รายงานการประชุมประจาเดือน
ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ครัง้ ที่ 10/2562
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 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
12. นายพานิช ศรีงาม
13. นางอัญชลี ปสันตา
14. นายอาไพ ข่าขันมะลี

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
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอพระนครศรีอยุธยา
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบางปะอิน
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอบางไทร

ผู้ไม่มาประชุม
2. นายกรวุฒิ เกิดนาวี
3. นายอภิชาติ โชติแสงทอง
6. นางนงนุช ไทยภักดี

ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอเสนา
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอวังน้อย
ผู้อานวยการศูนย์ กศน.อาเภอท่าเรือ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางรานี น้อยสกุล
2. นางสุชิสา ตั้งประเสริฐ
3. นางศิริพร เสือสุวรรณ์
4. นางสาวนริศรา เลิศวิลัย
5. นางสกาวรัตน์ คาแดง
6. นางสาววนิดา แช่มสุขขี
7. นายจักรกฤษณ์ เจริญสุข
8. นางวันดี มงคลสระ
9. นายจเด็จ ดิษฐศรี

ศึกษานิเทศก์
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
ครูชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
ครูชานาญการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ลาพักผ่อน

วาระพิเศษ

1. การมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานศึกษาที่บริหารงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายประจาปี
งบประมาณ 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
2. อาเภอที่มีร้อยละของนักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 90 ได้แก่ อาเภอลาดบัวหลวง 92.98
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 ข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเมื่อวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 แนะนาผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ย้ายมาดารงตาแหน่งในวันที่ 1 ตุลาคม
2562 ขอเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา
13.30 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
1.3 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 พิจารณาเงินสงเคราะห์สมาชิก
ที่เสียชีวิต มีการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนจานวน 6 ราย รายละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาค และ
เรื่องประชาสัมพันธ์ กฐิน สกสค.
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 กาชับให้ กศน.อาเภอ ตรวจสอบ ดูแล กศน.ตาบล และอาคารสถานที่ในความดูแล ให้เรียบร้อย
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนือ่ ง
3.1 การรายงานวัน ลาข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจา พนั ก งานราชการ ของ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ 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 รายงานการประชุม ประจ าเดื อ นของ ศู น ย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย อ าเภอ
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจาเดือน กันยายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

3.4 สรุปยอดเงินบริจาคทรัพย์ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2562
ที่

สถานศึกษา

ยอดเงิน

1

สานักงาน กศน.จังหวัด

2,000

2

อุทัย

2,515

3

ผักไห่

2,000

4

เสนา

2,000

5

ภาชี

2,009

6

นครหลวง

2,000

7

บางปะอิน

2,500

8

พระนครศรีอยุธยา

2,000

9

บางปะหัน

2,000

10

วังน้อย

5,200

ที่

สถานศึกษา

ยอดเงิน

11

บางไทร

2,000

12

บางซ้าย

2,009

13

บ้านแพรก

2,000

14

มหาราช

2,000

15

บางบาล

2,000

16

ท่าเรือ

2,050

17

ลาดบัวหลวง
รวมทั้งสิ้น

ยอดเงินบริจาคช่วยน้าท่วมทั้งหมด 7 อาเภอ รวมเป็นเงิน 6,840 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

2,000
38,283

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา
4.1 กลุ่มอานวยการ
งานบุคลากร
4.1.1 การต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครู ด้วยคุรถสภา ขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้
ที่ได้รับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพ ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบวันหมดอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของท่าน
ให้ดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้เรียบร้อย ซึ่งต้องยื่นขอต่ออายุภายใน 180 วั น ก่อนที่ใบอนุญ าตจะหมดอายุ และ
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าดาเนินการต่ออายุกรณีล่าช้าเดือนละ 200 บาท ซึ่งสามารถยื่นต่ออายุใบประกอบวิชาชีพทางการ
ศึก ษา ผ่ านระบบ KSP e-service และ KSP Shool แต่ ห ากประสงค์จ ะยื่น เป็ นเอกสารตามแบบฟอร์ม การต่อ อายุ
ใบประกอบวิชาชีพแบบเดิม ก็ส ามารถยื่นเอกสารได้ ซึ่งการยื่น เอกสารแบบเดิม ผู้ต่อใบประกอบฯจะเป็นผู้รับรอง
เอกสาร แต่ ยั ง ต้อ งมี ก ารให้ ผู้อ านวยการ กศน.จัง หวั ด เป็ น ผู้ รับ รองตามแบบ และต้ องมี ห นั ง สื อน าส่ ง คุ รุส ภาจาก
สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.2 การส ารวจข้ อ มู ล ในการก าหนดเกณฑ์ และเงื่ อ นไขอั ต ราแรกบรรจุ ข้ า ราชการครู
ด้วยสานักงาน กศน. ให้ดาเนินการสารวจข้อมูลในการกาหนดเกณฑ์และเงื่อนไขอัตราแรกบรรจุข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน จึงขอความร่วมมือสถานศึกษาดาเนินการเก็บข้อมูล ของพนักงานทุกประเภท โดย
ให้กรอกตามแบบฟอร์ม และนาส่งทั้งเอกสารและรูปแบบไฟล์ excle ภายในวัน ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.
เพื่อรวบรวมนาส่งสานักงาน กศน. ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.3 การขอปฏิบัติงานนอกพื้นที่กาหนดในสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ตามหนังสือ ที่ ศธ
0210.48/ว775 ลว 30 กันยายน 2562 จัดส่งเอกสารเพื่อแสดงความประสงค์ขอปฏิบัติงานนอกพื้นที่กาหนดใน
สัญญาจ้างผ่านผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา ไปยังสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.4 การเรียกตัว ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล
ลาดับที่ 12 นางสาวศุทธินี จันยะนัย ครู กศน.ตาบลช้างน้อย อาเภอบางไทร
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.5 การยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานราชการในสังกัด จานวน 1 ราย คือ นายราเมศร์ ศรีประจักษ์
พนักงานราชการ ตาแหน่ง ครู กศน.ตาบล ปฏิบัติงาน ณ กศน.ตาบลบ้านโพ อาเภอบางปะอิน ตาแหน่งเลขที่ 9488
มติที่ประชุม รับทราบ
งานพัสดุ
4.1.6 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี 2562 ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
งานการเงิน
4.1.7 การรายงานและการตรวจสอบการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจาปี 2562
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
4.2.1 จุดเน้นการศึกษา ปี 2563 นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของประทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.2 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562)
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2562)
ประจาเดือน กันยายน 2562
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562
เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม

ไตรมาสที่

รายไตรมาส
(ร้อยละ)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส
(ร้อยละ)

รายไตรมาส
(ร้อยละ)

สะสม ณ สิ้นไตรมาส
(ร้อยละ)

1

19

19

30

30

2

21

40

22

52

3

21

61

21

73

4

26

87

23

96

การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ที่

สถานศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย

1

ลาดบัวหลวง

99.97

2

อุทัย

99.94

3

ผักไห่

99.88

4

เสนา

99.88

5

ภาชี

99.85

6

นครหลวง

99.80

7

บางปะอิน

99.69

8

พระนครศรีอยุธยา

99.54

9

บางปะหัน

99.42

10

วังน้อย

99.26

11

บางไทร

99.02

12

บางซ้าย

98.51

ที่

สถานศึกษา

ร้อยละของการเบิกจ่าย

13

บ้านแพรก

98.44

14

มหาราช

98.24

15

บางบาล

96.86

16

ท่าเรือ

96.65

ภาพรวมของจังหวัด ร้อยละ 99.05
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.3 การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของสานักงาน กศน.จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สรุปข้อมูลเป็นภาพรวมทั้ง ๑๖ อาเภอ ดังนี้
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

โครงการดูแลผู้สูงอายุฯ (70 ชม.)
อัธยาศัย
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (31 ชม. ขึ้นไป)
โครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน
ค่าหนังสือเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาสังคมและชุมชน
จัดการเรียนการสอน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (1 อาเภอ 1
อาชีพ)
13 โครงการ Smart ONIE
14 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ไม่เกิน 30
ชม.)
15 ผู้ไม่รู้หนังสือ
มติที่ประชุม รับทราบ

51,400.00
5,173,527.00
768,000.00
1,081,575.00
6,218,600.00
5,643,000.00
2,084,600.00
5,129,680.00
1,337,600.00
2,508,000.00
24,469,840.00
1,881,000.00

งบประมาณ/เป้า - ผล ทั้งปีที่ได้รับ
งบประมาณ
คิดเป็น เป้า
ที่ใช้ไป
%
48,313.40 93.99 40
4,692,252.82 90.70 ไม่มีเป้า
665,402.61 86.64 640
880,828.00 81.43 9,405
4,927,474.79 79.23 3,931
4,339,160.00 76.89 6,270
1,543,145.80 74.03 6,496
3,580,950.00 69.80 6,321
929,495.00 69.48 3,344
1,552,530.00 61.90 6,270
14,678,166.69 59.98 582
946,181.00 50.30 2,090

56
97,651
640
10,676
3,931
6,620
6,940
6,321
5,372
7,895
582
1,374

373,530.00
5,559,400.00

187,190.95 50.11 209
2,648,273.00 47.63 7,942

209
15,054

งบประมาณ

55,000.00

17,271.00

31.40

100

ผล

60

4.2.4 การใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
อ้างถึง หนังสือสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ ศธ 0210.48/ว759 ลงวันที่
24 กันยายน 2562 เรื่องซ้อมความเข้าใจการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลาง
ก่อน เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ประกาศใช้ไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จึงขอซ้อมความเข้าใจการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ดังนี้
1. ชื่อแผนงาน ผลผลิต รหัสงบประมาณ (16 หลัก) ชื่อกิจกรรม/รหัสกิจกรรม ใช้รหัสเดิม
เหมือนปีงบประมาณ พ.ศ.2562
2. รหัสแหล่งของเงิน เปลี่ยนเป็น 6311xxx เช่น 6311200, 6311410 เป็นต้น
3. การเบิกจ่าย โปรดตรวจสอบรหัสในการเบิกเงิน ได้แก่ รหัสงบประมาณ รหัสแหล่งของเงิน
รหัสศูนย์ต้นทุน และรหัสบัญ ชีแยกประเภทให้ถูกต้อง เนื่องจากพระราชบัญ ญั ติง บประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.
2563 ยังไม่ประกาศบังคับใช้ แต่ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
ดังนั้น จะไม่มีการปรับหมวดรายจ่าย (J 7) ในช่วงการใช้เงินงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน
4. การยืมเงิน หน่วยงานต้องดาเนินการล้างหนี้ลูกหนี้ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งส่งคืนเงินให้ทัน
ก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563 ประกาศใช้
5. การใช้จ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ให้เป็นไปภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร และให้หน่วยงาน
พิจารณาทา PO ตามความเหมาะสมหรือตามสัดส่วนของเงินที่ได้รับ เพื่อให้สามารถมีเงินงบประมาณคงเหลือสาหรับใช้
จ่ายรายการอื่นได้อย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ หากพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้
บังคับแล้ว สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จักเร่งแจ้งโครงสร้างรหัสงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 ให้ทราบอีกครั้ง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.5 การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 (งบลงทุน)
- ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงห้องสมุดประชาชน
อ้ า งถึ ง หนั ง สื อ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ ศธ 0210.48/ว758
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 เรื่องการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี 2564 (งบลงทุน) ค่าซ่อมแซมและ
ปรับปรุงห้องสมุดประชาชน ให้สถานศึกษาที่มีห้องสมุดประชาชนในความดูแล ดาเนินการสารวจ ประมาณการ จัดทา
รายละเอียดรูปแบบรายการ พร้อมเอกสาร ปร.4 และปร.5 และแบบแปลนต่างๆ ที่ผ่านการตรวจรับรองจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ โดยจัดส่งสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา จานวน 2 ชุด ภายใน
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 โดยขอให้จัดทาสรุปบัญ ชีงบหน้ารายการซ่อมแซมโดยละเอียดตามแบบฟอร์ม หน้างบสรุป
ข้อมูลงบลงทุนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.6 แนวทางการนาระบบสารสนเทศสาหรับบริหารจัดการ การจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบ
ใหม่ (C-Smart) มาทดลองใช้กับสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2.7 การรายงานข้อมูลต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ Google Form , Google Sheet
มติที่ประชุม รับทราบ

4.2.8 แนวทางการจัด ทาการประชาสัม พั นธ์ของ กศน.อาเภอผ่ านระบบ PR ONIE เพื่ อ เพิ่ม ช่อ ง
ทางการประชาสั ม พั น ธ์ และการกระจายข่ า วสารของ กศน.อ าเภอ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
งานพื้นฐาน
4.3.1 สรุปผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562
- อาเภอที่มีร้อยละของนักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 90 ได้แก่ อาเภอลาดบัวหลวง 92.98
- อาเภอที่มีร้อยละของนักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 80 มี 4 อาเภอ ได้แก่ วังน้อย 87.22 ,
อุทัย 86.05 , ท่าเรือ 83.35 , พระนคร 81.26
- ครูที่มีร้อยละของนักศึกษาเข้าสอบมากกว่า 90 มีจานวน 61 คน
- ครูที่มีร้อยละของนักศึกษาเข้าสอบต่ากว่า 90 มีจานวน 182 คน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.2 สรุปผลการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2562
- ภาคเรียนที่ 1/2562 มีร้อยละของผู้เข้าสอบ 83.65 เพิ่มจาก 2/2562 ร้อยละ 0.76
- ในภาพรวมของประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในลาดับที่ 32 ร้อยละของคะแนน
เฉลี่ย คือ 39.9
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.3 การซื้อใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.) ให้อาเภอที่มีความประสงค์จะซื้อทาหนังสือแจ้ง
มายังสานักงาน กศน.จังหวัด เพื่อสานักงาน กศน.จังหวัดจะได้ดาเนินการจัดซื้อให้ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.4 การรับสมัครนักศึกษา / การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ขอให้ กศน.อาเภอทุก
แห่งจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบอย่างทั่วถึง และให้ครู กศน.ที่รับผิดชอบทุกตาบลลง
พื้นที่และรับสมัครที่ กศน.ตาบลที่ตนเองรับผิดชอบด้วย และให้รายงานผลการรับสมัครนักศึกษามายังสานักงาน กศน.
จังหวัดภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 หากอาเภอใดต้องการขยายเวลารับสมัครนักศึกษาขอให้หนังสือขออนุญาต
มายังสานักงาน กศน.จังหวัด ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3.5 แจ้งกาหนดการตรวจข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม
2562 ณ ห้องประชุม สานักงาน กศน.จังหวัด โดยเชิญ นายทะเบียนและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน อาเภอละ 2 คน
เข้าร่วมประชุม
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4.1 ให้ กศน.อาเภอทุกอาเภอจัดกิจกรรมเมืองนักอ่าน ในปีงบประมาณ 2/2562
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
4.5.1 การประเมิ ณ ระดั บ การรู้ ห นั ง สื อ นั ก ศึ ก ษา กศน.ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2562
กาหนดการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2562 การเข้าใช้ระบบการบันทึก
ผ ล ก าร ป ร ะ เมิ น ใน ร ะ ห ว่ าง วั น ที่ 1 พ ฤ ศ จิ ก า ย น ถึ ง วั น ที่ 3 1 ม ก ร าค ม 2 5 6 2 ท าง เว็ บ ไซ ต์
http://203.147.24.85/student62/login.php โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. (อ่านออกเขียนได้) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 และเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
กศน.(อ่านออกเขียนได้) ระดับประถมศึกา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งปรับปรุง
ใหม่ทุกภาคเรียน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.nfe.go.ht/pattana
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.2 การจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) สานักงาน กศน.แจ้งกาหนดการ
จัดส่งรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาศูนย์ กศน.อาเภอ ในสังกัด ซึ่งสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มอบหมายให้สถานศึกษาดาเนินการขอความเห็นชอบค่าเป้าหมายจัดทารายงานการประเมินตนเองพร้อมอัพโหลด
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ กศน.จังหวัดตรวจสอบ สอบทานข้อมูล ก่อนการเผยแพร่
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.3 การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด (มชช.จังหวัด) วันที่ 25
กันยายน 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคาสั่งแต่งตั้งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่
2212/2562 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มีหน้าที่ในการพิจารณารับรองผู้ผ่านการประเมินระบบมาตรฐานการ
พัฒนาชุมชน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.4 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา กศน.ประจาปี 2562
สานักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 16 – 18 กันยายน 2562 ณ ดิโอเชียน เขาใหญ่ อาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 87 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
มติที่ประชุม รับทราบ
4.5.5 ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมเป็นคณะทางานโครงการอบรมพัฒนาวิธีการเขียนแบบปฏิบัติที่ดี (Best
Practice๗ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริบเวอร์
กรุงเทพมหานคร ซึ่งดาเนินการโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สานักงาน กศน. ผู้เข้าร่วมอบรมจานวน 10 คน ได้รับการ
คัดเลือกจากภาคต่างๆ ภาคละ 2 คน
มติที่ประชุม รับทราบ

4.6 กลุ่มตรวจสอบภายใน
4.6.1 ตามที่ สานัก งาน กศน.จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้สถานศึกษาทุก แห่ง จัด ทารายงาน
ความเสี่ ยงตามแบบและนามาส่งยัง สานัก งาน กศน.จัง หวัด พระนครศรีอยุธ ยา ภายในวันที่ 20 กัน ยายน 2562
ขอสรุปข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562
ลาดับที่

รายชื่ออาเภอ

แบบ ปค.4

แบบ ปค.5

1

อ.นครหลวง

✔

✔

2

อ.พระนครศรีอยุธยา

✔

-

3
4
5

อ.ภาชี
อ.บ้านแพรก
อ.วังน้อย

✔
-

✔
-

6

อ.บางปะหัน

✔

✔

7

อ.บางปะอิน

✔

✔

8

อ.บางไทร

✔

✔

9

อ.ผักไห่

✔

✔

10

อ.บางซ้าย

✔

✔

11

อ.ท่าเรือ

✔

✔

12

อ.มหาราช

✔

✔

13

อ.ลาดบัวหลวง

✔

-

14

อ.บางบาล

✔

✔

15

อ.เสนา

✔

✔

16

อ.อุทัย

✔

✔
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายนยน 2562
เวลา 10.40 น

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
๕.1 รายงาน/สรุปการจัดกิจกรรม กศน.อาเภอ......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..........................................................................................................................

๕.2.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
มติที่ประชุม..........................................................................................................................
เลิกประชุม เวลา 12.30 น.
ลงชื่อ ศิริพร เสือสุวรรณ์ ผู้จดรายงานการประชุม
(นางศิริพร เสือสุวรรณ์)
นักจัดการงานทั่วไป
ลงชื่อ สุชิสา ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสุชิสา ตั้งประเสริฐ)
นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

