
 

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๔๒๐๖/ ๕๑๖               ศูนย์ กศน.อ าเภอนางรอง 

                                                                            ถ.สืบสหการ  อ.นางรอง   
จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ 

 

                 ๑๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง    ส่งรายงานการประชุม ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ที่ส่งมาด้วย   รายงานการประชุม กศน.อ าเภอนางรอง  ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวน  ๑  ฉบับ                       
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนางรอง ขอส่งรายงานการประชุม

ครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๑ ประจ าเดอืน มิถุนายน ๒๕๖๑รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   
                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

           ขอแสดงความนับถือ 

 
       
 

          (นายทรงชัย  ลิ้มตระกูล) 
            ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนางรอง 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มอ านวยการ  งานธุรการ 

โทร. ๐ ๔๔๖๒ -๒๒๙๓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

รายงานการประชุม 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนางรอง 

    ครั้งท่ี ๕/๒๕๖1  ประจ าเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
 วันท่ี ๑๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม ศูนย์ กศน.อ าเภอนางรอง   

ผู้มาประชุม 

๑. นายทรงชัย  ลิ้มตระกลู  ผอ.กศน.อ าเภอนางรอง 
๒. นายสมจิตร  เต็นรัมย ์  ครู คศ.1 
๓. นางสาวสุวรรณี  กอพิทักษ์กลู  ครู คศ.๑ 
๔. นางอัมพร   คุ้มขนาบ   ครูอาสาสมัคร 
๕. นางสาวสมใจ   เวชกามา  ครูอาสาสมัคร 
๖. นางสุนันทา   เต็นรัมย ์  ครูอาสาสมัคร 
๗. นางสาวลัดดา   เกียรติคุณสริ ิ ครูอาสาสมัคร 
๘. นางสาวพัชราภรณ์  วรล ี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๙. นางนิศารัตน์  ปักเคทงั  ครู กศน.ต าบล 
๑๐. นางสาวสริญญา   เขตกระโทก ครู กศน.ต าบล 
๑๑. นางสาวธนัชพร   เรืองจ ารสั  ครู กศน.ต าบล 
๑๒. นางสายทอง  ไทยยินดี  ครู กศน.ต าบล 
๑๓. นางสาวกิตติญา  สีหวงษ์  ครู กศน.ต าบล 
๑๔. นายเทอดพงษ์   อาลัยรัมย ์  ครู กศน.ต าบล 
๑๕. นายชานนท์   ทิพย์พิบูลย ์  ครู กศน.ต าบล 
๑๖. นายณัฐวุฒิ   สุนทรกูล  ครู กศน.ต าบล 
๑๗. นายทวี  ดวงภักดีรัมย์  ครู กศน.ต าบล 
๑๘. นางสาวฐิติรัตน์   นรัฐกิจ  ครู กศน.ต าบล 
๑๙. นายประพันธ์   การนอก  ครู กศน.ต าบล 
๒๐. นายอานนท์  ปักกาโล  ครู กศน.ต าบล 
๒๑. นายพัฒนพัฒน์ พทิยธรรมกลู  ครู กศน.ต าบล 
๒๒. นางสาวสุทธินี  สีเหลื่อม  ครู กศน.ต าบล 
๒๓. นางบรรจบพร   เธียรจรสัวงศ์  ครู กศน.ต าบล 
๒๔. นางสาวพรรัตน์   กัลยานุกิจ  ครู กศน.ต าบล 
๒๕. นางสาวกัลญา อับโพธ์ิชัย ครู กศน.ต าบล 
๒๖. นางสาวพรทิพย์  พัชนี  ครู กศน.ต าบล  
๒๗. นางสมพร  เปนะนาม  ครู ศรช. 
๒๘. นางสาวนงนุช  วงษ์จ าปา  ครู ศรช. 



 

 

๒๙. นายรชต  ค าเมือง   ครู ศรช. 
๓๐. นายวีรภัทร  แขมค า   ครู ศรช. 
๓๑. นายมนัส  ปักเคทงั   ครู ศรช. 
๓๒. นายพิทยา  นาจ าปา   ครู ศรช. 
๓๓. นางสาวนิตยา  เต็นรัมย ์  ครู ศรช. 
๓๔. นายวัชรินทร์  ศิริมงคล  ครู ศรช. 
๓๕. นางสาวภิญญดา จงประเสริฐ   ครู ศรช. 
๓๖. นายศักดิ์ชัย  ภูตะลา   ครู ศรช. 
๓๗. นางสาวคชาภรณ์  ฮ่อบรรทัด  ครู ศรช. 
๓๘. นายเฉลย  จงวงษ์   ครูผูส้อนคนพิการ 
๓๙. นางสาวปริญญา  คงทันด ี  ครูผูส้อนคนพิการ 
๔๐. นายรังสรรค์  คงบุร ี   ครูผูส้อนคนพิการ 
๔๑. นางสาวมนสัวีย์  ทิพย์พิบูลย์  ครูผูส้อนคนพิการ 
๔๒. นางสาวรัฐนันทร์  สุขวงษ์กฎ  ครูผูส้อนคนพิการ 
๔๓. นางสาวธันวลัย  จัตุกูล  ครูผูส้อนคนพิการ 
๔๔. นางสาวพัชรลดา  ศรชัย  บรรณารักษ์หอ้งสมุด 

ผู้ไม่มาประชุม 
- ไม่มี    - 

 

เริ่มการประชุม เวลา ๑๔.๐๐ น. 
 นายทรงชัย  ลิ้มตระกลู ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
นางรอง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ สรปุได้ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ๑.๑ เรื่อง กลุ่มแผนกรมออกนิเทศและติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
กลุ่มแผนกรมออกนิเทศและติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ กศน.อ าเภอหนอง
กี่ ,กศน.อ าเภอนางรองและกศน.อ าเภอช านิ 
 มติที่ประชุม   รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๑ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑  
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
  ๓.๑ เรื่อง ขอบคุณในการร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการมาประชุมครม.สัญจรทีผ่่านมา เป็นไปอย่าง
เรียบร้อยดี 



 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
๓.๒ เรื่อง การติดตามสัญญาณอินเตอร์เน็ตของสมุดประชาชนอ าเภอนางรองและ กศน.อ าเภอนางรอง 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๔.๑  เรื่อง การรายงานสรปุวันลาประจ าเดือน และการรายงานการใช้รถยนตส์่วนตัวเดินทางไป
ราชการเป็นรายเดือน(กลุ่มอ านวยการ งานพสัดุ) 
  การรายงานสรุปวันลาส่งเรียบรอ้ย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๒  เรื่อง การสง่รายงานการประชุมของสถานศึกษา สงักัดส านักงาน กศน.จังหวัดบุรรีัมย์ (กลุ่ม
อ านวยการ งานบุคลากร) 

 การสง่รายงานการประชุมของสถานศึกษา กศน.อ าเภอนางรองส่งเรียบร้อย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 ๔.๓  เรื่อง การคัดเลอืกเพือ่บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู
ผู้ช่วย ส านักงาน กศน. และการรบัสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผู้อ านวยการสถานศึกษา สงักัด สนง.กศน.(กลุ่มอ านวยการ 
งานบุคลากร) 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๔.๔  เรื่อง ประกาศรายช่ือสถานศึกษาในพื้นที่พเิศษ สังกัดส านักงาน กศน.ประจ าปี ๒๕๖๑ (กลุ่ม
อ านวยการ และงานบุคลากร) 
 รายช่ือสถานศึกษา จ านวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ ๑.กศน.อ าเภอศรีสวัสดิ์ จงัหวัดกาญจนบุรี 
      ๒.กศน.อ าเภอสังขละบรุี  จังหวัดกาญจนบุร ี
      ๓.กศน.อ าเภอกลัยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม ่
      ๔.กศน.อ าเภอเกาะกูด  จังหวัดตราด 
      ๕.กศน.อ าเภอเกาะช้าง  จังหวัดตราด 
      ๖.กศน.อ าเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก 
      ๗.กศน.อ าเภอพบพระ  จังหวัดตาก 
      ๘.กศน.อ าเภอแมร่ะมาด  จังหวัดตาก 
      ๙.กศน.อ าเภออุม้ผาง  จังหวัดตาก 
      ๑๐.กศน.อ าเภอนาหื่น  จังหวัดน่าน 
      ๑๑.กศน.อ าเภอเกาะยาว  จังหวัดพงังา 
      ๑๒.กศน.อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      ๑๓.กศน.อ าเภอบ้านโคก  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕  เรื่อง รายงานรบั-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าเดอืนเมษายน ๒๕๖๑ (กลุม่งานการเงินและ
บัญชี) 



 

 

 กศน.อ าเภอนางรอง อยู่ในล าดับที่ ๖ ของจงัหวัดบรุรีัมย ์
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๖  เรื่อง ติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษาไตรมาส ๑-๒ (กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
ส านักงาน กศน.จังหวัดบุรรีัมย์ ขอความร่วมมือสถานศึกษากรอกข้อมูลตามแบบรายงานผลการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา ไตรมาส ๑-๒ พร้อมรายงานภาพกิจกรรมๆละ ๒ ภาพ ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

ด้วยส านักงานกศน.ได้ก าหนดให้มีการติดตามผลการด านินงาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๗  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย(แก้ไขเพิ่มเติม)(กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา) 
ตามรายละเอียดแนบมาพรอ้มนี ้
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๘  เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงาน กศน.พ.ศ.๒๕๖๑ (กลุ่มยุทธศาสตร์และการพฒันา) 
ตามรายละเอียดแนบท้ายการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๙  เรื่อง “สานพลงังานการศึกษา เพื่อปฏิรูปประเทศไทย”(กลุ่มยุทธศาสตร์และการพฒันา) 
ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ผู้ทีม่ีความสนใจ งานสานพลังงานการศึกษา เพื่อปฏิรปู

ประเทศไทย สถานที่ หอ้งรอยัล จบูลิี่บอลรมู ช้ัน 1อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพคเมืองทองธานี  ให้สถานศึกษามี
ความเข้าใจการปฏิรูปประเทศ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๑0  เรื่อง การยืมเงินงบประมาณ กรณีจัดจ้างเหมาค่าอาหารส าหรับกลุ่มหมายทีเ่ป็นนักศึกษา 

(กลุม่ยุทธศาสตร์และการพฒันา) 
กรณีการยมืเงินงบประมาณ ใช้หลักฐาน ดังนี ้

๑.ใบสัง่จ้าง 
 ๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
 ๓.รายงานผลการพจิารณาและขออนุมัตสิั่งซื้อสัง่จ้าง 
 ๔.ใบเสนอราคา 
 ๕.ค าสั่งผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับ 
 ๖.รายงานขอจ้าง 
 ๗.ขออนุมัติจัดจ้างเหมาท าอาหาร 
 ๘.ขอบเขตงานจ้าง และให้ผูร้ับผิดชอบ/คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานจ้าง ลงลายมอืช่ือ

ทุกแผ่น 
 ๙.ขออนุมัติแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบ/คณะกรรมการก าหนดขอบเขตงานจ้าง (กลุ่มงานที่รบัผิดชอบ

ในโครงการ) 
 ๑๐.บันทึกข้อความ(ระบุเหตุผล และความจ าเป็นในการยืมเงินงบประมาณ กรณี จัดจ้าง

เหมาท าอาหาร) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 



 

 

๔.๑1  เรื่อง การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงานวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา หลกัสูตร
การศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เรียนที่ ๑/๒๕๖๑ (กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบ) 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๑2  เรื่อง การตรวจสอบนักศึกษาซ้ าซอ้น (กลุม่สง่เสรมิการศึกษานอกระบบ) 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
๔.๑3  เรื่อง การสอบ N-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑/ และV-net ปวช. 
การสอบ N-net ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๑  พร้อมแนบตารางการ

สอบ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 ๕.๑ เรื่อง การใช้ข้อมูลสถาบันการเงินไม่ควรใหเ้บอรผ์ู้อ านวยการอ าเภอหรอืจังหวัด 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ๕.๒ เรื่อง การประเมินเทียบระดับ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ น. 
 
          ผู้จดบันทึกการประชุม 
       (นางสาวฐิตริัตน์   นรัฐกิจ) 
            ครู กศน.ต าบล 
 

   
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

(นายทรงชัย  ลิ้มตระกลู) 
                                                                ผู้อ านวยการศูนย์ กศน.อ าเภอนางรอง 
         


