รายงานการประชุมประจาเดือน
ผู้บริหารสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9/2562
วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมกรุงเก่าสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
***********************
ผู้มาประชุม
1. นายโกเมน จินาวัลย์
2. นางสาวนงกาณ ถูกอารมย์
3. นางสาวพจนา วิไลกิจ
4. นายเชิดชัย กลึงพุดซา
5. นายพิฆเนศ ธนะนู
6. นางสาวมุกดา แข็งแรง
7. นายบุญรอด แสงสว่าง
8. นางบุศรา อารีชาติ
9. นางสาววริศรา คานึงธรรม
10. นายธีรภัทร อินทร์ศวร
11. นางดุจเดือน คาวัง

รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบางบาล
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอผักไห่
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบางปะหัน
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอนครหลวง
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอภาชี
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอมหาราช
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบ้านแพรก
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบางซ้าย
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภออุทัย
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอลาดบัวหลวง

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางอัญชลี ปสันตา
2. นายกรวุฒิ เกิดนาวี
3. นายอภิชาติ โชติแสงทอง
4. นายพานิช ศรีงาม
5. นายอาไพ ข่าขันมะลี
6. นางนงนุช ไทยภักดี

ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบางปะอิน
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอเสนา
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอวังน้อย
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบางไทร
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอท่าเรือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรานี น้อยสกุล
2. นางสุชิสา ตั้งประเสริฐ
3. นางสาววันวิสา สุขสวัสดิ์
4. นางเนาวรัตน์ วังศิลาบัตร
5. นางรัชนี ทัดกลิ่น
6. นางศิริพร เสือสุวรรณ์

ศึกษานิเทศก์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
ครูชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไป

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผ่อน

7. นางสาวนริศรา เลิศวิลัย
8. นายณัชนันท์ วงษ์แสงธรรม
9. นางจรียา กาญจนสาร
10. นางสกาวรัตน์ คาแดง

นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ

-211.
12.
13.
14.
15.
16.

นางสาววนิดา แช่มสุขขี
นายจักรกฤษณ์ เจริญสุข
นางวันดี มงคลสระ
นายจเด็จ ดิษฐศรี
นางสาววิชชุตา แก้วโมรา
นางสาวฤทัย กุลอึ้ง

นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
ครูชานาญการ
บรรณารักษ์ชานาญการ
ครูผู้ช่วย

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562
แจ้งให้ทุกหน่วยงานพยายามเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 การรายงานวันลาข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอาเภอ สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาเดือน กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 การรายงานสรุ ป การไปราชการ ของ ผู้ อ านวยการ กศน.อ าเภอ สั ง กั ด ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประจาเดือน กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานการประชุมประจาเดือนของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ สังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาเดือน กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
3.4 เชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2562 ขอให้รวบรวมนาเงินบริจาคส่ง
มายังสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 27 กันยายน 2562 ขอความร่วมมืออาเภอบริจาคอาเภอ
ละ 2,000 บาท อาเภอบางปะหันได้ดาเนินการนาส่งเงินมาแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มอานวยการ
4.1.1 การรายงานความเสี่ยงให้สถานศึกษาทุกแห่งรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงตามแบบและนาส่ง
มายังสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562
มติที่ประชุม ประธานได้แจ้งในที่ประชุมให้จัดทาเป็นรูปเล่มพร้อมไฟล์แนบ
งานบุคลากร
4.1.2 ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP e-service และ
KSP School ด้วยคุรุสภา ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ยังไม่ได้
ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน ให้ดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้เรียบร้อย
-3ซึ่งต้องยื่นขอต่ออายุภายใน 180 วัน ก่อนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุ และเพื่อหลีกเลี่ยงค่าดาเนินการต่ออายุกรณีล่าช้า
เดือนละ 200 บาท ซึ่งสามารถยื่นประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผ่านระบบ KSP
eservice และ KSP School
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ 2563 ให้นาส่งมายังสานักงาน
กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 18 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 ขอเชิญร่วมงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจาปี 2562 ในวันที่ 8 กันยายน 2562
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เริ่มลงทะเบียน เวลา 08.00 - 09.00 น.
การแต่งกายด้วยชุดสูท กศน.สีกรมท่า หรือชุดสูทสุภาพ เข้าร่วมงาน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจาปี 2562 สานักงาน กศน. กาหนดจัดพิธีมอบเข็มเชิด
ชูเกียรติ ครู กศน. ประจาปี 2562 ให้แก่พนักงานราชการ (ครูอาสาสมัครฯ/ครู กศน.ตาบล) และครู ศรช. ที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ร่วมกับงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ในวันที่ 8 กันยายน 2562
ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
เข็มทอง
จานวน 2 ราย เข้ารับ 2 ราย
เข็มเงิน
จานวน 10 ราย เข้ารับ 5 ราย
เข็มทองแดง จานวน 1 ราย เข้ารับ 1 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.6 ด้ ว ยสถาบั น กศน.ภาคกลาง จะจัด อบรมโครงการสร้างชุม ชนแห่ งการเรีย นรู้ท างวิช าชี พ
(Professional Learning Community : PLC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครู กศน.ตาบลให้มีความรู้ เกี่ยวกับชุมชน
แห่ งการเรี ย นรู้ ทางวิช าชีพ และสามารถสร้าง/จัด ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ ในสถานศึกษาของตนเอง เพื่ อ
ยกระดับ การเรียนรู้ โดยเลือกครู กศน.ตาบลในสังกัด อาเภอละ 1 คน เข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่ 10 – 11
กันยายน 2562 ณ โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
มติที่ประชุม รับทราบ
งานพัสดุ
4.1.7 การจ้างเหมาบริการ ปีงบปีประมาณ 2563
- ให้ลูกจ้างเหมาบริการครู ศรช. – ครูสอนคนพิการ – บรรณารักษ์ – เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สรุปผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 3 - 4 / 2562 เพื่อนาไปประกอบการพิจารณาจ้างในปีงบประมาณ 2563
- การดาเนินการขออนุมัติจัดจ้างขอให้ดาเนินการตามหนังสือเลขที่ ศธ0210.48/ว689 ลง
วันที่ 29 สิงหาคม 2562
มติทปี่ ระชุม รับทราบ

-44.1.8 เรื่องการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายเงิน ของงานพัสดุ เมื่อรับเรื่องไปแก้ไขแล้ว ขอให้ดาเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จและนามาส่งคืนภายใน 5 วันหลังจากรับแอกสารไปแล้ว และเรื่องทั้งหมดขอให้ส่งคืนมายังงานพัสดุ
ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.9 เอกสารการเบิกค่าจ้างเหมาบริการ และ เบิกค่าใช้จ่ายประจา ของเดือนกันยายน ขอให้ส่งมา
สานักงาน กศน. จังหวัดภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
แต่เอกสารหลักฐานต่อไปนี้ต้องลงวันที่ 30 กันยายน 2562
- ใบปะหน้านาส่ง
- บันทึกข้อความทราบผลตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน
- บันทึกคณะกรรมการตรวจรับ
- ใบส่งมอบงาน –ใบส่งของ
(แยกเรื่ องและมั ดรวมกัน เลยค่ะว่าเป็น ค่าจ้างเหมาและค่าใช้จ่ายประจาที่ต้องเบิ ก ณ วันสิ้ นเดือ น
เพื่องานพัสดุจะได้ดาเนินการให้เรียบร้อย)
มติที่ประชุม รับทราบ

4.1.10 การดาเนินการในระบบ e-Gp ของการเบิกค่าใช้จ่ายประจา (ค่าเช่าเครื่องถ่าย , ฯลฯ ) ขอให้
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจรับในระบบให้เรียบร้อย ภายในเวลา 9.00 น. เช้าวันที่ 30 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
งานการเงิน
4.1.11 เรื่องการแก้ไขเอกสารการเบิกจ่ายเงินงานการเงินที่นากลับไปแก้ไข ขอให้ส่งกลับคืนมายังงาน
การเงินสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562)
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562)
ประจาเดือน สิงหาคม 2562
ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

-5เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน
ไตร
มาสที่

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

รายไตรมาส

สะสม ณ สิ้นไตรมาส

รายไตรมาส

สะสม ณ สิ้นไตร
มาส

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

1

19

19

30

30

2

21

40

22

52

3

21

61

21

73

4

26

87

23

96

การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สถานศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย
ภาชี
98.18
วังน้อย
97.77
อุทัย
97.04
พระนครศรีอยุธยา
96.14
เสนา
95.20
บางปะหัน
94.46
บางซ้าย
94.15
บางไทร
93.49
บางปะอิน
92.54
นครหลวง
90.38
ลาดบัวหลวง
90.35
ผักไห่
87.97
บ้านแพรก
86.47
มหาราช
86.12
บางบาล
84.74
ท่าเรือ
80.89
ภาพรวมของจังหวัด ร้อยละ 81.03
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 แจ้งคืนงบประมาณประจาปี พ.ศ.2562
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ผลผลิตที่ ๕ ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย รหัส 2000239005000000
- งบดาเนินงาน
จานวน 100,000 บาท
-6- ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ต
จานวน 40,000 บาท
- ค่าหนังสือพิมพ์ กศน.ตาบล
จานวน 32,735 บาท
- กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบล จานวน 31,570 บาท
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

โครงการสนั บ สนุ นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับ อนุบ าลจนจบการศึกษาขั้ น
พื้นฐานงบเงินอุดหนุน
- ค่าหนังสือเรียน (00021)
จานวน 164,969 บาท
- ค่าหนังสือเรียน (00057)
จานวน 569,448 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (00492)
จานวน 500,000 บาท
- ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (00539)
จานวน 800,000 บาท
แผนงาน : บูรณาการยกระดับการศึกษาและการเรียนให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต งบรายจ่ายอื่น
รหัส 2000232042700074
- โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จานวน 93,857 บาท
แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบรายจ่ายอื่น รหัส 2000231039700001
- โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณะสุข
จานวน 7,902.60 บาท
แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล งบรายจ่ายอื่น รหัส 2000224044700067
- การสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตาบล
จานวน 516,184.20 บาท
แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น รหัส
2000217053700001
- โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จานวน 183,339.05 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 แจ้งของบประมาณประจาปี พ.ศ.2562
- ค่าปรับปรุงหลังคาห้องสมุดประชาชนอาเภอบางไทร จานวน 141,000 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.4 จัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
- คาของบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2564
- ค่าเช่าบริการอินเตอร์เน็ตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จานวน 280,411.80 บาท
- งบเงินอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับคนพิการ ประจาปีงบประมาณ 2563
มติที่ประชุม รับทราบ

-74.2.5 การจัดทาแผนงานโครงการในระบบ (DMIS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตามที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนาได้แจ้งสถานศึกษา ให้เจ้าหน้าที่แผนสถานศึกษากากับติดตาม
การรายงานผลการปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) แต่ละกิจกรรมให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งครู กศน.ตาบล เมื่อจัดกิจกรรมเสร็จสิ้น
แล้ว สามารถรายงานได้เรื่อยๆ ส่วนเจ้าหน้าที่แผนอาเภอสามารถกดส่งรายงานได้เพียงครั้งเดียวในแต่ละเดือน และ
ระบบการรายงานประจ าเดื อนจะปิ ด เป็ น รายเดือ นๆ ไป นั้ น ขอให้ ส ถานศึ กษากากั บ ติ ด ตามการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) ในแต่ละเดือนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.6 เรื่องการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้อทุนต่อหน่วยผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 อ้างถึงหนังสือสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ศธ 0210.48/ว579 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
เรื่องการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้อทุนต่อหน่วยผลิตประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สานักงาน กศน.
แจ้งว่าที่ประชุมได้มีมติและเห็นชอบในการจัดทาแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการลดต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจาปี พ.ศ.
2562 โดยได้กาหนดแนวทางการดาเนิ น งานตามแผนเพิ่มประสิทธิภ าพจานวน 5 กิจกรรม ให้ ถือปฏิบัติในการลด
ค่าใช้จ่ายตามประเภทกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 ลดค่าวัสดุ ร้อยละ 5
กิจกรรมที่ 2 ลดค่าที่พักภายในประเทศ ร้อยละ 5
ทั้งนี้ ได้จั ดส่ งแผนเพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการลดต้นทุ น ต่อหน่ว ยผลผลิ ต ของส านั กงาน กศน. และ
แนวทางการลดค่าใช้จ่ายประเภทค่าวัสดุ และค่าที่พักภายในประเทศ ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.7 สรุปผลการดาเนินแก้ไขประชากรวัยเรียน ดังนี้
กศน.อาเภอพระนครศรีอยุธยา เป้าหมาย 999 คน
กศน.อาเภอท่าเรือ
เป้าหมาย 228 คน
กศน.อาเภอนครหลวง
เป้าหมาย 253 คน
กศน.อาเภอบางไทร
เป้าหมาย 318 คน
กศน.อาเภอบางบาล
เป้าหมาย 136 คน
กศน.อาเภอบางปะอิน
เป้าหมาย 635 คน
กศน.อาเภอบางปะหัน
เป้าหมาย 271 คน
กศน.อาเภอผักไห่
เป้าหมาย 237 คน
กศน.อาเภอภาชี
เป้าหมาย 173 คน
กศน.อาเภอลาดบัวหลวง
เป้าหมาย 279 คน
กศน.อาเภอวังน้อย
เป้าหมาย 504 คน
กศน.อาเภอเสนา
เป้าหมาย 504 คน

ผล 936 คน
ผล 197 คน
ผล 234 คน
ผล283 คน
ผล 134 คน
ผล 634 คน
ผล 252 คน
ผล 215 คน
ผล 151 คน
ผล 236 คน
ผล 474 คน
ผล 403 คน

กศน.อาเภอบางซ้าย
กศน.อาเภออุทัย
กศน.อาเภอมหาราช
กศน.อาเภอบ้านแพรก
มติที่ประชุม รับทราบ

เป้าหมาย 112 คน
ผล 100 คน
เป้าหมาย 227 คน
ผล 184 คน
เป้าหมาย 62 คน ผล 61 คน
เป้าหมาย 67 คน ผล 66 คน
-8-

4.2.8 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ Line กลุ่ม
ประชาสัมพันธ์ , Facebook Page , Website http://ayutt.nfe.go.th/
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
งานพื้นฐาน
4.3.1 สรุปร้อยละของนักศึกษาที่เข้าสอบและขาดสอบ N-Net 1/2562 (เอกสารแนบ)
ผู้มีสิทธิ์สอบ รวมระดับชั้นประถม ตอนต้น ตอนปลาย รวม 1,505 คน
ผู้เข้าสอบ
รวมระดับชั้นประถม ตอนต้น ตอนปลาย รวม 1,259 คน
ผู้เข้าสอบ
รวมระดับชั้นประถม ตอนต้น ตอนปลาย รวม 246 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 กาหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562
ใน
ระหว่างวันที่ 21 - 22 กัน ยายน 2562 , กาหนดการสอบซ่อมวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2562 , ประกาศผลสอบวันที่ 10
ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4.1 การประเมินคัดเลือกห้องสมุดประชาชน ประจาปี 2562 ให้จัดทาเอกสารเป็นรูปเล่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.2 การประเมินคัดเลือกบ้านหนังสือพร้อมทาเอกสารรูปเล่ม
มติที่ประชุม รับทราบ
4.4.3 การรายงานข้อมูลขอให้ส่งข้อมูลทุกเดือน
- รายงานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- รายงานสมาชิกผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

4.5.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตามที่คณะ
กรรมการฯ ได้ร่วมคัดเลือกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดได้แก่ การทาบายศรี และเมรุลอย
คนดาเนินการจัดทาวิดิทัศน์ ได้นาเสนอที่ประชุมเพื่อการตรวจความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะก่อนจัดทาขึ้นเป็นภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป
มติที่ประชุม เจ้าหน้าที่แจ้งว่าการทาบายศรีเป็นของอาเภอบางปะหัน การทาเมรุลอยเป็นของอาเภอเสนา
4.5.2 การรายงานผลการประเมิ น ตนเอง ประจาปี 2562 (SAR) โดยให้ รายงานภายในวัน ที่ 15
ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม แก้ไขกาหนดส่งเป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2562

-94.5.3 ข้อ เสนอแนะการนิ เทศติ ด ตามการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาจากการนิ เทศติ ด ตามการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
5.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ณ ดิโอเชียน เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหาร 16 คน
2. ข้าราชการ 19 คน
3. บุคลากรทางการศึกษา 38ค (2) 8 คน
4. ลูกจ้างประจา 4 คน
5. พนักงานราชการจาก กศน.อาเภอผักไห่ และลาดบัวหลวง อาเภอละ 2 คน
6. ครู กศน.ตาบลดีเด่น โซนละ 1 คน
7. ครูอาสาสมัครฯ ดีเด่น โซนละ 1 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
๕.2 รายงาน/สรุปการจัดกิจกรรม กศน.อาเภอ......................................................................................
มติที่ประชุม ดูการนาเสนอผลงานของอาเภอ
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.

ลงชื่อ ศิริพร เสือสุวรรณ์ ผู้จดรายงานการประชุม

(นางศิริพร เสือสุวรรณ์)
นักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ สุชิสา ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุชิสา ตั้งประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

