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รายงานการประชุม 
ประจ าเดือน เมษายน 

ครั้งที่ 04/๒๕๖3 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.0๐ น. 

  ณ ห้องประชุม กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
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รายงานการประชุมข้าราชการ  พนักงานราชการ และ บุคลากร กศน. อ าเภอไทยเจริญ 
ครั้งที่  4/๒๕๖3  วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.0๐ น. 

 
................................................................................ 

 

ผู้เข้าประชุม   จ ำนวน  8  คน 

๑. นำยชวนชัย  วิเวก              ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเลิงนกทำ 
รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอไทยเจริญ   

๒. นำงสำวรัตนำ  ด้วงลอย   นักจัดกำรงำนทั่วไป 
๓. นำงสำวนิสำกร  พันธ์พิพัฒน์               ครู  กศน.ต ำบล  
4. นำงปรียำ  ไม่โศก    ครู  กศน.ต ำบล 
5. นำงสำววันเพ็ญ  ธุระหำย   ครู  กศน.ต ำบล 
6. นำงลัคนำ  เดชะบุญ   บรรณำรักษ์     
7. นำงสำวนงนุช ไชยสัจ   ครูผู้สอนคนพิกำร   
8.นำงสำวกรกมล  วรโยธำ   ครู  กศน.ต ำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุมเวลำ... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. นำยชวนชัย  วิเวก ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเลิงนกทำ รักษำกำรในต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอไทยเจริญ  เปิดกำรประชุมและด ำเนินกำรประชุม ตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                    ๑.๑ เรื่องท่ีประชุมจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอไทยเจริญ 
  ๑.๑.1  เรื่อง ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชกำรอำณำจักร 
(ครำวที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 
  ๑.๑.2 เรื่อง สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 30 เมษำยน 2563 อ ำเภอไทยเจริญ ได้รับรำยงำนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจ ำนวน     
6 รำย อัตรำป่วย 19.16 ต่อประชำกร แสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต 
 

ต าบล จ านวนผู้ป่วย (คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
ไทยเจริญ 2 42.26 

น้ ำค ำ 2 29.98 
ค ำเตย 2 22.83 
ส้มผ่อ 0 0 
ค ำไผ่ 0 0 

ภาพรวมอ าเภอ 6 19.16 
 

ทีม่ำ งำนระบำดวิทยำ สสอ.ไทยเจริญ 
 

กำรป้องกันโรค  
 1.ให้สุขศึกษำประชำสัมพันธ์กำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำงหอกระจำยข่ำว สัปดำห์ละครั้ง  
 2.รณรงค์ให้มีกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยโดยวิธี 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning day โดยใช้มำตรกำร 3 เก็บ + 5 ส ในทุกสัปดำห์ที่ 2  
ของเดือน ด ำเนินงำนในบ้ำน ชุมชน โรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและวัด 

- ใส่สำรเคมีทรำยอะเบท ปล่อยปลำกินลูกน้ ำในตุ่มน้ ำใช้ 
 3.ส ำรวจลูกน้ ำในครัวเรือน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เดือนละ 1 ครั้ง  

 

กำรด ำเนินกำรควบคุมโรค 
1. เมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้ำน/ชุมชน ด ำเนินกำรควบคุมโรค ตำมแนวทำง มำตรกำร 3-3-1-7-14-21-28 

 อย่ำงเข้มข้น ต่อเนื่อง 
2. กรณีท่ีหมู่บ้ำน/ชุมชน พบผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 2 สัปดำห์ ขั้นไป ทีมระดับอ ำเภอออกติดตำมก ำกับ 

ประเมินผลกำรควบคุมโรค จนสำมำรถควบคุมโรคได้ 
3. กรณีพบต ำบลที่เป็นพ้ืนที่ระบำด ร้อยละ 20 พิจำรณำยกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

ทันทีเพ่ือระดมทีมควบคุมโรคและทรัพยำกรในป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ 

 

/ ๑.๒ เรื่องท่ีประชุมจำก  … 
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                    ๑.๒ เรื่องท่ีประชุมจาก  ส านักงาน  กศน.จังหวัด 
 ๑.๒.1 งานพัสดุ 

๑.๒.1.๑ เรื่อง กำรด ำเนินกำรในระบบ E-GP เกี่ยวกับชุดเอกสำรจ ำนวนเงินที่เกิน 5,000 บำท 
และกำรด ำเนินเอกสำรประกอบหลักผู้ขำย  

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ 

  ๑.๒.2   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา   
๑.๒.2.1 กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรจังหวัดยโสธร ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(โครงกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง) 
 เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อ

แผนปฏิบัติงำนที่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนต่ำงๆ ได้เตรียมไว้  โดยเฉพำะโครงกำรด้ำนกำรเกษตรอินทรีย์ รองผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดยโสธร (นำงสำวสิริมำ วัฒโน) ได้เชิญประชุมผู้บริหำรและผู้รับผิดชอบจำกหน่วยงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดยโสธร เกษตรจังหวัดยโสธร ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และพำณิชย์จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๗ เมษำยน 
๒๕๖๓ แล้วนั้น ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

๑. โครงกำร/กิจกรรม งบลงทุน รำยกำรที่ได้รับแจ้งให้ส่งคืนงบประมำณ ให้ยกเลิกโครงกำร 
๒. โครงกำร/กิจกรรม งบด ำเนินงำน กิจกรรมกำรจัดอบรมหรือศึกษำดูงำน ให้ส่งคืนงบประมำณ 

และยกเลิกโครงกำร จึงไม่มีกิจกรรมอบรมพัฒนำผู้บริหำรและครูแกนเกษตรอินทรีย์ในสถำนศึกษำ ๑๐๐ แห่ง 
๓. โครงกำรเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง โดยปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นผู้รับผิดชอบในกำรสนับสนุนหำปัจจัยกำร

ผลิต และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ จ ำนวน ๑๐๐ แห่ง นั้น สำมำรถด ำเนินต่อไป ไม่ได้ส่งคืน
งบประมำณ คำดว่ำจะสำมำรถเริ่มแจกจ่ำยวัสดุอุปกรณ์ให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ   

๑.๒.2.2 เรื่อง กำรปรับลดงบประมำณ ตำมพระรำชบัญญัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ส ำนักงำน กศน. ได้แจ้งปรับลดงบประมำณและให้ส่งคืนงบประมำณ ประเภท งบลงทุน และ        
งบรำยจ่ำยอื่น รำยกำรดังนี้ 
   ๑) งบลงทุน ให้ส่งคืนงบประมำณ จ ำนวน 1,470,600 บำท แยกเป็น 
       1.1 ค่ำปรับปรุงห้องประชุมส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร งบประมำณ 1,196,000 บำท 
       1.2 ค่ำปรับปรุงหลังคำ กศน.อ ำเภอมหำชนะชัย งบประมำณ 140,000  บำท 
       1.3 ค่ำปรับปรุงห้องสมุดประชำชนอ ำเภอเลิงนกทำ  งบประมำณ 134,600 บำท 
   ๒) งบรำยจ่ำยอื่น 
      2.1 โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ให้ส่งคืนงบประมำณ จ ำนวน 51,400 บำท แยกเป็น 
        - กศน.อ ำเภอเลิงนกทำ  งบประมำณ 25,700 บำท 
         - กศน.อ ำเภอกุดชุม   งบประมำณ 25,700 บำท 
       2.2 โครงกำรภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ ให้ส่งคืนงบประมำณ จ ำนวน 
64,800 บำท 
        2.3 โครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ให้ส่งคืนงบประมำณ จ ำนวน 782,700 บำท 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ   
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  ๑.๒.3   กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง) 
๑.๒.3.๑ เรื่อง  กำรน ำส่งข้อมูลนักศึกษำรำยบุคคล ภำคเรียนที่  ๑ ปีกำรศึกษำ 2563  

   ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ขอให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ 
http://edu.nfe.go.th ควบคู่ไปกับระบบ ITW 51 Office จนกว่ำจะมีกำรยกเลิกกำรใช้งำนระบบ ITW 51 Office 
ทั้งนี้ข้อมูลนักศึกษำทั้ง 2 ระบบจะต้องตรงกัน โดยระบบจะเปิดให้น ำส่งข้อมูลในระหว่ำงวันที่ 8 -15 พฤษภำคม 
2563 และสถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรบันทึกและตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำ           
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเท่ำนั้น โดยจะไม่มีกำรเปิดระบบให้เพ่ิมเติมและแก้ไขข้อมูล เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำร
รำยงำน กำรจัดท ำงบประมำณ และกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีของส ำนักงำน กศน. 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ 

๑.๒.3.2 เรื่อง  กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำร และให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤติ (รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) 

ด้วยส ำนักงำน กศน.ได้แจ้งมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรำชกำร 
และให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤติ รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมภำรกิจของแต่
ละหน่วยงำน โดยมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เร่งรัดพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนที่สถำนศึกษำ เช่น 
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงโทรทัศน์ (Education Channel) กำรศึกษำผ่ำนทำงออนไลน์ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมให้
บุคคลกรทำงกำรศึกษำใช้เทคโนโลยีในกำรสอนทำงไกลเพ่ือรองรับกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรปิดสถำนศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำน 

เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว และจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร ขอให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
    ๑) พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
    ๒) จัดกำรเรียนกำรสอนด้วย Google Classroom และมีกำรหมุนเวียนสื่อในห้องเรียนออนไลน์ 
    ๓) แนะน ำช่องทำงกำรใช้สื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษำ เช่น ETV /รำยกำรโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ
และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อ่ืนๆ 
    ๔) ให้มีระบบติดต่อสื่อสำรและช่วยเหลือผู้เรียนผ่ำน Page/Face book/Line 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ 

๑.๒.3.3 เรื่อง  แนวทำงกำรด ำเนินงำนภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ 
ให้สถำนศึกษำทุกแห่งด ำเนินงำนโครงกำรภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำนอำชีพ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ เป็นผู้กรอกรำยงำนผลกำรประเมินผู้ผ่ำนกำรอบรม
โครงกำรฯ ตำมรำยละเอียดกำรกรอกแบบรำยงำนที่แนบมำพร้อมนี้ ภำยในวันที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ 

 

/๑.๒.4   กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย… 



6 
 

๑.๒.4   กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
1.2.4.๑ เรื่อง แผ่นพับประชำสัมพันธ์ ไวรัส Covid – 19 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ไวรัส Covid – 19 ป้องกัน    

ได้เพ่ือมอบให้แก่ กศน.อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ น ำไปเผยแพร่ ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรค Covid – 19 แก่ นักเรียน และ
ประชำชน 

มติที่ประชุม  รับทรำบและปฏิบัติ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  ................................รับรอง........................ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

  ๓.๑  กลุ่มงานอ านวยการ 
  ๓.๑.๑ งำนธุรกำร 

๓.1.๑.1 เรื่อง ขยำยระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชกำรอำณำจักร 
(ครำวที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 

มอบ  บุคลำกร กศน.อ ำเภอไทยเจริญ ศึกษำและปฏิบัติตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชกำร
อำณำจักร (ครำวที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภำคม 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภำคม 2563 
 
  3.๑.1.2 เรื่อง สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 30 เมษำยน 2563 อ ำเภอไทยเจริญ ได้รับรำยงำนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมจ ำนวน     
6 รำย อัตรำป่วย 19.16 ต่อประชำกร แสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต 
 

ต าบล จ านวนผู้ป่วย (คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
ไทยเจริญ 2 42.26 

น้ ำค ำ 2 29.98 
ค ำเตย 2 22.83 
ส้มผ่อ 0 0 
ค ำไผ่ 0 0 

ภาพรวมอ าเภอ 6 19.16 
 
ทีม่ำ งำนระบำดวิทยำ สสอ.ไทยเจริญ 

 
 
 
 

/กำรป้องกันโรค… 
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การป้องกันโรค  
 1.ให้สุขศึกษำประชำสัมพันธ์กำรควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทำงหอกระจำยข่ำว สัปดำห์ละครั้ง  
 2.รณรงค์ให้มีกำรก ำจัดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำยโดยวิธี 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning day โดยใช้มำตรกำร 3 เก็บ + 5 ส ในทุกสัปดำห์ที่ 2  
ของเดือน ด ำเนินงำนในบ้ำน ชุมชน โรงเรียนศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและวัด 

- ใส่สำรเคมีทรำยอะเบท ปล่อยปลำกินลูกน้ ำในตุ่มน้ ำใช้ 
 3.ส ำรวจลูกน้ ำในครัวเรือน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เดือนละ 1 ครั้ง  

 

การด าเนินการควบคุมโรค 
1.เมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้ำน/ชุมชน ด ำเนินกำรควบคุมโรค ตำมแนวทำง มำตรกำร 3-3-1-7-14-21-28 

อย่ำงเข้มข้น ต่อเนื่อง 
2.กรณีท่ีหมู่บ้ำน/ชุมชน พบผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 2 สัปดำห์ ขั้นไป ทีมระดับอ ำเภอออกติดตำมก ำกับ 

ประเมินผลกำรควบคุมโรค จนสำมำรถควบคุมโรคได้ 
3.กรณีพบต ำบลที่เป็นพ้ืนที่ระบำด ร้อยละ 20 พิจำรณำยกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

ทันทีเพ่ือระดมทีมควบคุมโรคและทรัพยำกรในป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
มอบ  บุคลำกร กศน.อ ำเภอไทยเจริญ ติดตำมสถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 โดยกำรป้องกันโรค

และกำรด ำเนินกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 ภำยในพ้ืนที่ อ ำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

๓.2.1 งำนกำรเงิน/บัญชี 
 3.2.1.1 เรื่อง รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน วันที่ 12 พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เงินฝำกธนำคำร 
บ/ช กศน.อ ำเภอไทยเจริญ สำขำกุดชุม 336-6-003963-6 คงเหลือ 22,100.71 บำท  และเงินฝำกส่วนรำชกำร
ที่ฝำก บ/ช กศน.จังหวัดยโสธร 315-6-01259-9 คงเหลือ 16,974.58 บำท  

มอบ  นำงปรียำ ไม่โศก รำยงำนเงินรำยได้สถำนศึกษำให้ ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธรและ สตง. ทรำบทุกเดือน 

 3.๑.2.2  เรื่อง กำรเบิกค่ำตอบแทนบรรณำรักษ์ ครูผู้สอนคนพิกำร ส่งเอกสำรเบิก วันที่ 20-25 
ของทุกเดือน หนังสือน ำส่งออกวันที่ 1 ของเดือน 

มอบ  บรรณำรักษ์ ครูผู้สอนคนพิกำร ส่งเอกสำรเบิก วันที่ 20 - 25 ของทุกเดือน หนังสือน ำส่งออกวันที่ 1 ของ
เดือน 

 ๓.๑.3 งำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
  ๓.๑.3.1 เรื่อง รับสมัครนักศึกษำ กศน.อ ำเภอไทยเจริญ ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
มอบ  ครูงำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กศน.อ ำเภอไทยเจริญ  ด ำเนินกำร แจ้งครู กศน.อ ำเภอไทยเจริญ  ลงพ้ืนที่ติดตำม
และประชำสัมพันธ์สมัครนักศึกษำ กศน.อ ำเภอไทยเจริญ เจริญ ภำยในวันที่ 15 พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๖3         
กศน.ต ำบลทั้ง 5 ต ำบล และครูผู้สอนคนพิกำร จ ำนวน 55 คน 
 
 
 
 

/๓.๑.3.2 เรื่อง  กำรน ำส่งข้อมูล...  
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๓.๑.3.2 เรื่อง  กำรน ำส่งข้อมูลนักศึกษำรำยบุคคล ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ 2563  
ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ขอให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรส่งข้อมูลในระบบออนไลน์ 

http://edu.nfe.go.th ควบคู่ไปกับระบบ ITW 51 Office จนกว่ำจะมีกำรยกเลิกกำรใช้งำนระบบ ITW 51 Office 
ทั้งนี้ข้อมูลนักศึกษำทั้ง 2 ระบบจะต้องตรงกัน โดยระบบจะเปิดให้น ำส่งข้อมูลในระหว่ำงวันที่ 8 -15 พฤษภำคม 
2563 และสถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรบันทึกและตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้องข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำ           
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดเท่ำนั้น โดยจะไม่มีกำรเปิดระบบให้เพ่ิมเติมและแก้ไขข้อมูล เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำร
รำยงำน กำรจัดท ำงบประมำณ และกำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีของส ำนักงำน กศน. 
มอบ  ครูงำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กศน.อ ำเภอไทยเจริญ  ด ำเนินกำรน ำส่งข้อมูลนักศึกษำรำยบุคคล ภำคเรียนที่ ๑  
ปีกำรศึกษำ 2563 ระหว่ำงวันที่ 8-15 พฤษภำคม 2563 และสถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรบันทึกและตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน ถูกต้องข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
  ๓.๑.3.3 เรื่อง  กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำน
ภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำร และให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤติ (รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
  ด้วยส ำนักงำน กศน.ได้แจ้งมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครั ฐในกำรบริหำรำชกำร 
และให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤติ รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ 
(COVID – 19) ของส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี มำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมภำรกิจของแต่
ละหน่วยงำน โดยมำตรกำรที่เกี่ยวข้อง ให้กระทรวงศึกษำธิกำรและกระทรวงอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม เร่งรัดพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรเรียนกำรสอนที่สถำนศึกษำ เช่น 
กำรเรียนกำรสอนผ่ำนทำงโทรทัศน์ (Education Channel) กำรศึกษำผ่ำนทำงออนไลน์ ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมให้
บุคคลกรทำงกำรศึกษำใช้เทคโนโลยีในกำรสอนทำงไกลเพ่ือรองรับกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องมีกำรปิดสถำนศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลำนำน 
  เพ่ือด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว และจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
ส ำนักงำน กศน.จังหวัดยโสธร ขอให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร ดังนี้ 
    ๑) พัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ 
    ๒) จัดกำรเรียนกำรสอนด้วย Google Classroom และมีกำรหมุนเวียนสื่อในห้องเรียนออนไลน์ 
    ๓) แนะน ำช่องทำงกำรใช้สื่อออนไลน์ให้กับนักศึกษำ เช่น ETV /รำยกำรโทรทัศน์เพ่ือกำรศึกษำ
และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อื่นๆ 
    ๔) ให้มรีะบบติดต่อสื่อสำรและช่วยเหลือผู้เรียนผ่ำน Page/Face book/Line 
มอบ  บุคลำกร กศน.อ ำเภอไทยเจริญ กำรด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของ
หน่วยงำนภำครัฐในกำรบริหำรรำชกำร และให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤติ (รองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่ำ ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
 
 
 
 
 

/๓.๑.4 งำนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย.. 
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 ๓.๑.4 งำนกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
3.1.4.๑ เรื่อง ท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ไวรัส Covid – 19 
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ได้จัดท ำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ไวรัส Covid – 19 ป้องกัน    

ได้เพ่ือมอบให้แก่ กศน.อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ น ำไปเผยแพร่ ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรค Covid – 19 แก่ นักเรียน และ
ประชำชน 

มอบ  บุคลำกร กศน.อ ำเภอไทยเจริญ มอบแผ่นพับประชำสัมพันธ์ ไวรัส Covid – 19 ป้องกันได้เพ่ือมอบให้แก่ 
กศน.อ ำเภอ ทุกอ ำเภอ น ำไปเผยแพร่ ให้ควำมรู้ในกำรป้องกันโรค Covid – 19 แก่ นักเรียน และประชำชน 

 3.1.4.2 เรื่อง ท ำแผนส่งเสริมกำรอ่ำนปีงบประมำณ 2563 และหนังสือชุมชนทั้ง 5 ต ำบล 

มอบ  นำงลัคนำ เดชบุญ  นิเทศกิจกรรมด ำเนินงำนบ้ำนหนังสือชุมชน ครู กศน.ต ำบล ทั้ง 5 ต ำบล 

 ๓.๑.5 งำนแผนงำนงบประมำณ 
3.1.5.๑ เรื่อง จดัสรรงบประมำณ และจัดท ำแผนงบประมำณ ไตรมำส 3-4  

มอบ  เจ้ำหน้ำทีง่ำนแผนงำนงบประมำณจดัสรรงบประมำณ และจัดท ำแผนงบประมำณ ไตรมำส 3-4 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๔.1 มอบธุรกำรแจ้งค ำสั่งเวรยำม ให้ครูทุกคนเซ็นรับทรำบค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ กำรอยู่เวรยำมให้
ผู้มีหน้ำที่อยู่ เวร-ยำม ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำทุกครั้ง ก่อนกลับบ้ำน และมอบครูเวรดูแลควำมเรียบร้อย ถือปฏิบัติอย่ำง
เคร่งครัด 

๔.2 กศน.ต ำบล  ทั้ง  ๕ แห่ง  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ  ที่ได้รับมอบหมำย 
มติที่ประชุม  รับทรำบและถือปฏิบัติ 
   

ปิดประชุมเวลา  ๑2.๐๐  น. 

 

 
 
    ลงชื่อ........... ...........................ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม 
            (นำงสำวรัตนำ  ด้วงลอย) 
       นักจัดกำรงำนทั่วไป 
 
 
 

ลงชื่อ............... ...............................ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
               (นำยชวนชัย  วิเวก) 
               ผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอเลิงนกทำ 
                                      รักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร กศน.อ ำเภอไทยเจริญ   


