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รายงานการประชุม 
ประจ าเดือน พฤษภาคม 

ครั้งที่ 05/๒๕๖3 
 

 

 

 

 

 

 

วันที่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 13.3๐ น. 

  ณ ห้องประชุม กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
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รายงานการประชุมข้าราชการ  พนักงานราชการ และ บุคลากร กศน. อ าเภอไทยเจริญ 
ครั้งที่  5/๒๕๖3  วันที่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา 13.3๐ น. 

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

 

ผู้เข้าประชุม   จ านวน  8  คน 

๑. นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์              ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไทยเจริญ   
๒. นางสาวรัตนา  ด้วงลอย   นักจัดการงานทั่วไป 
๓. นางสาวนิสากร  พันธ์พิพัฒน์               ครู  กศน.ต าบล  
4. นางจันทลักษณ์     กุ่มงาม    ครู  กศน.ต าบล 
5. นางสาววันเพ็ญ  ธุระหาย   ครู  กศน.ต าบล 
6. นางสาวกรกมล  วรโยธา   ครู  กศน.ต าบล 
7. นางสาวนงนุช ไชยสัจ   ครูผู้สอนคนพิการ   
8. นางสาวกนกพรพรรณ  แถวนาชุม  ครูผู้สอนคนพิการ 
9. นางลัคนา  เดชะบุญ   บรรณารักษ์     

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางปรียา ไมโ่ศก    ครู  กศน.ต าบล ลาพักผ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไทยเจริญ  เปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
                    ๑.๑ เรื่องท่ีประชุมจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อ าเภอไทยเจริญ 
  ๑.๑.1  เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชการอาณาจักร 
(คราวที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
  ๑.๑.2 เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกสะสม จ านวน 12 ราย อัตราป่วย 39.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วย
เพศชาย 7 ราย เพศหญิง 5 ราย กลุ่มอายุป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 -14 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี เท่ากัน 
จ านวน 12 คน อาชีพที่มีผู่ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จ านวน 9 ราย (75%) 
 

ต าบล จ านวนผู้ป่วย (คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
ไทยเจริญ 6 132.80 

ค าไผ่ 2 42.88 
น้ าค า 2 29.98 
ค าเตย 2 22.83 
ส้มผ่อ - 0 

ภาพรวมอ าเภอ 12 39.23 
 

การป้องกันโรค  
 1.ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทางหอกระจายข่าว สัปดาห์ละครั้ง  
 2.รณรงค์ให้มีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยวิธี 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning day โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ + 5 ส ในทุกสัปดาห์ที่ 2  
ของเดือน ด าเนินงานในบ้าน ชุมชน โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัด 

- ใส่สารเคมีทรายอะเบท ปล่อยปลากินลูกน้ าในตุ่มน้ าใช้ 
 3.ส ารวจลูกน้ าในครัวเรือน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 1 ครั้ง  

 

การด าเนินการควบคุมโรค 
1. เมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการควบคุมโรค ตามแนวทาง มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28 

 อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
2. กรณีท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน พบผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ ขั้นไป ทีมระดับอ าเภอออกติดตามก ากับ 

ประเมินผลการควบคุมโรค จนสามารถควบคุมโรคได้ 
3. กรณีพบต าบลที่เป็นพ้ืนที่ระบาด ร้อยละ 20 พิจารณายกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ทันทีเพ่ือระดมทีมควบคุมโรคและทรัพยากรในป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

/ ๑.๒ เรื่องท่ีประชุมจาก  … 
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                    ๑.๒ เรื่องท่ีประชุมจาก  ส านักงาน  กศน.จังหวัด 
1.2.1 แจ้งรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ มาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา กศน.อ าเภอไทยเจริญ สังกัด ส านักงาน 
กศน. 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๑.๒.2 งานการเงินและบัญชี 
  1.2.2.1 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
  อ้างถึงหนังสือส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่  ศธ 0210.117/4120            

ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 แจ้งหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้หน่วยงาน/สถานศึกษาถือปฏิบัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ   

  ๑.๒.3   กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา   
๑.๒.3.1 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุน 
  1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ส ารองจัดสรรให้ไปก่อนแล้ว จ านวน 50% 
(ค านวณโดยใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562) และงบประมาณส่วนที่เหลือให้รอการตรวจสอบข้อมูล
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือการบริหารจัดการที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 
หลัก ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้เสร็จก่อน ซึ่งส านักงาน กศน. ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพ่ิมเติม จึงให้รอไปก่อน 
  1.2) ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ส านักงาน กศน. ได้แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณร้อย
ละ 60 (ค านวณโดยใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562) เมื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาบันทึกข้อมูล
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงในระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือการบริหารจัดการของส านักงาน กศน. และ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าได้รับจัดสรรเกินจ านวน ร้อยละ 60 ของจ านวน
นักศึกษา ให้ส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงให้รอไปก่อน          
เมื่อได้จ านวนนักศึกษานิ่งแล้ว จึงจะจัดสรรงบประมาณลงให้อ าเภอ 
  1.3) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ส านักงาน กศน. ได้แจ้งอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณให้ จ านวน 50% (ค านวณโดยใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562) กลุ่มแผนได้ทราบ
ว่า จ านวนของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2563 แนวโน้มมีจ านวนลดลง เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณ     
จึงให้รอไปก่อน เมื่อได้จ านวนนักศึกษานิ่งแล้ว จึงจะจัดสรรงบประมาณลงให้อ าเภอ 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ   

 ๑.๒.4   กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง) 
๑.๒.4.๑ เรื่อง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
1.1) จ านวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบสารสนเทศ นักศึกษา กศน. (ระบบออฟไลน์) 
/1.2) จ านวนข้อมูล.. 
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  1.2) จ านวนข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ   

  ๑.๒.4   กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ (การศึกษาพื้นฐาน/การศึกษาต่อเนื่อง) 

๑.๒.4.๑ เรื่อง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
1.1) จ านวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบสารสนเทศ นักศึกษา กศน. (ระบบออฟไลน์) 
  1.2) จ านวนข้อมูลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระบบออนไลน์ 
  1.3) แจ้งผังออกอากาศรายวิชาบังคับหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้วย
ส านักงาน กศน. แจ้งการได้รับจัดสรรช่องทางการศึกษาจาก ส านักงาน กสทช. ในการทดลองสัญญาณโทรทั ศน์
ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงภาวะวิกฤติ
ไวรัส (COVID-19) รองรับการเปิดภาคเรียน ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาจึงได้จัดท าผังการออกอากาศให้สอดคล้อง
กับบริบทของ กศน. โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้จากรายการโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษาผ่านช่องทางโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินระบบดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  ส านักงาน กศน. จังหวัดยโสธร จึงขอแจ้งช่องทางการออกอากาศของสถานี ETV รายวิชาบังคับ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และขอให้สถานศึกษา ประชาสัมพันธ์
ให้นักศึกษา กศน. เข้ารับชมรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งมีระบบติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงวิกฤติไวรัส (COVID-19)  

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

  ๑.๒.5  กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 

  1.2.5.1 เรื่อง แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
โลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและค าขวัญ “พ้ืนที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่น
ใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” 
  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เ พ่ือสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก              
(26 มิถุนายน) ประจ าปี 2563 ภายใต้กรอบแนวคิดและค าขวัญ “พ้ืนที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ 
ไม่ใช้ยาเสพติด” 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 

  ๑.๒.6  กลุ่มนิเทศ ติดตาม ผลและประเมินผล 
  1.2.6.1 เรื่อง การนิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรม ของ กศน.อ าเภอ ไตรมาส 3 – 4 ประจ าปี
งบประมาณ 2563  
 
 

/ตามท่ีส านักงาน กศน. …… 
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   ตามท่ีส านักงาน กศน. ได้มีนโยบายให้ส านักงาน กศน.จังหวัด ที่ไม่มีศึกษานิเทศก์ ให้ด าเนินการ
นิเทศ ติดตามผลการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยส านักงาน กศน. ได้มีประเด็นการนิเทศ ให้ส านักงาน กศน.
จังหวัด ได้ออกนิเทศ และรายงานผลการนิเทศ ให้กับประธานกลุ่มศูนย์ส านักงาน กศน.จังหวัด เพื่อรายงานสถาบัน 
กศน.ภาคฯ และสรุปภาพรวมส่งส านักงาน กศน. เมื่อสิ้นสุดไตรมาส นั้น ส านักงาน กศน.จังหวัด จึงได้มีการจัดท า
แผนการออกนิเทศ ออกเป็น 2 แบบ คือ 
  1.1) ส านักงาน กศน.จังหวัด จะออกนิเทศกิจกรรม ตามแผนการจัดกิจกรรมของ กศน.อ าเภอ 
  1.2) ให้ กศน.อ าเภอ ออกนิเทศกิจกรรมแล้วให้รายงาน ส านักงาน กศน.จังหวัดทราบ ตามแบบ
รายงานผลการนิเทศ ผ่านระบบ Google form โดยแจ้งผ่านทางไลน์และ E-Office ต่อไป 

1.1.6.2 เรื่อง การเสนอค่าเป้าหมายในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 
  ตามที่ส านักงาน กศน.จังหวัด ได้แจ้งแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ตามมาตรฐาน กศน. ปี 2562 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งได้
ด าเนินการประกาศใช้มาตรฐาน กศน. ปี 2562 และตั้งค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้อ านวยการส านักงาน 
กศน.จังหวัด ได้อนุมัติ ก่อนที่จะมีการรายงาน SAR ปี 2563 ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบและปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม  ................................รับรอง........................ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 

  ๓.๑  กลุ่มงานอ านวยการ 
  ๓.๑.๑ งานธุรการ 

๓.1.๑.1 เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชการอาณาจักร 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2563 

มอบ  บุคลากร กศน.อ าเภอไทยเจริญ ศึกษาและปฏิบัติตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชการ
อาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 จนถึงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
  3.๑.1.2 เรื่อง สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 
  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จังหวัดยโสธร ได้รับรายงานผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกสะสม จ านวน 12 ราย อัตราป่วย 39.23 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ผู้ป่วย
เพศชาย 7 ราย เพศหญิง 5 ราย กลุ่มอายุป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 -14 ปี และกลุ่มอายุ 15-24 ปี เท่ากัน 
จ านวน 12 คน อาชีพที่มีผู่ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน จ านวน 9 ราย (75%) 
 
 
 
 
 

/การป้องกันโรค… 
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ต าบล จ านวนผู้ป่วย (คน) อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
ไทยเจริญ 6 132.80 

ค าไผ่ 2 42.88 
น้ าค า 2 29.98 
ค าเตย 2 22.83 
ส้มผ่อ - 0 

ภาพรวมอ าเภอ 12 39.23 
 

การป้องกันโรค  
 1.ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทางหอกระจายข่าว สัปดาห์ละครั้ง  
 2.รณรงค์ให้มีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยวิธี 

- จัดกิจกรรมรณรงค์ Big cleaning day โดยใช้มาตรการ 3 เก็บ + 5 ส ในทุกสัปดาห์ที่ 2  
ของเดือน ด าเนินงานในบ้าน ชุมชน โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและวัด 

- ใส่สารเคมีทรายอะเบท ปล่อยปลากินลูกน้ าในตุ่มน้ าใช้ 
 3.ส ารวจลูกน้ าในครัวเรือน โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนละ 1 ครั้ง  

การด าเนินการควบคุมโรค 
4. เมื่อพบผู้ป่วยในหมู่บ้าน/ชุมชน ด าเนินการควบคุมโรค ตามแนวทาง มาตรการ 3-3-1-7-14-21-28 

 อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง 
5. กรณีท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน พบผู้ป่วยต่อเนื่องกัน 2 สัปดาห์ ขั้นไป ทีมระดับอ าเภอออกติดตามก ากับ 

ประเมินผลการควบคุมโรค จนสามารถควบคุมโรคได้ 
6. กรณีพบต าบลที่เป็นพ้ืนที่ระบาด ร้อยละ 20 พิจารณายกระดับเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ทันทีเพ่ือระดมทีมควบคุมโรคและทรัพยากรในป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
มอบ  บุคลากร กศน.อ าเภอไทยเจริญ ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 โดยการป้องกันโรคและ      
การด าเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี 2563 ภายในพ้ืนที่ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

๓.2.1 งานการเงิน/บัญชี 
 3.2.1.1 เรื่อง รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน วันที่ 13 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 เงินฝากธนาคาร    
บ/ช กศน.อ าเภอไทยเจริญ สาขากุดชุม 336-6-003963-6 คงเหลือ 12,100.71 บาท  และเงินฝากส่วนราชการ
ที่ฝาก บ/ช กศน.จังหวัดยโสธร 315-6-01259-9 คงเหลือ 16,974.58 บาท  

มอบ  นางปรียา ไม่โศก รายงานเงินรายได้สถานศึกษาให้ ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธรและ สตง. ทราบทุกเดือน 

 3.๑.2.2  เรื่อง การเบิกค่าตอบแทนบรรณารักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ ส่งเอกสารเบิก วันที่ 20-25 
ของทุกเดือน หนังสือน าส่งออกวันที่ 1 ของเดือน 

มอบ  บรรณารักษ์ ครูผู้สอนคนพิการ ส่งเอกสารเบิก วันที่ 20 - 25 ของทุกเดือน หนังสือน าส่งออกวันที่ 1       
ของเดือน 

 

 

/๓.๑.3 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน... 
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 ๓.๑.3 งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
๓.๑.3.1 เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา 2563 

มอบ  ครูงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กศน.อ าเภอไทยเจริญ  ด าเนินการแจ้ง ครู กศน.ต าบล และครูผู้สอนคนพิการ 
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องข้อมูลนักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 ๓.๑.4 งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
3.1.4.๑ เรื่อง จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านผ่านระบบออนไลน์ ณ ระบบออนไลน์ Line และ 

facebook 

มอบ  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอไทยเจริญ และบุคลากร กศน.อ าเภอไทยเจริญ จัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ผ่านระบบออนไลน์ ณ ระบบออนไลน์ Line และ facebook 

 3.1.4.2 เรื่อง ท าแผนส่งเสริมการอ่านปีงบประมาณ 2563 และหนังสือชุมชนทั้ง 5 ต าบล 

มอบ  นางลัคนา เดชบุญ  นิเทศกิจกรรมด าเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ครู กศน.ต าบล ทั้ง 5 ต าบล 

 ๓.๑.5 งานแผนงานงบประมาณ 
3.1.5.๑ เรื่อง สรุปผลการเบิกงบประมาณ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 

2563 กศน.อ าเภอไทยเจริญ การเบิกจ่ายร้อยละ 72.76 

มอบ  เจ้าหน้าทีง่านแผนงานงบประมาณ เร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 
3.1.5.2 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบอุดหนุน 
  1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ได้ส ารองจัดสรรให้ไปก่อนแล้ว จ านวน 50% 
(ค านวณโดยใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562) และงบประมาณส่วนที่เหลือให้รอการตรวจสอบข้อมูล
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือการบริหารจัดการที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 
หลัก ภาคเรียนที่ 1/2563 ให้เสร็จก่อน ซึ่งส านักงาน กศน. ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพ่ิมเติม จึงให้รอไปก่อน 
  1.2) ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ส านักงาน กศน. ได้แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณร้อย
ละ 60 (ค านวณโดยใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562) เมื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาบันทึกข้อมูล
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ลงในระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมเพ่ือการบริหารจัดการของส านักงาน กศน. และ
ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าได้รับจัดสรรเกินจ านวน ร้อยละ 60 ของจ านวน
นักศึกษา ให้ส่งคืนงบประมาณกลับส่วนกลาง ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณ จึงให้รอไปก่อน          
เมื่อได้จ านวนนักศึกษานิ่งแล้ว จึงจะจัดสรรงบประมาณลงให้อ าเภอ 
  1.3) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ส านักงาน กศน. ได้แจ้งอนุมัติ
จัดสรรงบประมาณให้ จ านวน 50% (ค านวณโดยใช้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562) กลุ่มแผนได้ทราบ
ว่า จ านวนของนักศึกษา ในภาคเรียนที่ 1/2563 แนวโน้มมีจ านวนลดลง เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาเรื่องงบประมาณ     
จึงให้รอไปก่อน เมื่อได้จ านวนนักศึกษานิ่งแล้ว จึงจะจัดสรรงบประมาณลงให้อ าเภอ 

มอบ  เจ้าหน้าที่งานแผนงานงบประมาณ จัดท าแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 งบอุดหนุน ส่ง สนง.กศน.จังหวัดยโสธร 

 

/๓.๑.6 งานการศึกษาต่อเนื่อง.. 
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 ๓.๑.6 งานการศึกษาต่อเนื่อง 

 3.1.6.๑  เ รื่ อ ง  โ ค ร ง ก า ร ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร สื่ อ ส า ร ด้ า น อ า ชี พ ก า ร เ ก ษ ต ร                            
จัดระหว่างวันที่ 15-19 และ 22 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ต าบลส้มผ่อ และ บ้านหนังสือชุมชน บ้านพอก       
ต าบลค าไผ่  อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 3.1.6.2 เรื่อง โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ จัดวันที่ 29  มิถุนายน 2563 
ณ กศน.ต าบลทั้ง 5 แห่ง อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 3.1.6.3 เรื่อง โครงการรณรงค์การสร้างสังคมสีเขียว จัดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ กศน.ต าบล
ทั้ง 5 แห่ง อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

มอบ  บุคลากร กศน.อ าเภอไทยเจริญ ประสานงานการจัดกิจกรรม (พ้ืนที่/กลุ่มเป้าหมาย/วิทยากร หรืออ่ืนๆที่
เกีย่วข้อง) 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

๔.1 มอบธุรการแจ้งค าสั่งเวรยาม ให้ครูทุกคนเซ็นรับทราบค าสั่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ การอยู่เวรยามให้
ผู้มีหน้าที่อยู่ เวร-ยาม ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนกลับบ้าน และมอบครูเวรดูแลความเรียบร้อย ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

๔.2 กศน.ต าบล  ทั้ง  ๕ แห่ง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ  ที่ได้รับมอบหมาย 
มติที่ประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
   

ปิดประชุมเวลา  ๑6.3๐  น. 

 

 
 

    ลงชื่อ........... ...........................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวรัตนา  ด้วงลอย) 
       นักจัดการงานทั่วไป 
 
 
 

ลงชื่อ............... ...............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์) 
                ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอไทยเจริญ   


