
 
 
 
 

 
  
ที่  ศธ  ๐๒๑๐.๖๐๐๖/426                                         กศน.อ าเภอไทยเจริญ  ถ.ค าเตย-นาค า ม.๑  
        ต.ไทยเจริญ  อ.ไทยเจริญ  จ.ยโสธร   
                                                                               ๓๕๑๒๐ 

                                                              30 มถิุนายน  พ.ศ.๒๕๖3 

เรื่อง    สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 

เรียน    ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3              จ านวน    ๑   ฉบบั 

        ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทยเจริญ ได้ด าเนินการ 
จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นการจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารแก่
สาธารณชนให้เข้าใจถึงบทบาทภารกิจงานของ กศน. มากข้ึน   

        ในการนี้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทยเจริญ จึงขอสรุป    
ผลก า รปฏิ บั ติ ง า นประจ า เ ดื อน มิ ถุ น า ยน  พ . ศ .  ๒๕๖ 3  ป ร ะช าสั ม พัน ธ์ ผ ลก า รด า เ นิ น ง าน                            
ดังรายละเอียด  ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

                      (นายชนาวฒุิ ทรงรัมย์) 
                     ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอไทยเจริญ 

 
    งานประชาสัมพันธ์ 

โทรศัพท์ ๐๔๕-๗๑๘๙๕๕ 
โทรสาร  ๐๔๕-๗๑๘๙๕๕ 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 ครั้งที่ 06 / ๒๕๖3  วันที่  10 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

๑. งานจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑.1 โครงการพื้นที่

ปลอดภัยไม่มีคนหน้า
ใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่

ไม่ใช้ยาเสพติด 
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563   
 

วันที่ 25-26 
มิถุนายน 
2563 

ณ กศน.อ าเภอ 
ไทยเจริญ  

จังหวัดยโสธร 

วันที่ 25  มิถุนายน 2563  เวลา 09.00น.   
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ  
และบุคลากร กศน.อ าเภอไทยเจริญ จัดโครงการ

พ้ืนที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่
ใช้ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

โดยมีนายจักรพงษ์  พันธุ์โชติ นายอ าเภอไทยเจริญ 
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมให้ก าลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 50 คน               
ระหว่างวันที่  25-26 มิถุนายน  พ.ศ. 2563    

ณ ห้องประชุม กศน.อ าเภอไทยเจริญ         
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 

๒. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.1 โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านผ่าน

ระบบออนไลน์ 

วันที่ 1-30 
มิถุนายน
2563 

ณ ระบบออนไลน์  
Line และ 
facebook 

วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563  
ห้องสมุดประชาชนอ าเภอไทยเจริญ และบุคลากร 
กศน.อ าเภอไทยเจริญ จัดโครงการส่งเสริมนิสัย 

รักการอ่านผ่านระบบออนไลน์ ณ ระบบออนไลน์  
Line และ facebook 

 

 

3. งานการศึกษาต่อเนื่อง 
3.1 จัดโครงการ
รณรงค์การสร้าง 

สังคมสีเขียว 

วันที่ 30 
มิถุนายน 
2563 

ณ กศน.ต าบล 
ทั้ง 5 แห่ง   
อ.ไทยเจริญ  
จ.ยโสธร 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ   

นิเทศและให้ก าลังใจ จัดโครงการรณรงค์การสร้าง
สังคมสีเขียว ณ กศน.ต าบลทั้ง 5 แห่ง 

อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 

3.2 โครงการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตผู้สูงอายุ 

วันที่ 29 
มิถุนายน 
2563 

ณ กศน.ต าบล 
ทั้ง 5 แห่ง   
อ.ไทยเจริญ  
จ.ยโสธร 

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. 
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 
นิเทศและให้ก าลังใจ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ต าบลทั้ง 5 แห่ง  
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 

 



 
 
 
 

 
 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

3. งานการศึกษาต่อเนื่อง 

3.3 จัดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพ
การเกษตรนวัตวิถี 

หลักสูตร 30 ชั่วโมง 
รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 
15-19 
และ 22 
มิถุนายน 
2563     

ณ กศน.ต าบล
ส้มผ่อ   

อ าเภอไทยเจริญ  
จังหวัดยโสธร 

ระหว่างวันที่ 15-19 และ 22 มิถุนายน 2563    
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ 
ไทยเจริญ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
การเกษตรนวัตวิถี หลักสูตร 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 

 ณ กศน.ต าบลส้มผ่อ  อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 

 

3.4 จัดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารด้านอาชีพ
การเกษตรนวัตวิถี 

หลักสูตร 30 ชั่วโมง 
รุ่นที่ 2 

ระหว่างวันที่ 
15-19 
และ 22 
มิถุนายน 
2563     

ณ บ้านหนังสือ
ชุมชนบ้านพอก 
อ าเภอไทยเจริญ  
จังหวัดยโสธร 

ระหว่างวันที่ 15-19 และ 22 มิถุนายน 2563    
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอ 
ไทยเจริญ มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
การเกษตรนวัตวิถี หลักสูตร 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 

 ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านพอก   
อ าเภอไทยเจริญ  จังหวัดยโสธร 

 

3.5 จัดโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 

หลักสูตรระยะสั้น 35 
ชั่วโมง ชั้นเรียนวชิาชีพ 
หลักสูตร 35 ชั่วโมง 

วันที่ 11 
มิถุนายน 
2563 

ณ บ้านโนนม่วง 
ม.7 ต.ค าเตย  
อ.ไทยเจริญ    
จ.ยโสธร 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาวกรกมล วรโยธา 
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ            

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรระยะสั้น 35 ชั่วโมง  
ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 35 ชั่วโมง             

วิชาการท าเปลญวน วิทยากรโดยนายประสิทธิ์ ยืนยง 
ณ บ้านโนนม่วง ม.7 ต.ค าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 

นิเทศติดตามโดยท่านผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์  
ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 

3.6 จัดโครงการ  
ศูนย์ฝึกอาชีพ     

ชุมชน กลุ่มสนใจ       
หลักสูตร 3 ชั่วโมง       

วิชาการท าที่ใส่แก้น้ า
เยติจากเส้นพลาสติก       

วันที่ 11 
มิถุนายน 
2563 

ณ บ้านป่าตาว 
ม.3 ต.ไทยเจริญ 

อ.ไทยเจริญ  
จ.ยโสธร 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย 
คร ูกศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการศูนย์ฝึก

อาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง       
วิชาการท าที่ใส่แก้น้ าเยติจากเส้นพลาสติก      

วิทยากรโดยนางศรีอุบล อุปชัย                          
ณ บ้านป่าตาว ม.3 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 

นิเทศติดตามโดยท่านผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์  
ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

3. งานการศึกษาต่อเนื่อง 

3.7 จัดโครงการ            
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

กลุ่มสนใจ      
หลักสูตร 3 ชั่วโมง 

วันที่ 11 
มิถุนายน 
2563 

ณ บ้านห้วยยาง 
ม.2              

ต.ไทยเจริญ     
อ.ไทยเจริญ     
จ.ยโสธร 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย 
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ            

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง 
วิชาการท าลอดช่องน้ ากะทิ  

วิทยากรโดยนางสนิท สมหวัง ณ บ้านห้วยยาง ม.2  
ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นิเทศติดตามโดย
ท่าน ผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 

3.8 ได้ด าเนินการ   
จัดโครงการ            

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
การพัฒนาทักษะ
อาชีพกลุ่มสนใจ 

หลักสูตร 3 ชั่วโมง 
วิชาการท าแจ่วบอง 

วันที่ 10 
มิถุนายน 
2563 

ณ บ้านโนนม่วง    
ม.7 ต.ค าเตย  
อ.ไทยเจริญ    
จ.ยโสธร 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาวกรกมล วรโยธา 
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ            

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสนใจ 
หลักสูตร 3 ชั่วโมง วิชาการท าแจ่วบอง           

วิทยากรโดยนางนงคราญ ปัดไพร ณ บ้านโนนม่วง    
ม.7 ต.ค าเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นิเทศติดตามโดย
ท่าน ผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 

3.9 โครงการ           
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
การพัฒนาทักษะ
อาชีพกลุ่มสนใจ 

หลักสูตร 3 ชั่วโมง 
วิชาการท ากะหรี่ปั๊บ 

วันที่ 10 
มิถุนายน 
2563 

ณ             
บ้านเทพเจริญ 

ม.6             
ต.ไทยเจริญ    
อ.ไทยเจริญ    
จ.ยโสธร 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย 
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ           

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสนใจ 
หลักสูตร 3 ชั่วโมง วิชาการท ากะหรี่ปั๊บ วิทยากรโดย

นางหวานเมือง บุญทรัพย์ ณ บ้านเทพเจริญ ม.6       
ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นิเทศติดตามโดย
ท่าน ผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 

3.10 โครงการ           
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
การพัฒนาทักษะ
อาชีพกลุ่มสนใจ 

หลักสูตร 3 ชั่วโมง 
วิชาการท าแหนมหมู 

วันที่ 9 
มิถุนายน  
2563 

ณ บ้านโนนม่วง 
ม.7 ต.ค าเตย  
อ.ไทยเจริญ     
จ.ยโสธร 

วันที่ 9 มิถุนายน  2563 นางสาวกรกมล วรโยธา   
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ           

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสนใจ 
หลักสูตร 3 ชั่วโมง วิชาการท าแหนมหมู วิทยากรโดย
นางสาวกัลยา ยืนยง ณ บ้านโนนม่วง ม.7 ต.ค าเตย  

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นิเทศติดตามโดย              
ท่าน ผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ  

 

 



 
 
 
 

 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

3. งานการศึกษาต่อเนื่อง 

3.11 จัดโครงการ            
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
การพัฒนาทักษะ
อาชีพกลุ่มสนใจ 

หลักสูตร 3 ชั่วโมง 
วิชาการท าขนม

ดอกจอก 

วันที่ 9 
มิถุนายน  
2563 

ณ กศน  
ต.ไทยเจริญ ม.1 

ต.ไทยเจริญ  
อ.ไทยเจริญ  
จ.ยโสธร 

วันที่ 9 มิถุนายน  2563 นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย 
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ            

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสนใจ 
หลักสูตร 3 ชั่วโมง วิชาการท าขนมดอกจอก 

วิทยากรโดยนางหวานเมือง บุญทรัพย์  
ณ กศน ต.ไทยเจริญ ม.1 ต.ไทยเจริญ อ.ไทยเจริญ  
จ.ยโสธร นิเทศติดตามโดยท่านผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 

ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 

3.12 จัดโครงการ            
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
1 อ าเภอ 1 อาชีพ 

วิชาการทอผ้าพื้นเมือง 

วันที่ 8 
มิถุนายน  
2563 

ณ บ้านป่าตาว 
ม.3 ต.ไทยเจริญ 

วันที่ 8 มิถุนายน  2563 นางสาววันเพ็ญ ธุระหาย 
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ            
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  

วิชาการทอผ้าพื้นเมือง วิทยากรโดยนางศรีอุบล อุปชัย 
ณ บ้านป่าตาว ม.3 ต.ไทยเจริญ นิเทศติดตามโดย 

ท่าน ผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 

3.13 จัดโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
1 อ าเภอ 1 อาชีพ                     

วิชา การทอผ้า
พ้ืนเมือง 

วันที่ 8 
มิถุนายน  
2563 

ณ บ้านนาเฮือง 
ต.น้ าค า 

อ.ไทยเจริญ  
จ.ยโสธร 

วันที่ 8 มิถุนายน  2563 นางปรียา ไม่โศก            
ครู กศน.ต าบล ได้ด าเนินการจัดโครงการ             
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ                       

วิชา การทอผ้าพื้นเมือง  
วิทยากรโดยนางสังวาล ทองแสง  

ณ บ้านนาเฮือง ต าบลน้ าค า นิเทศติดตามโดย      
ท่านผอ.ชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

 

3.14 จัดโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน                       
การพัฒนาทักษะ
อาชีพกลุ่มสนใจ 

หลักสูตร 3 ชั่วโมง              
วิชาการท าสาคูไส้หมู 

วันที่ 5 
มิถุนายน 
2563 

ณ บ้านนางาม 
ม.5  

ต.ส้มผ่อ 
อ.ไทยเจริญ  
จ.ยโสธร 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นางจันทลักษ์ กุ่มงาม        
คร ูกศน.ต าบล ได้รับมอบหมายจาก 

นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ      
จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน                       

การพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มสนใจ หลักสูตร 3 ชั่วโมง              
วิชาการท าสาคูไส้หมู  

ณ บ้านนางาม หมู่ที่5 ต าบลส้มผ่อ 
 
 

 

 



 
 
 
 

 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

4. งานอื่นๆ 
4.1 ร่วมต้อนรับ
คณะกรรมการ
คัดเลือกหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง 
“อยู่เย็น เป็นสุข” 
ดีเด่นระดับจังหวัด 
และกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนดีเด่น ระดับ
จังหวัด ประจ าปี 

2563 

 

วันที่ 24 
มิถุนายน 
2563 

ณ ศาลา
ประชาคมบ้าน

หนองแย้  
หมู่ที่ 9  

ต าบลค าเตย 
อ าเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร 

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.  
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ  

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด  
และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด 

ประจ าปี 2563 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองแย้  
หมู่ที่ 9 ต าบลค าเตย อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 

4.2 ร่วมต้อนรับ        
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์   

รัฐมนตรีช่วยวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ           

พร้อมด้วย             
นายกมล รอดคล้าย      
ที่ปรึกษา รมช.ศธ.       

ลงพื้นทีต่รวจเยี่ยมการ
จัดการเรียนการสอน

และติดตามภารกิจของ 
กศน. สช. ภายใต้

สถานการณโ์รคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) 

               

วันที่ 21 
มิถุนายน 
2563 

ณ ส านักงาน 
กศน. 

จังหวัดยโสธร 

วันที่ 21 มิถุนายน 2563 นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 
ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ และบุคลากร กศน.  
อ.ไทยเจริญ ต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์   

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ           
พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.  
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและ

ติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)              

ณ ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 

 



 
 
 
 

  

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

4. งานอ่ืนๆ 

4.3 เข้าร่วมประชุม
การจัดท าสื่อวีดิทัศน์
รายวิชาบังคับ ตาม
หลักสูตรการศึกษา     
นอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551 

วันที่     
16-19 

และ  
23-26 
มิถุนายน 
2563          

ณ สถาบัน กศน. 
ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ            
จ.อุบลราชธานี 

วันที่ 16-19 และ 23-26 มิถุนายน 2563         
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

มอบหมาย นางสาวนิสากร พันธ์พิพัฒน์         
ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล เข้าร่วมประชุมการจัดท าสื่อ

วีดิทัศน์รายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษา     
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2551 ณ สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            
จ.อุบลราชธานี 

 

4.4 ร่วมกิจกรรม   
จิตอาสาพัฒนา      
ท าความสะอาด    
เนื่องในวันคล้าย      

วันเสด็จสวรรคตของ   
พระบาทสมเด็จ     
พระปรเมนทร     

มหาอานันทมหิดล  
พระอัฐมรามา         

ธิบดินทร 

วันที่ 9 
มิถุนายน 
2563 

ณ โรงพยาบาล
ไทยเจริญ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. 
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ     

และคณะครู กศน.อ าเภอไทยเจริญ                   
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ท าความสะอาด       

เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ   
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลไทยเจริญ 

 

4.5 จัดท าโครงการ   
ตู้ปันสุข เพ่ือแบ่งปัน
สร้างรอยยิ้มในพ้ืนที่

อ าเภอไทยเจริญ 

วันที่ 9 
มิถุนายน 
2563  

ณ ตู้ปันสุข
อ าเภอไทยเจริญ 

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. 
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ  

และคณะครู กศน.อ าเภอไทยเจริญ  
จัดท าโครงการตู้ปันสุข เพ่ือแบ่งปันสร้างรอยยิ้ม  

ในพ้ืนที่อ าเภอไทยเจริญ ณ ตู้ปันสุขอ าเภอไทยเจริญ 

 



 
 
 
 

 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ 

4. งานอ่ืนๆ 

4.6 ให้ก าลังใจ
เจ้าหน้าที่ และ

ปกครอง ตรวจความ
เรียบร้อยตาม พรก. 

ฉุกเฉิน 

วันที่      
11-12 
มิถุนายน 
2563 

ณ จุดตรวจ
ต าบลส้มผ่อ 

และ จุดตรวจ
ต าบลค าเตย 

อ าเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร 

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2563 นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 
ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ ให้ก าลังใจเจ้าหน้าที่ และ
ปกครอง ตรวจความเรียบร้อยตาม พรก. ฉุกเฉิน       

ณ จุดตรวจต าบลส้มผ่อ และ จุดตรวจต าบลค าเตย 
อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 

 

4.7 เข้าร่วมประชุม
สาธิตนวตกรรมการ

แปรรูปบล็อกปูนถนน
จากขยะถุงพลาสติก 

วันที่ 5 
มิถุนายน 
2563 

ณ อาคาร
อเนกประสงค์ 

อบต.ค าไผ่                      
ต.ค าไผ่ อ.ไทย
เจริญ จ.ยโสธร 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ 
ผอ.กศน.ไทยเจริญ มอบหมายนางปรียา ไม่โศก       
ครู กศน.ต าบลน้ าค า และน.ส.นงนุช ไชยสัจ    

ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมสาธิตนวตกรรม   
การแปรรูปบล็อกปูนถนนจากขยะถุงพลาสติก        

ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ค าไผ่                      
ต.ค าไผ่ อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 

 

4.8 ร่วม โครงการ 
“ยโสธรปันน้ าใจ    

ไทยช่วยไทยสู้ภัยโค
วิด-19” โดยกรม
ทหารราบที่ 16   
ค่ายบดินทรเดชา 

ร่วมกับชมรม
ร้านอาหาร       

จังหวัดยโสธร               
และส านักงานพาณิชย์

จังหวัดยโสธร      
จัดท าโครงการ 

“ยโสธรปันน้ าใจ   
ไทยช่วยไทย           

สู้ภัยโควิด-19”       

วันที่ 4 
มิถุนายน 
2563 

ณ หอประชุม
อ าเภอไทยเจริญ 
อ าเภอไทยเจริญ
จังหวัดยโสธร 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.           
นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์ ผอ.กศน.อ าเภอไทยเจริญ 

มอบหมายนางสาวรัตนา ด้วงลอย นักจัดการงานทั่วไป 
เข้าร่วม โครงการ “ยโสธรปันน้ าใจ ไทยช่วยไทยสู้ภัย
โควิด-19” โดยกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา 

ร่วมกับชมรมร้านอาหารจังหวัดยโสธร               
และส านักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร จัดท าโครงการ 

“ยโสธรปันน้ าใจ ไทยช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19”      
นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยโสธร เป็นประธานเปิดโดยน าอาหาร และ        
เครื่องอุปโภค-บริโภค เพ่ือไปแจกจ่ายให้กับพ่ีน้อง

ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอไทยเจริญ โดยมี นายสมเพชร สร้อย

สระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายจักรพงษ์ 
พันธุ์โชติ นายอ าเภอไทยเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ 
คณะท างานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยโสธร 

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร 
และประชาชนชาวอ าเภอไทยเจริญ โครงการดังกล่าวฯ 

ณ หอประชุมอ าเภอไทยเจริญ อ าเภอไทยเจริญ 
จังหวัดยโสธร 

 



 
 
 
 

 
 
 
ลงชื่อ                           ผูร้ายงาน                                 ลงชื่อ                                  ผู้รับรอง 
      (นางสาวรัตนา  ด้วงลอย)                                                    (นายชนาวุฒิ ทรงรัมย์) 
         นักจัดการงานทั่วไป                                                ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอไทยเจริญ 
     30 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3                                                  30 มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖3 


