
 
 
 
ที่  ศธ  ๐๒๑๐.๔๒๑๖/๘๑๐                                               ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
                                                                                 อ าเภอพุทไธสง    จังหวัดบุรีรัมย์  ๓๑๑๒๐ 

 

                    ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 

เรื่อง    ส่งรายงานการประชุมประจ าเดือนธันวาคม   ๒๕๖๑ 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการประชุมประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑      จ านวน  ๑  ชุด 
 

ตามท่ี  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง   ได้ด าเนินการประชุม 
บุคลากร   ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  นั้น 
 

    ในการนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง   ขอส่งรายงาน  
การประชุมประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้ 
 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

                  ขอแสดงความนับถือ 
                             
 

                    (นายบุญหลั่น  นานรัมย์) 
                     ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 

 
 
 
 
 
กลุ่มอ านวยการ งานธุรการและสารบรรณ 
โทร. ๐-๔๔๖๘-๙๓๙๐ 
โทรสาร ๐-๔๔๖๘-๙๓๙๑ 
 
 
 
 

 
“คนบุรีรัมย์  ครอบครัวเดียวกัน  สายเลือดเดียวกัน  ลูกหลานรัชกาลที่ ๑” 

 

 



รายงานการประชุม 
บุคลากรศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑  ประจ าเดือนธนัวาคม  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอพุทไธสง  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 
อ าเภอพุทไธสง  จงัหวัดบุรีรัมย์ 

 
 
 



รายงานการประชุมบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 
ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  ประจ าเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑ 

วันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุม กศน.อ าเภอพุทไธสง  อ าเภอพุทไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  

************************************************************ 
ผู้มาประชุม 

๑. นายบุญหลั่น  นานรัมย์  ต าแหน่ง ผอ. กศน. อ าเภอพุทไธสง 
๒. นางสาวบุปผา  เงินประโคน  ต าแหน่ง  ครู คศ.๑   
๓. นางจิราพร  โพธิข า   ต าแหน่ง ครู อาสาสมัครฯ 
๔. นางเนตรนภิสา  แสไธสง  ต าแหน่ง  ครู อาสาสมัครฯ 
๕. นางทิพย์ปราณี  ประเสริฐโส  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๖. นางรัฎชนก  บุญครอบ   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๗.  นางศุภวรรณ  ดวงภมร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๘. นางนิสากร  แฉล้มไธสง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๙. นายณัฐวุฒิ  แฉล้มไธสง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๐. นางสาวนิตติยา  กัณหา  ต าแหน่ง ครู กศน. ต าบล 
๑๑. นางณัฐพร  กองไธสง   ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๒. นางสาวกัญฐณา  วิทักษบุตร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๓. นางทิพวรรณ มนตรีพงษ์  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล 
๑๔. นายขวัญชาติ  วิทักษบุตร  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล   
๑๕. นางอรอุษา  สถิระนาคะภูมินทร์ ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล   
๑๖. นางสาววริศรา ลิไธสง  ต าแหน่ง ครู กศน.ต าบล   
๑๗. นางสาวธิดา  แสงแก้ว  ต าแหน่ง ครู ศรช.   
๑๘. นางพิริยา   วุฑฒิชัยพันธุ์  ต าแหน่ง ครู ศรช. 
๑๙. นางบุนยนุช      สอนไธสง  ต าแหน่ง ครู ปวช. 
๒๐. นางสาวพรปวีณ์  โชคธนาวิศิษฐ์ ต าแหน่ง จนท. บรรณารักษ์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
ไม่มี 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑   เรื่องงานบุญกฐินวัดกลางพระอารามหลวง  จังหวัดบุรีรัมย ์
       ประธาน : แจ้งขอขอบคุณบุคลากร  กศน.อ าเภอพุทไธสง  ที่ร่วมช่วยงานบุญกฐินวัดกลาง             

พระอารามหลวง  จังหวัดบุรีรมัย ์ เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  ที่ผ่านมาแล้วนั้น 
               มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๑.๒  เรื่องจัดนิทรรศการหลักสูตรผ้าซิ่นตีนแดง      
                ประธาน : แจ้งศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอความร่วมมือ  กศน.อ าเภอพุทไธสง  จัดนิทรรศการ
หลักสูตรผ้าซิ่นตีนแดงงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ในระหว่างวันที่  ๖-๘  ธันวาคม  ๒๕๖๑   ณ  สนามช้างอารีน่า  จังหวัดบุรีรัมย์                  
                 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

/๑.๓  เรื่อง... 



๑.๓  เรื่องผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์แสดงความยินดี  กศน.อ าเภอพุทไธสง  ในการย้าย
ส านักงานใหม่       

       ประธาน : แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์แสดงความยินดี  กศน.อ าเภอพุทไธสง  
ในการย้ายส านักงานใหม่       

                 มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่   ๑๐/๒๕๖๑  ประจ าเดือนพฤศจิกายน   ๒๕๖๑ 

รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

๓.๑  เรื่องการด าเนินงาน  “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน”   
       ประธาน : แจ้งการด าเนินงาน  “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน”  ให้  กศน.

ต าบลด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบลตามแนวทาง/เกณฑ์ที่ก าหนด  กศน.อ าเภอพุทไธสง  
ด าเนินการรายงานเรียบร้อยครบทั้ง  ๗  ต าบล 
                มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา  

๔.๑  เรื่องส่งรายงานสรุปวันลาบุคลากรประจ าเดือนและรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ
เป็นรายเดือน  

       ประธาน : แจ้งการส่งรายงานสรุปวันลาบุคลากร  กศน.อ าเภอพุทไธสง  ส่งเรียบร้อย  ขอขอบคุณ
ครูณัฐวุฒิ  แฉล้มไธสง และรายงานการใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ  ส่งเรียบร้อย  ขอขอบคุณครูนิตติยา  
กัณหา  ผู้รับผิดชอบ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

๔.๒  เรื่องส่งรายงานการประชุมของสถานศึกษา  
       ประธาน : แจ้งการส่งรายงานการประชุมประจ าเดือน  กศน.อ าเภอพุทไธสง  ส่งรายงานการประชุม

ประจ าเดือนเรียบร้อย  ขอขอบคุณครูนิสากร  แฉล้มไธสง  ผู้รับผิดชอบ 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๓  เรื่องงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  
       ประธาน : แจ้งงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  ให้บุคลากรด าเนินการคัดสรรนักศึกษา                   

จ านวน  ๙  คน  เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ  ระหว่างวันที่  ๒๑-๒๕  มกราคม  ๒๕๖๑                  
ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อ าเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๔  เรื่องการด าเนินงาน  “บุรีรัมย์มาราธอน”  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
       ประธาน : แจ้งบุคลากรเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการด าเนินงาน“บุรีรัมย์มาราธอน”  ประจ าปี  

พ.ศ.๒๕๖๒  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 

/๔.๕  เรื่อง... 



๔.๕  เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑   
       ประธาน : แจ้งรายงานรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าเดือน กศน.อ าเภอพุทไธสง  ส่งรายงาน

รับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจ าเดือนเรียบร้อย  ขอขอบคุณผู้รับผิดชอบ 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๖  เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  งบรายจ่ายอื่น  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
       ประธาน : แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๒  งบรายจ่ายอื่น  โครงการศูนย์ฝึก

อาชีพชุมชน 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๗  เรื่องแบบรายงานยอดนักศึกษาจบหลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน  ภาคเรียนที่  

๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
       ประธาน : แจ้งแบบรายงานยอดนักศึกษาจบหลักสูตรเปรียบเทียบกับจ านวนนักศึกษาลงทะเบียน  

ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  เปอร์เซ็นจ านวนนักศึกษาจบหลักสูตร  จ านวน  ๑๒.๒๐ 
       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๘  เรื่องข้อมูลนักศึกษารายบุคคลซ้ าซ้อน  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
       ประธาน : แจ้งข้อมูลนักศึกษารายบุคคลซ้ าซ้อน  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  กศน.

อ าเภอพุทไธสง  นักศึกษารายบุคคลซ้ าซ้อนจ านวน  ๑๒  คน  แยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน ๖ คน 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน ๖ คน 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๙  เรื่องโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและติดตามประเมินผลการด าเนินงาน

การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูสอนคนพิการ  สังกัดส านักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  
ระหว่างวันที่  ๓-๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

       ประธาน : แจ้งการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานและติดตามประเมินผล
การด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของครูสอนคนพิการ  สังกัดส านักงาน  กศน.
จังหวัดบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  ๓-๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

       มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๔.๑๐  เรื่องงานอัธยาศัย 
         ประธาน : แจ้งเจ้าหนา้ที่ห้องสมุดด าเนินการดาวน์โหลดตัวชี้วัดการด าเนินโครงการเมืองนักอ่าน  

ประจ าปี  ๒๕๖๒  และจัดท าแผนการลงพ้ืนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพ้ืนที่  กศน.ต าบล  และจัดพื้นที่
ส่งเสริมการอ่านบริเวณหน้าห้องสมุดประชาชนอ าเภอพุทไธสง 

         มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 

/๔.๕  เรื่อง... 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
๕.๑  เรื่องกิจกรรม  Bike  อุ่นไอรัก  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                 ประธาน : แจ้งกิจกรรม  Bike  อุ่นไอรัก  จังหวัดบุรีรัมย์  กศน.อ าเภอพุทไธสง  มีผู้สมัครเข้าร่วม
กิจกรรม  จ านวน  ๑  คน  คือนางบุนยนุช  สอนไธสง  ครู  ปวช.  

      มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
๕.๒  เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  วันชาติ  และวันพ่อแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๖๑ 
                 ประธาน : แจ้งบุคลากร  กศน.อ าเภอพุทไธสง  อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ           
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ขึน้ประดิษฐาน  ณ  โต๊ะหมู่บูชา  ประดับเครื่องทองน้อย  
ดอกไม้สดหรือดอกไม้ประดิษฐ์สีเหลือง  ประดับธงชาติไทย  พร้อมระบายผ้าเหลือง-ขาวใต้พระบรมฉายาลักษณ์ 
และร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรพร้อมเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สักการะและถวายสดุดี 

      มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
เลิกการประชุม เวลา ๑๗.๓๐ น.  
 

                       ลงชื่อ         นิสากร           .ผู้จดรายงานการประชุม 
                            ( นางนิสากร   แฉล้มไธสง ) 

 
 
 

                                      ลงชื่อ         บุญหลั่น          . 
                                     (นายบุญหลั่น  นานรัมย์) 

                                        ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทไธสง 


