํานักงาน กศน.
มติที่ประชุม รับทราบ
งานพื้นฐาน
4.3.2 การจัดกิจกรรม กศน.ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4.1 ผลการคั ด เลื อ กเว็ บ ไซต ห อ งสมุ ด ประชาชน ภายใต ร ะบบเชื่ อ มโยงแหล ง การเรี ย นรู
(http://:lrls.nfe.go.th)
1. หองสมุดประชาชนอําเภอบางบาล
2. หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี “อําเภอเสนา
3. หองสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ ที่ ป ระชุ ม มี ก ารสอบถามจากบรรณารักษ อํ าเภอท าเรือวาใช เกณฑ อะไรในการตั ด สิ น และประธาน
กรรมการตัดสินไดชี้แจงเปนที่เรียบรอยแลววาไดตัดสินเปนไปตามเกณฑที่กําหนดมาให
4.4.2 ขอเชิ ญ บุ ค ลากรเข าร ว มประชุ ม ปฏิ บั ติ การพั ฒ นาห องสมุ ด ประชาชน“เฉลิ ม ราชกุม ารี ”
ปงบประมาณ 2562 เพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาหองสมุดประชาชน“เฉลิมราชกุมารี”ใหกาวไปสูหองสมุดยุค
ดิจิทัลระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสตาร คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง
มติที่ประชุม ประธานที่ประชุมแจงวาอําเภอที่ตองไปประชุมไดแกอําเภอทาเรือ และอําเภอเสนา และถาไป
ไมไดใหมอบหมายคนอื่นไป
4.5 กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ
4.5.1 โครงการคลิ นิ ก เกษตรเคลื่ อ นที่ เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสิน ทรมหาวชิ ราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัวในวัน ที่ 31 กรกฎาคม
2562 ณ วัดบึงวังแดง อ.ทาเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม ประธานที่ประชุมแจงใหชวยติดตามงานสงแบบตอบรับการเขารวมกิจกรรมมายังสํานักงาน
กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อจะไดดําเนินการตอไป
4.5.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยาเสพติด (26 มิถุนายน 2562)
อําเภอที่ยังไมไดสงไดแกอําเภอผักไห อําเภอวังนอย อําเภอเสนา อําเภอภาชี
มติที่ประชุม ประธานที่ประชุมฝากใหอําเภอชวยติดตามสงใหครบตามกําหนดเวลา

-84.6 กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
4.6.1 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ของกศน.อําเภอในป งบประมาณ พ.ศ.2562 คงใชแนวทางเดิ มในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมี 3 มาตรฐาน
20 ตัวบงชี้
มติที่ประชุม รับทราบ
4.6.2 การจั ดงาน “งานเฉลิม พระเกีย รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก”
ของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่
28 – 30 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงาน กศน.ไดรับมอบหมายใหรวมจัด
งานครั้งนี้
มติที่ประชุม เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ไดแจงวาอําเภอภาชีเปนผูจัดงานในครั้งนี้
4.7 กลุมตรวจสอบภายใน
4.7.1 ชี้แจงรายละเอียดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบและการประเมินผลการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงาน และสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ
2562
มติที่ประชุม เจาหนาที่ไดแจงวาจะมีการประชุมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งไดรับเกียรติจากทานรอง
เลขาธิการ กศน. เปนประธานเปดงาน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
๕.๑ รายงาน/สรุปการจัดกิจกรรม กศน.อําเภอ......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..........................................................................................................................
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ ศิริพร เสือสุวรรณ ผูจดรายงานการประชุม
(นางศิริพร เสือสุวรรณ)
นักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ สุชิสา ตั้งประเสริฐ ผูตรวจรายงานการประชุม
(นางสุชิสา ตั้งประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

