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รายงานการประชุมผูบริหาร กศน.อําเภอ /หัวหนากลุมงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

ครั้งที่ 4/๒๕65 ประจําเดือน พฤศจกิายน 2565 

วันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 

ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
                                                       
ผูมาประชุม      จํานวน 30 คน ดังนี้ 
   
  1. นายพงษศักดิ์  บุญเปง   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง   
  2. นายสมชาย  เด็ดขาด   รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  3. นางสาวปานเดือน  สุยะเพี้ยง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน     
  4. นายภานุวฒัน  สืบเครือ   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนอื                           

5. นางจันทนี  อินนันชัย   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 

6. นางนาตยา นนทวงค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 

7. นางชลพิชา  หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 

8. นางนฤมล  บุตรชานนท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 

9. นางรสาพร หมอศรีใจ   ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร  

10. นายสุริยันต  ปนเครือ  ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 

11. นางสาวสุพรรณี  วงศแสน  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

12. นายจารุวัฒน  พุทธเนตร  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

13. นางสาวเจริญศรี สุภภะ  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 

14. นางพัชรินทร  ปนตาวงศ  ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 

15. นางศรีวรรณ  บุญยะเลขา  บรรณารักษชํานาญการ กศน.อําเภอเกาะคา 

16. นางสาวเปรมสินี  มังจักร  บรรณารักษปฏิบัติการ กศน.อําเภอหางฉัตร 

17. นางจิระวดี อินทรแกว  ครูชํานาญการ กศน.อําเภอแจหม 

18. วาที่ ร.ต. ปฏิพล สุวรรณลพ  ครู กศน.อําเภอแมพริก 

19. นายจักกฤษณ  ปก่ํา   ครู กศน.อําเภอวังเหนือ 

/20. นายวิเชียร  ปานชื่น… 
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20. นายวิเชียร  ปานชื่น   ครู กศน.อําเภอเมืองปาน 

21. นางเดือนฉาย  พุงขาว  ครู กศน.อําเภองาว 

22. นางอภิชญา  ดีผาย   ครู กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

23. นายวรพจน  ไชยพรม  ครูผูชวย กศน.อําเภอสบปราบ 

24. นายสิทธิการ  แกวเกษศรี  ครูผูชวย กศน.อําเภอเถิน 

25. นางสาวดวงชวีา  ธารายนืยง  ครูผูชวย กศน.อําเภอแมเมาะ 

26. นางสาวสาธิตา  วงศขัต ิ  ครูผูชวย กศน.อําเภอแมทะ 

17. นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

     ติดตามประเมินผลการศึกษาและกลุมภาคีเครือขาย 

18. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมอํานวยการและหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

  19. นางสาวจิรภา  โทกุล   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

30. นางกัณฐมณี  สองสีโย   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย  

 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  20  คน ดังนี้ 

  1. นางศรีวรรณ ปญญาทอง  พนักงานพิมพ ส.3 

  2. นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ  นักจัดการงานทั่วไป 

  3. นางสาววรารัตน  ปกต ิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  4. นางสาวพรภิรมย พรมมาลา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  5. นายโรมระพี  ใจสาร   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  6. นายมานพ  เงินงาม   นักวิชาการศึกษา 

  7. นางจิตติมา  บุญมี   นักวิชาการศึกษา 

  8. นายอนุวัฒน  วงเวียน   นักวิชาการศึกษา 

  9. นางสาวสุทธิลักษณ  อินทรอัมพร นักวิชาการศึกษา 

  10. นายณรงค เครือชมพู   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  11. นายเดชชวลิต  ธรรมยา  นักวิชาการศึกษา 

  12. นายเกียรติพงษ  จักจุม  นักวิชาการศึกษา 

  13. วาที่ รต.หญิงวราภรณ วงคชัย  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (ศศช.) 

  14. นางสาวจิราภรณ  ปกต ิ  นักจัดการงานทั่วไป 

  15. นางสาวชรินทรทิพย ไธสงวิเศษ นักวิชาการศึกษา 

  16. นางสาวสินิสา  ใหมทํา  นักวิชาการเงินและบัญช ี

  17. นางสาวกัลยาณี  กองนํา  นักวิชาการเงินและบัญช ี

  18. นางสาวสุธิดา  หลาสมศรี  นักวิชาการเงินและบัญช ี

 

/19. นางสาววาทิน…ี 
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  19. นางสาววาทินี  จํารูญขจรเกียรติ นักวิชาการพัสดุ 

  20. นางสาวจิราภรณ  ปกต ิ  นักจัดการงานทั่วไป 

  

ผูไมมาประชุม - 

 

 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประธานกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระที่ ๑   :  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

         1. ประชุมหัวหนาสวนระดับจังหวัด 
   การแนะนําผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการที่ยายมาดํารงตําแหนงใหม  
    1. นายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง  
    2. พลตํารวจตรี มงคล สัมภวะผล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดลําปาง  
    3. นางสาวทัศนีย ดอนเนตร วัฒนธรรมจังหวัดลําปาง  
    4. นางสุวรา พงศปญญาเนตร แรงงานจังหวัดลําปาง  
    5. นายไพโรจน เริงสุทธิ์ ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทลําปาง  
    6. ดร.หัทกาญจน อดุลถิรเขตต ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง  
    7. นางสรัญญา บุดดา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
        ประถมศึกษา ลําปาง เขต 2  
    8. นายสกล ไชยธงรัตน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
        ประถมศึกษา ลําปาง เขต 3  
    9. นายสุรชัย แสงศิริ ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
        สิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง  
    10. นายชัยรัตน ศรีโนนทอง ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติภาค 1 
    
มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 ประจําเดือน ตุลาคม 2565 

                             เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 

         

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  

           1. นโยบาย จุดเนนและแนวทางการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2566 
   1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยใชระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนว
ทางการดําเนินงานของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

/1.1 พัฒนาครู กศน.ตําบล… 
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       1.1 พัฒนาครู กศน.ตําบล และบุคลากรที่เก่ียวของใชมาตรฐานตัวชี้วัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
       1.2 การสนับสนุนและเตรียมความพรอม กศน.อําเภอท่ีจะไดรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก (สมศ.) ประจําปงบประมาณ 2566 ไดแก กศน.อําเภอเมืองปาน, กศน.อําเภอแมพริก, กศน.
อําเภอวังเหนือ, กศน.อําเภอสบปราบ และ กศน.อําเภอเสริมงาม 
       1.3 การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยตนสังกัด ไดแก กศน.อําเภอ ที่ยังไมไดรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
            2. การปองกันแกไขปญหายาเสพติด จะมีแนวทางตามมา ไดแก 
      2.1 การรณรงค WHITE ZONE “สถานศึกษา กศน. ปลอดยาเสพติด” ได Kick off 
แลว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 
                2.2 ตรวจสารเสพติดทุกคน ไดแก นักศึกษา/บุคลากร กศน.ทุกคน 
       2.3 สรางครูแกนนําเฝาระวัง 
       2.4 การฟนฟู 
       2.5 ตั้งองคกรนักศึกษา/ตั้งเครือขายปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
       2.6 จัดหลักสูตรวิชาเลือก “การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด”  (สํานักงาน 
กศน.จังหวัดหนองบัวลําภูเปนผูยกรางหลักสูตร) 
การนํานโยบายจุดเนนของ รมต.ศึกษาธิการ สูการปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
  1) มีคูมือ กศน.อําเภอ สถานศึกษาปลอดภัย 
  2) ผอ.กศน.อําเภอ พัฒนาครูและนักศึกษา 
  3) แทรกในการจัดกระบวนการเรียนรู 
  4) จัดตั้งศูนย MOE Safety Center ทุกอําเภอ“สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียน นักศึกษาอุนใจ” 
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  แนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  1) พัฒนาครูและบุคลากรที่เก่ียวของ ดานการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ Active 
Learning (กศน.ภาคเหนือ) 
  2) พัฒนาครูในการวิเคราะห สังเคราะห เพื่อพัฒนาการยกผลสัมฤทธิ์การศึกษาใหสูงกวาเดิม N-
Net และสอบปลายภาค (กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา) 
  3) พัฒนาครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภุเขา “แมฟาหลวง” เพื่อให ศศช. เปนแหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 
  4) ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือแกปญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู 
   “1 กศน.ตําบล 1 นวัตกรรม” 
   “1 กศน.อําเภอ 1 นวัตกรรม” 
   “1 กศน.จังหวัด 1 นวัตกรรม” 
  5) โครงการศึกษาดูงานจังหวัดแพรที่ประสบผลสําเร็จการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
(ผอ.กศน.อําเภอ, หัวหนากลุมงาน และผูเกี่ยวของ) 
 3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมของการศึกษาทุกชวงวัย 
  - โครงการพานองกลับมาเรียน (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 

/- โครงการปกหมุดคนพิการ… 
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  - โครงการปกหมุดคนพิการ (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 
  - การจัดการศึกษาสําหรับผูสูงอายุ (กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ) 
 4. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
     แนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  1) ตั้งศูนย OOCC ระดับตําบล/ระดับอําเภอ/ระดับจังหวัด ใหเชื่อมโยงกัน 
  2) “1 กศน.ตําบล 1 อาชีพ ครบวงจร” 
  3) “1 กศน.อําเภอ 1 อาชีพ ครบวงจร” 
 5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1) โครงการพัฒนาขาราชการคร ู- ครูผูชวย ดานการเสริมสรางวนิัย การรักษาวินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู
  2) โครงการแกไขปญหาหนี้สินครู สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  3) พัฒนาครูดานทักษะดิจิทัลและการทําสื่อการศึกษา (กศน.ภาคเหนือ) 
 6. การพัฒนาระบบราชการและบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
 7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษา 
  1) พรบ.การศึกษาแหงชาติ 
  2) พรบ.สงเสริมการเรียนรู พ.ศ. .......... 
สิ่งท่ีตองปรับเปลี่ยน แกไข หรือคงอยู ในการปฏิบัติงานระหวาง สํานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอ 
(เดือนมกราคม) 
  1. แผนปฏิบัติราชการ 
  2. แผนการใชจายงบประมาณ 
  3. ระเบียบที่เก่ียวของ/แบบฟอรมตาง ๆ 
  4. การเงิน 
  5. พัสด ุ
  6. อื่น ๆ ถามี 
 
   2. การแขงขันกีฬา กศน.เกมส 
    สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง และสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.              
กลุม หลายดอย ไดกําหนดจัดการแขงขันกีฬา “หลายดอยเกมส”ระดับกลุมจังหวัดโซนหลายดอย ในวันที่              
18 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหผูบริหาร
หนวยงาน สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือน ลูกจางประจํา พนักงาน
ราชการ บุคลากรและนักศึกษา กศน. ไดรวมกิจกรรมกีฬาเพื่อเปดโอกาสใหแสดงถึงความคิดสรางสรรค ความรู 
ความสามารถ ความสามัคคี มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และมีสุขภาพอนามัยที่ดี  และเตรียมการใน
การแขงขันกีฬา “กศน.เกมสภาคเหนอื 2566 ระหวางวันที่  21 – 22  มกราคม 2566 ณ จังหวัดลําปาง 
 
มติท่ีประชุม  :         รับทราบ 

 

 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๔ ...  
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ระเบียบวาระที่ ๔  :  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1.1 กลุมอํานวยการ 

  1. หลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
   ตามที่ ก.ค.ศ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การยาย และการโอน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยายขาราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ซึ่งกําหนดใหสวนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. 
ตั้ง เปนผูดําเนินการรับเปลี่ยนตําแหนง รับยาย และรับโอน โดยการประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) โดยระบุ
ตําแหนงวางที่จะรับเปลี่ยนตําแหนง รับยาย และรับโอน คุณสมบัติของผูเปลี่ยนตําแหนง ยาย และโอน และ
องคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน รวมทั้งขอความอื่นที่ผูขอเปลี่ยนตําแหนง 
ยาย และโอนควรทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย นั้น  
                     ในการนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ขอเรียนวา ขณะนี้มีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) ในสังกัดสํานักงาน กศน. ไดยื่นคํารองขอ
ยายเพื่อดํารงตําแหนงเดิมเปนจํานวนมาก และการยื่นคํารองดังกลาวไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด เนื่องจากสวนราชการยังไมมีประกาศรับสมัครสําหรับการยายดังกลาว ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการ
ดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงขอแจงหลักเกณฑดังกลาวใหทราบอีกครั้ง 
 
  2. การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเดน ระดับประเทศ ประจําป 2565 
   ดวยสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับแจงจากสํานักงาน กศน. วาไดกําหนดใหมีการ
คัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเดน ระดับประเทศ ประจําป 2565 ของบุคลากร หนวยงาน สถานศึกษา และ
ภาคีเครือขาย เพื่อสรางแรงจูงใจ และสงเสริมใหเกิดการจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยไดอยางมีคุณภาพ โดยมีการมอบโลรางวัลเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ และสรางขวัญ
กําลังใจใหแกหนวยงานและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ไดเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานดวยความเสียสละ มุงมั่น 
และทุมเท และขอใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และสถานศึกษาขึ้นตรงทุกแหง ดําเนินการคัดเลือกการ
ปฏิบัติงาน กศน.ดีเดน ประจําป 2565 สงสํานักงาน กศน.จังหวัด ภายในวันที2่5 พฤศจิกายน 2565  
 
  3. การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง  ครู กศน.ตําบล และ
บรรณารักษ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางไดดําเนินการประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ตําแหนง  ครู กศน.ตําบล และบรรณารักษ ซึ่งดําเนินการรับสมัคร ในวันที่ 7 – 13 
พฤศจิกายน 2565 มีผูสมัครสอบจํานวน 239 ราย ประกอบดวย ตําแหนง ครู กศน. ตําบล จํานวน 228 ราย 
และ ตําแหนง บรรณารักษ จํานวน 11 ราย และจะดําเนินการสอบขอเขียน ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 
สอบสัมภาษณ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 และเรียกรายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง ในวันที่ 1 ธันวาคม 
2565  
 
 

/4.1.2 กลุมยุทธศาสตร... 
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 4.1.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  1. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ใหกับสถานศึกษาในสังกัด  
   - แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการคาเชาบานขาราชการ ไตรมาส ๑ - ๒  
   - ผลผลิตที่ ๔ ผูรับบริการการศึกษานอกระบบงบ  
    - คาบริหารสํานักงาน ไตรมาส ๑ - ๒  
    - คาสาธารณูปโภคของหนวยงาน  ไตรมาส ๑ - ๒  
   - ผลผลิตที่ ๕ ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย  
    - คาหนังสือ และสื่อสําหรับหองสมุดประชาชน  
    - กิจกรรมจัดสรางแหลงการเรียนรูในระดับตําบล รายการคาหนังสือ สื่อ
สิ่งพิมพ และคาสาธารณูปโภค  
    - คาใชจายในการบริหารสํานักงาน (คาใชจายในการบริหารจัดการ คาหนังสือพิมพ 
คาวารสารและคาสาธารณูปโภคสําหรับหองสมุดประชาชน)  
    - กิจกรรมจัดสรางแหลงการเรียนรูในระดับตําบล รายการคากิจกรรม สําหรับ 
กศน.ตําบล  
   - ผลผลิตที่ ๕ ผูรับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย (แหลงการเรียนรูในระดับตําบล )  
    - คาหนังสือพิมพสําหรับ กศน.ตําบล ๑๐๐ แหง ไตรมาส ๑-๒ (งปม.รอการจัดสรร)  
   - งบลงทุน คาครุภัณฑ (กศน.อําเภอเมืองปาน/กศน.อําเภอแมพริก/กศน.อําเภอเถิน)  
   - การจัดการศึกษาตอเนื่อง  
    - กิจกรรมการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (กศน.อําเภองาว/กศน.อําเภอ            
แจหม/กศน.อําเภอเมืองปาน)  
    - กิจกรรมการสงเสริมการรูหนังสือ  
    - กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
    - กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  
    - กิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   -  แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา   โครงการสนับสนุน
คาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  (งปม.รอการจัดสรร)  
    - คาจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565   
    - คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 2 ปการศึกษา 2565   
 
  2. มาตรการเรงรดัการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 
   - หนังสือคณะกรรมการติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการใชจายภาครัฐ 
ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๒.๔/๓๖๒๐๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕) 
   - หนังสือจังหวัดลําปาง ที่ ลป ๐๐๐๓/ว๒๕๒๔๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
   - หนังสือสํานักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๗/๖๒๗๕ ลงวนัที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
   - เงินกันไวเบิกเหลื่อมป พ.ศ. 2565 ใหเรงรัดเบิกจายโดยเร็ว 
 

/- รายจายประจํา… 
 



8 
 

   - รายจายประจํา เบิกจายไตรมาสที่ 2 ไมนอยกวา รอยละ 30 
   - รายจายลงทุน กอหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ 1 
   ไตรมาสที่ 1  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 35.00 
       ใชจาย รอยละ 35.33 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 19.00 
       ใชจาย รอยละ 28.96 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 32.00 
       ใชจาย รอยละ 34.08 
    ไตรมาสที่ 2  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 55.00 
       ใชจาย รอยละ 55.78 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 39.00 
       ใชจาย รอยละ 58.15 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 52.00 
       ใชจาย รอยละ 56.24 
    ไตรมาสที่ 3  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 80.00 
       ใชจาย รอยละ 81.76 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 57.00 
       ใชจาย รอยละ 81.65 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 75.00 
       ใชจาย รอยละ 81.74 
    ไตรมาสที่ 4  
     รายจายประจํา เบิกจาย รอยละ 98.00 
       ใชจาย รอยละ 100.00 
     รายจายลงทุน เบิกจาย รอยละ 75.00 
       ใชจาย รอยละ 100.00 
     ภาพรวม เบิกจาย รอยละ 93.00 
       ใชจาย รอยละ 100.00 
 
  3. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565/แผนการปฏิบัติงาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงิน
อุดหนุน (คาจัดการเรียนการสอน/คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน/หนังสือเรียน)  
   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ขอให กศน. อําเภอ สงรายงานผลการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565/แผนการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน (คาจัดการเรียนการสอน/คากิจกรรมพัฒนา 
 

/คุณภาพผูเรียน… 
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คุณภาพผูเรียน/หนังสือเรียน) ตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงไฟล และรูปเลม มายังสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง เพื่อดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป  
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

๔.๑.3 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
  1. จํานวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดนําสงขอมูลนักศึกษา 

พื้นฐาน ทั้ง ๓ ระดับ จากขอมูลที่ กศน.อําเภอ ทั้ง ๑๓ แหง จัดสงมา ซึ่งไดปดระบบในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน 

๒๕๖๕  และไดประมวลผลเรียบรอยแลว สรุปมีในภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๕ มีนักศึกษานําเขาจํานวน

ทั้งสิ้น ๖,๖๒๕ คน มีนักศึกษาซ้ําซอนกับสถานศกึษาในสังกัดสํานักงาน กศน. จํานวน ๒ คน (ระดับประถม ๑ คน 

ม.ตน ๑ คน ) คงเหลือ ๖,๖๒๓ คน แยกเปน 

   กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 79 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 435 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  766 คน 
    รวม    จํานวน  1,280 คน 
   กศน.อําเภอแมเมาะ 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 119 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  192 คน 
    รวม    จํานวน  317 คน 
   กศน.อําเภอเกาะคา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 41 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 130 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  243 คน 
    รวม    จํานวน  414 คน 
   กศน.อําเภอเสริมงาม 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 36 คน 
    ระดับมธัยมศึกษาตอนตน  จํานวน 88 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  149 คน 
    รวม    จํานวน  273 คน 
   กศน.อําเภองาว 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 72 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 184 คน 
 

/ระมัธยมศึกษาตอนปลาย… 
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    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  289 คน 
    รวม    จํานวน  545 คน 
   กศน.อําเภอแจหม 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 52 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 165 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  233 คน 
    รวม    จํานวน  450 คน 
   กศน.อําเภอวังเหนือ 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 102 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 147 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  245 คน 
    รวม    จํานวน  494 คน 
   กศน.อําเภอเถิน 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 73 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 198 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  372 คน 
    รวม    จํานวน  643 คน 
   กศน.อําเภอแมพริก 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 65 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 102 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  183 คน 
    รวม    จํานวน  350 คน 
   กศน.อําเภอแมทะ 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 56 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 139 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  282 คน 
    รวม    จํานวน  477 คน 
   กศน.อําเภอสบปราบ 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 15 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 111 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  249 คน 
    รวม    จํานวน  375 คน 
   กศน.อําเภอหางฉัตร 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 55 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 200 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  250 คน 
    รวม    จํานวน  505 คน 
 

/กศน.อําเภอเมืองปาน… 
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   กศน.อําเภอเมืองปาน 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 157 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 154 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  189 คน 
    รวม    จํานวน  500 คน 
   รวม 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 809 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 2,172 คน 
    ระมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  3,642 คน 
    รวม    จํานวน  6,623 คน 
 
  2. การพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูง
ภาคเหนือ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
   สืบเนื่องจากการประชุมพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 
๒๑ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ไดพิจารณาสรรงบประมาณทุนการศึกษา ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท 
ใหกับใหกับนักศึกษากลุมชาติพันธในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน ๕๕ คน  แยกเปน   

 - กศน.อําเภอเมืองปาน  จํานวน  ๒๑  คน 
 - กศน.อําเภอแจหม จํานวน ๒๓  คน 
 - กศน.อําเภองาว  จํานวน ๑๑  คน 

  สํานักงาน กศน. จะจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษา จํานวน ๒๗๕,๐๐๐ บาท คาบริหาร
โครงการ ๑๑,๐๐๐ บาท โดยมติที่ประชุม ใหโอนจัดสรรเงินทุนการศึกษา เปน ๒ ครั้ง ไตรมาส 1 – 2  โอน ๕๐% และ 
ไตรมาส 3 – 4  โอน ๕๐%  
  มีการเสนอใหมีประกวด Best Practice โครงการทุนการศึกษาฯ และไดมอบหมายใหสถาบัน 
กศน.ภาคเหนือ เปนผูจัดทําเกณฑการประกวด (จังหวัดละ ๑ ผลงาน) 
  ขอความกรุณา กศน.อําเภอ ทั้ง ๓ แหง ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่จะขอรับทุนตาม
จํานวนที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรทุน ปงบประมาณ ๒๕๖๖  
  
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

4.1.4 กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

  1. ขอเสนอในการขับเคลื่อนศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)  
      การประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย 
“ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)” 
     ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
ปจจุบัน มี 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ป พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 ป พ.ศ. 2565 
ภายในป 2566 จะตองแตงตั้งคณะกรรมการ ศส.ปชต.ใหครบถวนตามระเบียบ ป พ.ศ.2565 
 คณะกรรมการ ศส.ปชต. ประกอบดวยตัวแทนจากทุกหมูบานในตําบล ประชุมคัดเลือกดํารงตําแหนง            
(มีวาระดํารงตําแหนง 5 ป) ดังนี้ 

/- ประธานกรรมการ… 
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 - ประธานกรรมการ  
 - รองประธานกรรมการ หนึ่งคน 

- กรรมการอื่นอีกไมนอยกวา 2 คน (เหรัญญิก และประชาสัมพันธ) 
- ผูแทนกรรมการหมูบาน (ที่ทําการปกครองจังหวัด) 
- ผูแทนคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมูบาน (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังวัด)  
- ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (สํานักงานสาธารณสุข) 
- ผูแทนชมรมผูสูงอายุ (สํานักงานพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย) 
- กรรมการและเลขานุการ (สํานักงาน กศน.จังหวัด) 
- ผูชวยเลขานุการ ไมเกิน 2 คนตามคําแนะนําของคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตําบล 
คุณสมบัติ 

   1. มีสัญชาติไทย 
   2. อายุไมต่ํากวา 18 ปในวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
   3. มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ 
   4. มีความสมัครใจและเสียสละในการชวยเหลือ ศส.ปชต. 
   5. มีศีลธรรมอันดี ไดรับความไวใจ ยกยองจากประชาชน 
   6. มีภูมิลําเนาในพ้ืนที่ตําบลที่ตั้ง ศส.ปชต. 
   7. มีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  ลักษณะตองหาม 
   1. วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
   2. ติดยาเสพติดใหโทษ 
   3. มีพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดีและไมซื่อสัตยสุจริต 
   4. เปนผูถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
   5. เปนผูดํารงตําแหนงในพรรคการเมือง 
  การพนจากตําแหนง 
   1. ตาย 
   2. ลาออก 
   3. ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหาม 
   4. ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือชวยเหลือผูสมัครรับเลือกตั้ง 
   5. กระทําการใดๆใหการเลือกตั้งเปนไปโดยไมสุจริตและเท่ียงธรรม 
   5. ขาดการประชุม 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุจําเปน และกรรมการมีมติใหพนจากตําแหนง 
    6. ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ หรือปฏิบัติเปนปฏิปกษกับบทบาทของ ศส.ปชต. หรือ

ฝาฝนจรรยาบรรณตามที่กําหนดไว 
  ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) อําเภอ 
   ประธาน ศส.ปชต.ตําบล เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง และประชุมคัดเลือกดํารงตําแหนง 
    - ประธานกรรมการ  
    - รองประธานกรรมการ 

 
/- เหรัญญิก... 
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    - เหรัญญิก  
    - ประชาสัมพันธ 
    - เลขานุการและผูชวยเลขานุการ มาจาก กก.ศส.ปชตตําบล. ตามคําแนะนําของ

ประธาน ศส.ปต.อําเภอ กรณีอําเภอใดมีตําบลนอยกวา 5 ตําบล ใหพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพ่ิมเติม
ใหครบ 5 คน  

  ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) จังหวัด 
   ประธาน ศส.ปชต.อําเภอ เปนคณะกรรมการโดยตําแหนง และประชุมคัดเลือกดํารงตําแหนง 
   - ประธานกรรมการ  
    - รองประธานกรรมการ 
    - เหรัญญิก  
    - ประชาสัมพันธ 
    - เลขานุการและผูชวยเลขานุการคนท่ี 1 มาจาก สนง.กกต.จังหวัดพิจารณาคัดเลือก 

ผูชวยเลขานุการคนที่ 2 มาจาก คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตําบล โดยคําแนะนําจากประธาน ศส.ปชต.
จังหวัด  

   การประชุมออนไลนผานโปรแกรม Zoom วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 -
12.00 น ผูเขารวมประกอบดวย ประธาน ศส.ปชต.ตําบลและครู กศน.ตําบล ทุกแหงเพื่อชี้แจงแนว
ทางการสรรหาคณะกรรมการ ศส.ปชต.และดําเนินการแตงตั้งใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2565 
และแนวทางการดําเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง วาดวยศูนยสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย 

   
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

4.1.5 กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1. การดําเนินโครงการจังหวัดลําปางเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับแจงจาก จังหวัดลําปาง วาไดกําหนดจัดโครงการ
จังหวัดเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนํางานบริการทุกประเภทที่มีความ
จําเปนตองดําเนินการเชิงรุกของสวนราชการในจังหวัดลําปาง และสวนราชการอื่นๆ รวมทั้งองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรสาธารณกุศล และภาคเอกชน ไปใหบริการแกประชาชน ตลอดจน 
เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน และตอบสนองความตองการของประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่/
ชุมชน เพื่อเปนการสนับสนุนและออกหนวยบริการใหประชาชนตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงขอใหทานรวมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ โดย
รวมจัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพ หรือตามเห็นสมควร โดยมีพื้นที่ขนาด 1/2 เต็นท ทั้งนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จะ
นํารถหองสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) รวมจัดกิจกรรมดังนี้ 
   1. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565  องคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม 
   2. วันที่ 8 ธันวาคม 2565 องคการบริหารสวนตําบลรองเคาะ อําเภอวังเหนือ 
   3. วันที่ 12 มกราคม 2566 วัดสบปาด อําเภอแมเมาะ 
   4. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2566 องคการบริหารสวนตําบลทุงฝาย อําเภอเมืองลําปาง 

/5. วันที่ 9 มีนาคม 2566… 
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   5. วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนไหลหินวิทยา อําเภอเกาะคา 
   6. วันที่ 20 เมษายน 2566 สนามกีฬา (ขางเทศบาลตําบลแมมอก) อําเภอเถิน 
   7. วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนทุงคาวิทยา อําเภอแจหม 
   8. วันที่ 8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย อําเภอเมืองปาน 
   9. วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนชุมชนบานทุง อําเภอสบปราบ 
   10. วันที่ 17 สิงหาคม 2566 โรงเรียนแมทะพัฒนาศึกษา อําเภอแมทะ 
   11. วันที่ 7 กันยายน 2566 โรงเรียนแมพริกวิทยา อําเภอแมพริก 
 
๔.๑.6 กลุมนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  1. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินอกระบบโรงเรียน N-NET ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2565 
   - สถานศึกษานําสงขอมูลนักเรียนและขอมูลหองเรียนในระบบการสอบ N-NET ผาน
เว็บไซต สทศ. (www.niets.or.th) ระหวางวันที่ 10  - 24 พฤศจิกายน 2565 
   - สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2565 พรอมกันทั่วประเทศ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2566 
   - ประกาศผลการสอบ วันที่ 8 มีนาคม 2566 
  2. รายงานการนิเทศสนามสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที ่1 ปการศึกษา 2565 
   -  สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ไดสงรายงานผลการนิเทศการดําเนินการสอบประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา มิติความรู ความคิด ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 โดยมีสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง ที่ทําหนาที่เปนศูนยเทียบที่มีนักศึกษาเขาสอบ จํานวน 5 แหง โดย กศน.อําเภอหางฉัตร ไดรับการ
นิเทศจาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมียอดผูเขาสอบ – ขาดสอบ สรุปไดดังนี้  
     1. กศน.อําเภอหางฉัตร  
     สนามสอบ กศน.อําเภอหางฉัตร 
     จํานวนผูเขารับการประเมิน 9 คน 
     จํานวนผูเขาสอบประเมิน  5 คน 
    2. กศน.อําเภอแมเมาะ  
     สนามสอบ กศน.อําเภอแมเมาะ 
     จํานวนผูเขารับการประเมิน 3 คน 
     จํานวนผูเขาสอบประเมิน  3 คน 
    3. กศน.อําเภอแมทะ  
     สนามสอบ กศน.อําเภอแมทะ 
     จํานวนผูเขารับการประเมิน 1 คน 
     จํานวนผูเขาสอบประเมิน  1 คน 
    4. กศน.อําเภอเถิน  
     สนามสอบ กศน.อําเภอเถิน 
     จํานวนผูเขารับการประเมิน 6 คน 
     จํานวนผูเขาสอบประเมิน  6 คน 
 
 
 

/5. กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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    5. กศน.อําเภอวังเหนือ  
     สนามสอบ กศน.อําเภอวังเหนือ 
     จํานวนผูเขารับการประเมิน 5 คน 
     จํานวนผูเขาสอบประเมิน  5 คน 
    รวม  
     จํานวนผูเขารับการประเมิน 24 คน 
     จํานวนผูเขาสอบประเมิน  20 คน 
   ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมของผูนิเทศ 
   1. สถานศึกษาทุกแหงควรจัดทําปายแสดงสถานที่สอบ แผนผัง รายชื่อรหัสประจําตัว 
ตารางสอบ ฯลฯ เพื่อใหผูเขาสอบไดรับทราบขอมูลที่เกี่ยวของ และกรรมการคุมสอบมีขอสอบมีขอมูลในการ
แนะนําตรวจสอบความถูกตองของผูเขาสอบ และการตรวจสอบความถูกตองในการฝนกระดาษคําตอบ 
   2. สถานศึกษาทุกแหงควรมีมาตรการในการควบคุมโรคติดตอการแพรเชื้อของเชื้อไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) และกําชับใหนักศึกษาสวมหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาขณะทําการสอบ 
   3. สถานศึกษาทุกแหงควรตรวจสอบความถูกตองของกระดาษคําตอบของนักศึกษา
กอนรวบรวมนํามาสงตรวจ เชน รหัสนักศึกษา รหัสประจําตัวนักศึกษา รหัสวิชา เนื่องจากนักศึกษาสวนใหญเปน
ผูสูงอายุการฝนกระดาษคําตอบอาจผิดพลาดได 
  3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
   - เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ใหมีผลการทดสอบทางการเรียนและระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากเดิม 
  4. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปงบประมาณ 2565 
   - สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดตรวจสอบความถูกตอง และรวบรวมขอมูล การ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ทั้ง 13 แหง และเผยแพรใน
ระบบบันทึกขอมูลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาที่ http://203.159.251.144/sar/  

 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กศน.อําเภอ 
ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : แจงให กศน.อําเภอทุกอําเภอ นําเสนอผลการดําเนินงาน / best  
       practice ความยาวไมเกิน 3 นาที รูปแบบตามความเหมาะสม ในการ
       ประชุมครั้งตอไป 
   
  1. สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ลงพื้นที่

พบปะเยี่ยมเยือน คร ูและบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง และ กศน.อําเภอแมเมาะ พรอมทั้งประชุมเพื่อมอบ

แนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแก ครู และบุคลากร ทั้ง

สองแหง ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง และหองประชุม กศน.อําเภอแมเมาะ 

/- วันที่ 5 ตุลาคม 2565… 
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   - วันที่ 5 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ  

แก พันโท กันตภณ วิรัชเกษม อดีตรองหัวหนากลุมงานกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดลําปาง และใหการ

ตอนรับ พันเอก ชัยอารีย แกวสาร ยายมาดํารงตําแหนงหัวหนากลุมงานกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มอบหมายให นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนางจิตติ

มา บุญมี นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รวมประชุมคณะทํางานพัฒนาสุขภาวะเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว ตามโครงการพัฒนาจังหวัดตนแบบ เพื่อการสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว โดยการ

สนับสนุนจากมูลนิธิเครือขายครอบครัว สมาคมเครือขายพัฒนาชุมชนแหงการ เรียนรู และสํานักงานกองทุน

สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานัก 4 ในพื้นที่จังหวัดลําปาง จํานวน 10 ตําบล ณ อาคารสมาคมนิสิต

เกาจุฬาฯลําปาง ตําบลพระบาท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานการประชุมวางแผนการจัดโครงการพัฒนาขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษาตามหลักกณฑและวิธีการประเมินตําแหนง และวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามขอตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ประจําป 2565 เพื่อใหขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตําแหนง ครู มีความรูความเขาใจในการจัดทําขอตกลงในการพัฒนางาน Performance 

Agreement (PA) โดยผูเขารวมประชุมประกอบดวย บุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และ ครู ผูมีความรู

ความสามารถในเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จาก กศน.อําเภอหางฉัตร กศน.อําเภอสบปราบ และกศน.อําเภอแมเมาะ ณ หองประชุม 1 สํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขามอบชอดอกไมแสดงความยินดี แด ดร.หัทกาญจน 

อดุลถิรเขตต ในโอกาสยายมาดํารงตําแหนงศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง มอบหมายให นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง              

เขารวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา            

ป 2565 และลงนามความรวมมือในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางสมัชชาการศึกษานครลําปาง

และภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลําปาง 

โดยมี นายจําลักษ กันเพ็ชร รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานการประชุม ณ หองประชุม 1 องคการ

บริหารสวนจังหวัดลําปาง 

 

 

/- วันที่ 7 ตุลาคม 2565… 



17 
 

   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รวมประชุมการจัดตั้ง ศูนยอํานวยการชวยเหลือ

ประชาชน (กศน.ชวยเหลือประชาชน) และกิจกรรม กศน.จิตอาสา ซอม สราง ลางใหม ชวยผูประสบภัยน้ําทวม" 

โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน.  

นายปรเมศวร ศิริรัตน รองเลขาธิการ กศน. แบบออนไลน ผานระบบ Zoom Cloud Meetings ณ หองประชุม 

1 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง เปนประธานการประชุมการติดตามผลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมการปกหมุดคนพิการของ

สถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา              

ครู และบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางณ กศน.อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รวมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมนอมรําลึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร โดยมี นายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง เขารายงานตัวเนื่องในโอกาสยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมทั้งนํา

เรียนถึงกิจกรรมของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีตอนายชัชวาลย            

ฉายะบุตร เนื่องในโอกาสไดรับการแตงตั้งดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดลําปาง ณ หองรับรอง ชั้น 4 ศาลา

กลางจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว สนามหนาศาลากลางจังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยสถานศึกษาทั้ง 

13 แหง ประกาศเจตนารมณ รวมพลังสราง "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด" โดย นายพงษ

ศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มอบหมายให ผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 13 แหง พรอม

ดวยบุคลากรและนักศึกษา กศน. กลาวปฏิญาณตน เพื่อประกาศเจตนารมณ รวมพลังสราง White Zone 

สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด และมอบธง White Zone ใหแกผูแทนนักศึกษาและเดินรณรงคปลูกฝงให

นักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีภูมิรูและตระหนักเกิดความจงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริยและ

เสริมสรางพฤติกรรมใหนักศึกษารูคิดรูทันรูดีทําดีไมยุงเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิด ณ สถานศึกษาทั้ง 13 แหง 

/- วันเสารที่ 29 ตุลาคม 2565… 
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   - วันเสารที่ 29 ตุลาคม 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง เขารวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ของสํานักงาน กศน. ประจําป พ.ศ.2565 โดยมี               

นายวัลลภ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปนประธานถวายผาพระกฐินพระราชทาน พรอมทั้งอัฐบริขารและปจจัย

ถวายเปนพระราชกุศล สํานักงาน กศน. พ.ศ.2565 วัดบูรพาพิทยาราม (พระอารามหลวง) ตําบลเขาวัว อําเภอ

ทาใหม จังหวัดจันทบุรี โดยมีผูบริหาร สํานักงาน กศน.จังหวัด อําเภอ และสถานศึกษาขึ้นตรง รวมไปถึง

ขาราชการ บุคลากร กศน. และประชาชนทั่วไปเขารวมในพิธีครั้งนี้ 

 

  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 3 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดรับเกียรติจาก นางคนึงนิตย              

วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญ

การ ไดรวมประชุม พบปะและมอบแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แกบุคลากร กศน.อําเภอ

เมืองลําปาง พรอมใหกําลังใจในการปฏิบัติงาน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 10 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ดําเนินการจัดโครงการอบรมดานอาหารศึกษาแกผูประกอบการเกษตรธรรมชาติ โดยมี นางสาวสุพรรณี 

วงคแสน ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปนประธานในพิธีเปด และในโอกาสนี้

ไดรับเกียรติจากคุณดวงสมร ตั้งประเสริฐ ปลัด อบต.บานเปา รวมพิธีเปดโครงการฯและใหกําลังใจแกผูเขารวม

อบรม ณ กศน.ตําบลบานเปา 

   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวสุพรรณี วงคเเสน ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง มอบหมายให นายอภิรมย จันทรจีรัสถ ตําแหนงครูผูชวย นางสาวสุมล

มาลย กาวกสิกรรม ตําแหนงครูอาสาสมัครฯ พรอมดวยบุคลากรที่รับผิดชอบงานงบประมาณ งานการเงิน            

งานพัสดุ และงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงาน

ยุทธศาสตรและแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใชงานระบบบริหาร

งบประมาณอิเล็กทรอนิกส โดยมีนางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธาน 

ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากทางแผนอาหารเพื่อสุขภาวะสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ดําเนินการจัดโครงการอบรมดานอาหารศึกษาแกผูประกอบการเกษตรธรรมชาติ ณ กศน.ตําบลบานเปา 

   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับ บุคลากรจาก กศน.

อําเภอแมลานอย กศน.อําเภอขุนยวม และกศน.อําเภอสบเมย เขาศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษาออนไลน ณ 

กศน.อําเภอเมืองลําปาง และ กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม ณ กศน.ตําบลปงแสนทอง 

 

/- วันที่ 11 ตุลาคม 2565… 
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   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมแสดงความยินดีกับ นางคนึงนิตย 

วันนิตย ซึ่งยายไปดํารงดําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และใหการตอนรับนายพงษศักดิ์ บุญเปง              

ที่เขารับตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับนายพงษศักดิ์ บุญเปง 

ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยคณะลงพื้นที่ฝกประสบการณ ของผูอํานวยการสํานักงาน 

กศน.จังหวัด/กทม. และรองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด /กทม. นางธนัชศรณ ศิริมวง รองผูอํานวยการ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ และนายภาณุพงศ ศรีวรกุล ผูอํานวยการ กศน.อําเภอนาวัง สํานักงาน กศน.

จังหวัดหนองบัวลําภู กอนแตงตั้งและดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และรอง

ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด /กทม. 

   - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการประชุมวิชาการ               

เพื่อชี้แจงและแนะแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดําเนินการชี้แจงรายละเอียดการ

ใชงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจําป 2566 พรอมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการปฏิบัติงาน ณ หองประชุม 

กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 คณะจิตอาสาพระราชทาน กศน. อําเภอเมืองลําปาง              

จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบําเพ็ญสาธารณประโยชน เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระบรมพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามกุฏ

วิทยามหาราช (รัชกาลที่ 4) 18 ตุลาคม 2565 โดยไดทําความสะอาดบริเวณลานวัด และศาลา ณ วัดมอน

กระทิง ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก 

กศน.เขตคลองเตย นําโดย นายฐปนรรฆ ชุติชัยวิวัฒนกุล ผูอํานวยการ กศน.เขตคลองเตย 

   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน            

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยนางอภิชญา ดีผาย ครู นางสาววิจิตรา 

สนสุรัตน ครูผูชวย และนายอภิรมย จันทรจีรัสถ ครูผูชวย เขารับการอบรมโครงการพัฒนาขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ตามขอตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) โดยมีนายพงษศักดิ์ บุญเปง 

ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน              

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดมอบหมายให นางอภิชญา ดีผาย ครู พรอมดวย

คณะกรรมการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบลปงแสงทอง (ศส.ปชต.ตนแบบ ระดับอําเภอ ) โดยมีนาย

สุริยา ชุมอินทรจักร ประธาน ศส.ปชต. และนางวันเพ็ญ รักแจม ครู กศน.ตําบล (เลขานุการ ศส.ปชต.ปงแสนทอง 

)เขารวมประชุมรับการตรวจของคณะกรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา 

โดยนายเฉลิมชัย เฟองคอน กรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมสีวนรวมของประชาชน วุฒิสภา ในฐานะ 

/ประธานอนุกรรมาธิการ… 
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ประธานอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ และคณะ ที่เดินทางมาประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงาน

ของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ของจังหวัดปาง ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น 4 ศาลากลาง

จังหวัดลําปาง และหองประชุมเวียงละกอน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน           

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดมอบหมายให นางสาววิจิตรา สนสุรัตน               

ครูผูชวย และนางสาวอรอนงค ระนาดเงิน เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เขารวมโครงการประชุมปฏิบัติการ

จัดทําฐานขอมูล ผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประจําภาค

เรียนที่ 1/2565 โดยมีนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด 

ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดยนางสาวสุพรรณี วงคแสน           

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการจัดกิจกรรม "วันรักตนไมแหงชาติ" ซึ่ง

ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกป โดยมีขาราชการ คณะครูและบุคลากร ชวยกันตัดแตงกิ่ง บํารุงรักษาตนไม 

ฟนฟูตนไมที่ก่ิงแหง ถอนวัชพืช พรวนดิน นําวัสดุคลุมดิน ดูแล ตัดแตงกิ่งตนไมบริเวณโดยรอบอาคาร กศน.อําเภอ

เมืองลําปาง 

   - วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน 

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอเมืองลําปาง           

เขารวมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราช) เนื่อง

ในวันคลายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราช) เพื่อนอมรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณขององคทานที่มีตอพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอยางหาที่สุดมิได ณ บริเวณลานพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (พระปยมหาราช) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร 

   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน 

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยคณะครูและบุคลากร นักศึกษา กศน.

อําเภอเมืองลําปาง ทั้ง 19 ตําบล จัดโครงการ "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด" เพื่อสราง

ความปลอดภัยใหแกผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูใหนักศึกษา กศน.              

ในสถานศึกษาไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดทุกชนิด สนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการดานการปองกัน 

ปลูกฝง และปราบปราม เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา ใหมีความเขมแข็งและเปนรูปธรรม โดยใชกลไกตาม

นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา ใชหลักการทําเด็กใหเขมแข็ง และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู 

โดยมีนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปดโครงการ พรอม

ดวยคณะขาราชการและบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมกิจกรรมตามโครงการ ณ หอประชุมรม

ไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

   - วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นางสาวสุพรรณี วงคแสน ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลโครงการแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลัก 

/ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง… 
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจําป 2565 ประเภท สถานศึกษา ของสหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด ณ 

ศูนยประสานงาน หนวยอําเภอเมือง 2 สหกรณออมทรัพยครูลําปาง จํากัด 

 

  3. กศน.อําเภอเกาะคา 

   - วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวย กศน.อําเภอเกาะคา                    

นําบุคลากรรวมแสดงความยินดีตอนรับ นายไพโรจน พงษบุผา เนื่องในโอกาสรับตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน

อนุบาลเกาะคา (น้ําตาลอนุเคราะห) อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา              

รวมประชุมหัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการบริหาร

แบบบูรณาการอําเภอเกาะคา ครั้งที่ 9/2565 ประจําเดือนตุลาคม 2565 โดยมี ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอ

เกาะคา เปนประธานการประชุม ณ หองประชุมกาสะลอง สํานักงานเทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

   - วันที ่5 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวย กศน.อําเภอเกาะคา มอบหมาย

ใหบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา นําโดยนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ รวมแสดงความยินดีตอนรับ 

นางสมจิตร ทองหล่ํา เนื่องในโอกาสรับตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลําปางหลวง อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน. อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ป 2565 และลงนามความรวมมือในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

ระหวางสมัชชาการศึกษานครลําปางและภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความ

เสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลําปาง โดยมี นายจําลักษ กันเพ็ชร รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธาน

การประชุม ณ หองประชุม 1 องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา ประจําเดือน ตุลาคม 2565 ณ หองประชุม กศน. อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

มอบหมายใหบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรยุทธศาสตรและแผนงาน 

งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใชงานระบบบริหารจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส 

โดยมีนางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานพิธีเปดการประชุม ณ               

หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา           

รวมประชุมประจําเดือนผูบริหาร/หัวหนากลุม ประจําเดือนตุลาคม 2565 โดยมีนางคนึงนิตย วันนิตย 

ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานการประชุม ณ หองประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 11 ตุลาคม 2565… 
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   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา           

นําบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และรวมตอนรับ  

นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดแมฮองสอน ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา          

นําบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา กลาวนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 

พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ 

กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล เพื่อนอมรําลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช             

บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยมี ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอเกาะคา เปนประธานในพิธี ณ             

วัดน้ําผึ้งชาวไรออย อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565  นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ

เกาะคา มอบหมายใหบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ                

ในกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยมี ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอเกาะคา 

เปนประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

รวมประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดําเนินงาน ศส.ปชต. ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและ

การมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา ณ หองประชุมอาลัมภางค ศาลากลางจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานการ ประชุมนําเสนอรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจําป 2565            

ณ หองประชุม กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

มอบหมายให นางสาวจันทรญา จิโน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กศน. นางสาวพัชรี ทวีพัชรไพศาล    

ครู กศน.ตําบลนาแกว และนางสาวกัลยาณี มอยบุตร ครูผูสอนคนพิการ เขารวมกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ

สาธารณประโยชนปลูกตนไม เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 

2565 ณ วัดทุงกูศาลา หมูที่ 5 ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565  นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา พรอม

ดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีวางพวงมาลานอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 

 

/พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว… 
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พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 โดยมี ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอเกาะคา เปนประธานในพิธี ณ ลาน 

พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หนาที่วาการอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา             

นําบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา จัดสถานที่ และเตรียมความพรอมจัดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา กศน.

ปลอดสารเสพติด" ในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเกาะคา นําโดยนางจิดาภา สนนิคม 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา จัดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด" เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นดานความปลอดภัยในสถานศึกษาใหแกผูบริหารสถานศึกษา, นักศึกษา กศน., ครู กศน. และบุคลากร

ทางการศึกษา โดยมีนายอํานวย พงษหนู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เปนประธานเปดกิจกรรมและมอบ 

"ธง White Zone" ใหแกผูแทนนักศึกษาแตละตําบล และเดินขบวนรณรงคกิจกรรม White Zone สถานศึกษา 

กศน.ปลอดสารเสพติด มีนักศึกษา กศน.เขารวม จํานวน 90 คน ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา               

รวมประชุมคณะทํางานศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอเกาะคา (ศป.ปส.อ.เกาะคา) ครั้งที่ 

1/2565 โดยมี ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอเกาะคา เปนประธานการประชุม ณ หองประชุมที่วาการอําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

   - วันจันทรที่ 31 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมทําบุญทอดกฐินอําเภอเกาะคา โดยมี ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอ

เกาะคา เปนประธานในพิธี ณ วัดมอนศรีบุญโยง ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

 

  4. กศน.อําเภองาว 
   - นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว พรอมดวยคณะครูเเละบุคลากร
ทางการศึกษา กศน.อําเภองาว รวมรณรงคการสวมหมวกนิรภัย 100 % เพื่อปองกันการบาดเจ็บและสูญเสียจาก
อุบัติเหตุทางถนน โดยมีการรณรงคให ครู บุคลากร นักศึกษา กศน.อําเภองาวและประชาชนทั่วไป สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต 
   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวย ไดรับการประเมินการ
เตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ 4 โดยมีนางนฤมลบุตรชานนท ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภองาว เปนประธาน นายสาธิต กาแกว นายกเทศบาลตําบลหลวงใต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
เปนกรรมการ และมีนางเดือนฉาย พุงขาว ครู เปนกรรมการและเลขานุการ ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
มอบหมายให นางเดือนฉาย พุงขาว ครู นางอัษฎางค บัวเงิน ครูอาสา นางสาวณัฐนารี แสนจิตร ครู กศน.ตําบล 
เเละ นางสาวมัตติการ ชาตะโชติ เจาหนาที่พัสดุ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตร
และแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใชงานระบบบริหารงบประมาณ
อิเล็กทรอนิกส e:Budget โดยมีนางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธาน
เปดการประชุม ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 11 ตุลาคม 2565… 
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   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว             
เขารวมประชุมประจําเดือน โดยนางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงานกศน.จังหวัดลําปาง เปนประธาน
การประชุม พรอมทั้งใหการตอนรับนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดแมฮองสอน  

/ที่ยายมาดํารงตําแหนง… 
ที่ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางและแสดงความยินดีกับนาง คนึงนิตย วันนิตย 
ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ยายไปดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักงานกศน.จังหวัดพะเยา ณ 
หองประชุม1 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว เเละ
นางเดือนฉาย พุงขาว ครู รวมเเสดงความยินดี แก นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดพะเยา เนื่อง
ในโอกาสยายดํารงตําแหนงผูอํานวยการ กศน.จังหวัดพะเยา ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยขาราชครูเเละบุคลากร เขารวมการจัดกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
โดยมี นายวันชัย เกตุแกว นายอําเภองาว เปนประธานการจัดกิจกรรม ดังนี ้
   เวลา 07.30 น. พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จํานวน 10 รูป ณ อาคาร
หอประชุมอําเภองาว ที่วาการอําเภองาว ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   เวลา 08.30 น. พิธีถวายพวงมาลา หนาพระฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ณ อาคารหอประชุมอําเภองาว ที่วาการอําเภองาว 
ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว             
เขารวมการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลําปางของผูวาราชการจังหวัดลําปาง 
พรอมดวยนายวันชัย เกตุแกว นายอําเภองาว หัวหนาสวนราชการ ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กํานันทุก
ตําบล ในพื้นท่ีอําเภองาว  โดยมี นายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานการประชุมมอบ
นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายจังหวัดลําปาง ณ หองประชุมอําเภองาว ชั้น 2 ที่วาการอําเภองาว 
ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางเดือนฉาย พุงขาว ตําแหนง ครู เเละนางสาวปนนภา  
คําปงศักดิ์ ตําแหนง ครูผูชวย กศน.อําเภองาว เขารวมโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามขอตกลง
ในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) โดยมีนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวณัฐนารี แสนจิตร ครู กศน.ตําบลบานโปง ไดรับ
มอบหมายจาก นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว โดยมี นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร สังกัด สํานักงานกศน.จังหวัด
ลําปาง รวมประชุมเขารับการตรวจของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 
วุฒิสภา โดยนายเฉลิมชัย เฟองคอน กรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา 
ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเรงรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติและ คณะ เดินทางมาประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานของ 
 

/ศูนยสงเสริมพัฒนา… 



25 
 

ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ของจังหวัดปาง ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด
ลําปาง และหองประชุมเวียงละกอนสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
มอบหมายให นางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวย เเละนางสาวมนัสนันท โกระวงค เจาหนาที่บันทึกขอมูล              
เขารวมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูล ผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. 
จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยขาราชครูและบุคลากร กศน.อําเภองาว รวมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดย
มี นายวันชัย เกตุแกว นายอําเภองาว เปนประธานในพิธีเปด ณ บริเวณลานหนาพระบรมราชานุเสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่วาการอําเภองาว(หลังเกา) ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภองาว โดยนางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภองาว พรอมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการจัดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา 
กศน. ปลอดสารเสพติด" โดยไดรับเกียรติจาก นายวันชัย เกตุแกว นายอําเภองาว เปนประธานเปดพิธีและมอบธง 
"White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด" แกสถานศึกษา และตัวแทนองคกรนักศึกษา ของ กศน.
ตําบล 10 ตําบล จากนั้นตัวแทนนักศึกษากลาวคําปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ รวมพลัง สราง “White 
Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” และกิจกรรมการเดินรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ณ กศน.
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 30 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภองาว รวมกิจกรรมโครงการทอดกฐินสามัคคีรวมสืบสานประเพณีอันดี
งาม ประจําป2565 ณ วัดนางเหลียว อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   -  วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภองาว รวมพิธีสืบชะตาและยอคุณแมน้ํางาว โดยอําเภองาว สภาวัฒนธรรม โรงเรียน
ประชารัฐธรรมคุณ เทศบาลตําบลหลวงเหนือ เทศบาลหลวงใต ชมรมผูสูงอายุอําเภองาว ชมรมผูสูงอายุตําบล
หลวงเหนือ ชมรมพอคางาว ณ สองฝงแมน้ํางาว ใตสะพานโยง 
 
  5. กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม นํา
บุคลากร กศน.อําเภอแจหม รวมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง ยายไปดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดพะเยา และรวมตอนรับ นายพงษ
ศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดแมฮองสอน ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ในการนี้ นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม และตัวแทน
บุคลากร กศน.อําเภอแจหม รับมอบเกียรติบัตรมีนักศึกษาเขารับทดสอบ (N-net) ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 
ระดับประถมศึกษา ครบ 100 %  
 

/- วันที่ 13 ตุลาคม 2565… 
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   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
มอบหมายใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากศน.อําเภอแจหม รวมกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมธนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมอําเภอแจหม 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
มอบหมายให น.ส.วรรณิษา กันทา ครู กศน.ตําบลทุงผึ้ง เขารวมประชุมเขารับการตรวจของคณะกรรมาธิการการ
พัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา โดยนายเฉลิมชัย เฟองคอน กรรมาธิการ การพัฒนา 
การเมือง และการมีสวนรวมของประชาชน วุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเรงรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและ คณะ เดินทางมาประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานของศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)             
ของจังหวัดปาง ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลําปาง และหองประชุมเวียงละกอน 
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม นําคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแจหม เขารวมกิจกรรมวางพวงมาลานอม
รําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 โดยมี นายชาญ จูด
คง นายอําเภอแจหม เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมที่วาการอําเภอแจหม ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแจหม นําโดยนางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ อําเภอแจหม พรอมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากศน.อําเภอแจหม รวมกิจกรรม "White 
Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด" ในการนี้ ไดรับเกียรติจาก นายชาญ จูดคง นายอําเภอแจหม เปน
ประธานเปดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” และมอบธงฯลฯ แกสถานศึกษา และ
มีกิจกรรมการกลาวคําปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ โดยตัวแทนองคการนักศึกษา คือ นายรชานนท 
แจมใส ประธานองคกรนักศึกษา กศน.อ.แจหม และกิจกรรมการเดินรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดย
ใชกลไกความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ กศน.อําเภอแจหม ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
    
  6. กศน.อําเภอเถิน 
   - วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเถิน นําโดยนางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน ดําเนินโครงการสัมมนาวิชาการผูผานการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 ระหวางวันที่ 2-4 ตุลาคม 2565 โดยมีนักศึกษาผูผานการประเมินเทียบ
ระดับจาก กศน.อําเภอเถิน กศน.อําเภอหางฉัตร และกศน.อําเภอวังเหนือ รวม 14 คน โดยมีนางคนึงนิตย วัน
นิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานพิธีปดและมอบเกียรติบัตรผูผานประเมินเทียบ
ระดับ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 ณ หองประชุม กศน.อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน มอบหมายใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากศน.อําเภอเถิน รวมกิจกรรม
นอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมธนากาธิเบศรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเถิน โดยมีนายสมศักดิ์ วัชร
ธาดาพงศ นายอําเภอเถิน เปนประธานในพิธี 
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   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวยรักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน ดวยบุคลากร กศน.อําเภอเถิน รวมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมนอมรําลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยมี นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ นายอําเภอเถินเปนประธานในพิธี ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเถิน 
   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน นายสิทธิกร แกวเกษศรี ครูผูชวย เขารวมโครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามขอตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ณ หองประชุม 2 สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเถิน นําโดย นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน และนางสาวรินลดา วิชัย นักวิชาการศึกษา เขารวมโครงการ
ประชุมปฏิบัติการจัดทําฐานขอมูล ผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีนายพงษศักดิ์ บุญเปง 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด 
   - วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ผูบริหารคณะครูและบุคลากรกศน.อําเภอเถิน พรอมทั้งมอบนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงาน และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ณ กศน.อําเภอเถิน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอเถิน รวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที๕่ อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
    
  7. กศน.อําเภอแมทะ 

   - วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ 

กศน.อําเภอแมทะ พรอมกับคณะครู เจาหนาที่บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ ไดเขารวมประชุมประจําเดือนตุลาคม 

ของกศน.อําเภอแมทะ และไดสรุปผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2565  

   - วันที่ 4 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมทะ ไดมอบหมายคณะครู บุคลากร เจาหนาที่                   

เขารวมกับอําเภอแมทะ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป2565 ณ หอประชุมที่วาการอําเภอ              

แมทะ จังหวัดลําปาง  

   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมทะ ไดมอบหมายคณะครู บุคลากร เจาหนาที่ 

เขารวมกับอําเภอแมทะ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ ป2565 ณ หอประชุมที่วาการอําเภอ             

แมทะ จังหวัดลําปาง  

   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูรักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ ไดมอบหมายให นางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครูกศน.ตําบลบานกิ่ว เขารวมประชุม 

 

/เตรียมความพรอม… 
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เตรียมความพรอมเพื่อรับการตรวจของคณะกรรมการมาธิการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชน 

วุฒิสภา ณ สํานักงาน กกต.จังหวัดลําปาง  

   - วันที่  13 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมทะ นําโดยนายจารุวัฒน พุทธเนตร                

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอ            

แมทะเขารวมพิธีนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศล และ รวมพิธีวางพวง

มาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช              

บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ มอบหมายใหนางอรวรรณ เตชะอุน ครูกศน.ตําบลนาครัวเขารวมประชุมสภา

กาแฟรวมกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กํานันผูใหญบานและตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในอําเภอ

แมทะโดยมีนายปรีชา สมชัย นายอําเภอแมทะเปนประธาน ณ ลานหลุก ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง  

   - วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ มอบหมายให นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตําบลดอนไฟ และ นางสาวกรชนก 

ติ๊บใจ ครู กศน.ตําบลบานกิ่ว เขารวมประชุมรับการตรวจของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวน

รวมของประชาชน วุฒิสภา โดยนายเฉลิมชัย เฟองคอน กรรมาธิการ การพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของ

ประชาชน วุฒิสภา เปนประธานในการประชุมเพ่ือติดตามและเสนอแนะการปฏิรูปประเทศ และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินของ ศส.ปชต. ของจังหวัดลําปาง ณ หองประชุมอาลัมภางค ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด

ลําปาง และ เวลา ๑๓.๓๐ -๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมเวียงละกอน สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูรักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ พรอมกับ บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ เขารวมพิธีบวงสรวงสักการะพระบรมรา

ชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวฯ รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย ที่วาการอําเภอ

แมทะ จังหวัดลําปาง  

   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมทะ นําโดย นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู

รักษาการในตําแหนง ผอ.กศน.อําเภอแมทะ ไดนําคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ เขารวมกิจกรรมวาง

พวงมาลานอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 โดยมี 

นายปรีชา สมชัย นายอําเภอแมทะ เปนประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  

 

/- วันที่ 26 ตุลาคม 2565... 
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   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมทะ โดยนายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู

รักษาการในตําแหนง ผอ.กศน.อําเภอแมทะ พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ และ

นักศึกษา กศน.อําเภอแมทะ จัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” ไดรับเกียรติจาก 

นายปรีชา สมชัย นายอําเภอแมทะ เปนประธานในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมไดแก 

การกลาวปฏิญาณตนโดยตัวแทนนักศึกษา นายพนัสศักดิ์ แจปอม  การรับมอบธง White Zone จากนายอําเภอ

แมทะ การเดินรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใชกลไกความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีนักศึกษา  

ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่วาการอําเภอแมทะ และบริเวณชุมชน

บานอวน หมูที่ 3 ตําบลนาครัว อําเภอแมทะ  

 

  8. กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก และ
คณะครู บุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมงานศพ มารดา นายนิคม สอนลือ  
ครูผูสอนคนพิการ กศน.อําเภอแมพริก ณ บานผาปงกลาง ตําบลผาปง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 9 ตุลาคม 2565 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมพริก 
และบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมพิธีสวดพระอภิธรรม มารดา นายนิคม สอนลือ ครู ผูสอนคนพิการ กศน.
อําเภอแมพริก และไดรับเกียรติ จาก นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และคณะ
บุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รวมเปนเจาภาพสวดพระอภืธรรม ณ บานผาปงกลาง ตําบลผาปง อําเภอ
แมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที ่10 ตุลาคม 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก เขา
รวมการประชุมการติดตามผลการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมการปกหมุดคนพิการของสถานศึกษาในสังกัด 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ กศน.อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายใหขาราชการและบุคลากรทางการศึกษากศน.อําเภอแมพริก รวมกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมธนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม
นาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมที่วาการอําเภอแมพริก 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก และ
บุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมกิจกรรมวางพวงมาลา เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลาย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมธนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 
2565 ณ หอประชุมที่วาการอําเภอแมพริก 
   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นําโดยนางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแม
พริก และคณะครูบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมตอนรับนางธนัชศรณ ศิริมวงวาที่ ผูอํานวยการ สํานักงาน 
กศน.จังหวัด และนายภาณุพงศ ศรีวรกุล วาที่รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด ไดมาฝกประสบการณกอน
เขาสูตําแหนง พรอมดวยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศก ชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
และนายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดย กศน.อําเภอแมพริกไดนําเสนอ
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2565 นําเสนอ best practice การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชชุมชน 
 

 
/เปนฐานการเรียนรู… 
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เปนฐานการเรียนรู โครงการพัฒนาทักษะการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร. และผอ.กศน.อําเภอแมพริก นําเสนอ
ขอมูลดานการบริหาร ณ กศน.อําเภอแมพริก ภาคบายไดลงพื้นที่ เพื่อสังเกตการณการ การจัดกระบวนการเรียนรู
โดยใชชุมชนเปนฐานการเรียนรู และแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับภาคีเครือขาย ผูนําชุมชน ในตําลผาปง อําเภอแม
พริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ            
แมพริก มอบหมายให นายณัฐพล ตาวงศ ตําแหนงครูกศน.ตําบลผาปง จัดกิจกรรม การทําขาวเกรียบ และการทํา
แชมพูสมุนไพร จํานวน 5 ชั่วโมง โดยมี นางจิราภรณ เทวะนา ขาราชการบรรณารักษหองสมุดประชาชนจังหวัด
ลําปาง เปนผูสงเสริมสนับสนุนการจัดสรรคงบประมาณ จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยการ
เรียนรูตอเนื่องอยางยั่งยืน มีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมจํานวน 15 คน ไดรับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรม 
นางสาวชนิดา ยาลังกา ตําแหนงครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ณ โรงเรียนผูสูงอายุ หมู 2  ตําบลผาปง 
   - วันที่ 20 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมพริก ไดรับเกียรติ ตอนรับ นายพงษศักดิ์       
บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ลงพื้นที่
เยี่ยมเยียน และติดตามความเสียหายของสถานศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณฝนฟาคะนอง และเหตุ
อุทกภัย พรอมทั้งใหคําแนะนํา และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแก ครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายให คณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 วันปยมหาราช ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ที่วาการอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมพริก นําโดยนางจันทนี อินนันชัย พรอมดวย
คณะครู บุคลากร กศน.อําเภอแมพริก จัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด”               
โดยไดรับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ เปงมณี ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทน นายอําเภอแมพริก เปนประธานเปด 
และมอบ "ธง White Zone" ใหแกผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก และผูแทนนักศึกษา ณ กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นําโดยนางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อําเภอแมพริก พรอม
ดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก จัดกิจกรรมวันรักตนไมประจําปของชาติพ.ศ. 2565 ณ กศน.อําเภอแมพริก 
    
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง พรอมดวยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยือน ครู และ
บุคลากร กศน.อําเภอแมเมาะ พรอมทั้งประชุมเพื่อมอบแนวทางการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ
ใหกําลังใจในการปฏิบัติงานแก ครู และบุคลากร ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมเมาะ โดยนางสาวเจริญศรี ศุภภะ                 
ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอแม
เมาะ และนักศึกษาทหารกองประจําการ กองรอยฝกรบพิเศษที่ 3 คายประตูผา กศน.อําเภอแมเมาะ จัดกิจกรรม 
“White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” ไดรับเกียรติจาก ร.อ.พิภพ วงคษา ตําเเหนง รอง ผบ.รอย.
ฝรพ.3 รักษาราชการ ผบ.รอย.ฝรพ.3 เปนประธานในการดําเนินงาน  
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   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมเมาะ โดยนางสาวเจริญศรี ศุภภะ                    
ครูรักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอ             
แมเมาะ และนักศึกษา กศน.อําเภอแมเมาะ จัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” 
ไดรับเกียรติจาก นายพนมพร ตุยกาศ นายอําเภอแมเมาะ เปนประธานในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินกิจกรรมไดแก การกลาวปฏิญาณตนโดยนางรําเพย ผานสุวรรณ ตัวแทนนักศึกษา กศน.ตําบลแมเมาะ             
การรับมอบธง White Zone จากนายอําเภอแมเมาะ และการเดินรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช
กลไกความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ กศน.อําเภอแมเมาะ สวนราชการ และที่วาการอําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอแมเมาะ โดยนางสาวเจริญศรี ศุภภะ           
ครูรักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอ           
แมเมาะ และนักศึกษา กศน.อําเภอแมเมาะ จัดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” 
ไดรับเกียรติจาก นายพนมพร ตุยกาศ นายอําเภอแมเมาะ เปนประธานในการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดการ
ดําเนินกิจกรรมไดแก การกลาวปฏิญาณตนโดยนางรําเพย ผานสุวรรณ ตัวแทนนักศึกษา กศน.ตําบลแมเมาะ การ
รับมอบธง White Zone จากนายอําเภอแมเมาะ และการเดินรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใชกลไก
ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ กศน.อําเภอแมเมาะ สวนราชการ และที่วาการอําเภอแมเมาะ 
 
  10. กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ประชุมประจําเดือน ตุลาคม 
2565 เพื่อชี้แจง วางแผนการดําเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ณ หองประชุม กศน.อําเภอ
สบปราบ 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศร.อําเภอสบปราบมอบหมายใหนายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย นายเดน กาดีวงศ ครู อาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน นางสาวพันนอม วองไว ครู กศน.ตําบล และนางสาวสุกัญญา สุวรรณวงค เจาพนักงาน
ธุรการ เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตรและแผนงาน งานงบประมาณ งานการเงิน 
งานบัญชี งานพัสดุ และการใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส โดยมีนางคนึงนิตย วันนิตย 
ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธาน ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบใหนายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอ
สบปราบ รวมพิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อนอมรําลึก
เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ หอประชุมที่วาการอําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายให นางสาวเมทนี  วงควัง ครู กศน.ตําบลสบปราบ เขารวมประชุม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ  โดยมี นายมนัส ใจเรือน นายกองคการ
บริหารสวนตําบลสบปราบ เปนประธานในพิธีเปดณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลสบปราบ 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดยนายสุริยันต ปนเครือ                   
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.
อําเภอสบปราบ จัดกิจกรรม "White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด" เพื่อสรางความปลอดภัยใหแก
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสวนของสถานศึกษาใหดูแลเด็กและเยาวชนไมใหยุงเเกี่ยวกับยาเสพติด  
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และอาวุธปนอยางเขมงวด โดยใชกลไกตามนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาใชหลักการทําเด็กใหเขมแข็ง 
และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู เนนการดําเนินงานดานการปองกัน ปลูกฝงฯ โดยมี นายประธาน          
รัตนพาณิชน ปลัดอําเภอ หัวหนาฝายความมั่นคง เปนประธานเปดกิจกรรม ณ กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ เขารวมประชุม คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการ อําเภอ 
สบปราบ ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแกไขปญหายาเสพติด และติดตามการจัดตั้งศูนยคัดกรองและบําบัดรักษา
ผูติดยาเสพติด รวมถึงศูนยฟนฟูสภาพทางสังคม ณ หองประชุม ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสบปราบ 
    
  ๑1. กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เขารับการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ 4 ไดรับเกียรติจาก นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม               
นายบรรจบ ปากาศ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและนายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบเปนคณะกรรมการประเมิน ณ กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
การประเมินในครั้งนี้ ขอขอบคุณทานคณะกรรมการทุกทานที่ใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางการดําเนินงาน ขาพเจา
จะนําขอแนะนํามาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
   - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ และบุคลากร กศน.
อําเภอเสริมงาม เขารวมฟงสวดอภิธรรมศพคุณแมจันทรคํา สอนลือ มารดาของคุณครูนิคม สอนลือ ครู กศน.
อําเภอแมพริก ณ บานผาปงกลาง ตําบลผาปง อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 10 ตุลาคม 2565 บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม รวมทําบุญตักบาตรวันออก
พรรษา ตามโครงการ เสริมเมืองงาม เสริมธรรมใหประชาชน โดยมีนายเชาวทวีพัฒน ดนัยนันท นายอําเภอเสริมงาม 
เปนประธาน ณ วัดปงแพง ตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการอําเภอเสริมงาม 
มอบหมายให บุคลากร เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตรและแผนงาน                  
งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส โดยมี
นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธาน ณ หองประชุม 2 สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที ่12 ตุลาคม 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายใหบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม และนักศึกษาทํากิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศนทําความ
สะอาดโดยรอบบริเวณสถานศึกษาเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ
ดุลยเดชมหราช บรมนาถบพิตร วันที ่13 ตุลาคม 2565 
   - วันที ่13 ตุลาคม 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
พรอมดวยบุคลารเขารวมพิธีนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวัน
คลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันที ่          
13 ตุลาคม 2565 ณ วัดหลวงนางอย ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม รวมพิธีวางพวงมาลาเบื้อง
หนาพระบรมฉายาลักษณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร           
ในกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร 
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มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเชาวทวีพัฒน ดนัยนันท นายอําเภอเสริมงาม                  
เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม รวมประชุมสรุปผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป 2565 ณ หองประชุม กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 ตุลาคม 2565 บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมพิธีอัญเชิญพระบรม
ราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โดยมี นายเชาวทวีพัฒน ดนัยนันท 
นายอําเภอเสริมงาม เปนประธานในพิธี ณ ลานที่วาการอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดยนางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการ พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมกิจกรรมวางพวงมาลานอมรําลึกเนื่อง
ในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 โดยมี นายเชาวทวีพัฒน 
ดนัยนันท นายอําเภอเสริมงาม เปนประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
บริเวณดานหนาที่วาการอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม ไดรับเกียรติจาก นายเชาวทวีพัฒน 
ดนัยนันท นายอําเภอเสริมงาม เปนประธานเปดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด” 
โดยมีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมไดแก การกลาวปฏิญาณตนโดยตัวแทนนักศึกษา นางจิดาภา เทพวงศ            
การรับมอบธง White Zone จากนายอําเภอเสริมงาม การเดินรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช 
กลไกความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีนักศึกษา ภาคีเครือขายเขารวมกิจกรรมไดแก ปกครองอําเภอเสริมงาม 
สถานีตํารวจภูธรเสริมงาม หัวหนาสวนราชการเขารวมกิจกรรม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ที่วาการอําเภอเสริมงาม 
 
  ๑2. กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 5 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกับครูและบุคลากร ประชุมประจําเดือน
ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2566 โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ คือ เรื่องแจงใหทราบ ขอความ
คิดเห็นบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรมตางๆ พรอมรวมกันวางแผนการดําเนินงานในชวงเดือนตุลาคมนี้ ณ               
หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานาวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นายเดชพสิษฐ เดชะบุญ ครูผูชวย นางสาวเกศสุดา 
ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัครฯ และนางสาวอลิษา แกวดํา ครู กศน.ตําบลวอแกว เขารวมกิจกรรมปลูกตนไมเพิ่ม
พืน้ที่ปาชุมชน บริเวณบอขยะเดิมบานน้ําจํา หมูที่ 7 ตําบลวอแกว โดยมีนายนเรศวรฤทธิ์ อุบลศรี นายอําเภอหาง
ฉัตร เปนประธานเปดพิธีจิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตอดวยพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการสงเสริม
การมีสวนรวมของชุมชนในการลดและการคัดแยกขยะ ตามหลัก R3 ประจําป 2565” ตอดวยพิธีมอบตนกลาพืช
ใหกับผูใหญบานทุกหมูบานตําบลวอแกว และรวมกันปรับปรุงภูมิทัศนบอขยะเดิม โดยการปลูกตนไมเพิ่มพื้นที่ปา
ชุมชน ณ บริเวณบอขยะเดิมบานน้ําจํา หมูที่ 7 ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางรสาพร หมอศรีใจ              
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายใหครูและบุคลากร 
จํานวน 4 คน ประกอบดวย นางสาวเปรมสิณี มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ , นางสาวเกวลิน อุตมะ ครู 
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อาสาสมัครฯ , นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัครฯ และ นางสาวสุกัญญา จันตะพรม เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี เขารวมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานยุทธศาสตรและแผนงาน 
งานงบประมาณ งานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ และการใชงานระบบบริหารจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส : 
e-Budget ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี นางคนึง
นิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปดโครงการฯ 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร นําขาราชการ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมธนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 
โดยกิจกรรมในชวงเชา รวมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล กิจกรรมในชวงเย็น รวมพิธีวางพวงมาลา มีนาย
นเรศวรฤทธิ ์อุบลศรี นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมที่วาการอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 6, 7, 10 และ 17 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางรสาพร 
หมอศรีใจ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร ไดดําเนินการจัดโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีคุณภาพ ใหบุคลากร กศน.อําเภอ
หางฉัตรมีความรูความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาของสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพเด็มมิ่งและ
คณะกรรมการสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รวมถึงการติดตามและเสนอแนะผลการดําเนินงาน  
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อําเภอหางฉัตร โดยมีขั้นตอนรายละเอียดของ
การดําเนินโครงการ ดังนี้  
    - วันที่ 6 ตุลาคม 2565 จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป
งบประมาณ 2565  
    - วันที่ 7 ตุลาคม 2565 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) ประจําปงบประมาณ 2565  
    - วันที่ 10 ตุลาคม 2565 จัดทําแผนปฏิบัติประจําปงบประมาณ 2566  
    - วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นําเสนอ ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
2565, ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจําปงบประมาณ 2565 และ รางแผนปฏิบัติประจําป
งบประมาณ 2566 ใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบและเห็นชอบแบบมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
รวมถึงการติดตามและเสนอแนะผลการดําเนินงาน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ 
กศน.อําเภอหางฉัตร ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณ ี             
มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ พรอมคณะครูและบุคลากร ใหการตอนรับคณะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งไดเขารับ
การฝกประสบการณในตําแหนง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด ณ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง จํานวน 2 ทาน ดังนี้ คือ นางธนัชศรณ ศิริมวง รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ 
และนายภาณุพงศ ศรีวรกุล ผูอํานวยการ กศน.อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู ทั้งนี้ กศน.อําเภอหางฉัตร                
ไดนําเสนอขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของสถานศึกษา, Best Practice และสรุปผลโครงการ กศน.ปกหมุดเพื่อ
สรางโอกาสทางการศึกษาสาหรับคนพิการและผูดอยโอกาส ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร และไดลงพื้นที่ 
ในการเยี่ยมชมผลการดําเนินกิจกรรมเสริมสรางอาชีพของชมรมคนพิการตําบลเมืองยาว และ กศน.ตําบลเมืองยาว 
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   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                 
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให ครู กศน.ตําบล เขา
รวมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวมของประชาชนวุฒิสภา การประชุมหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานและการขับเคลื่อน ศส.ปชต. การเขารวมประชุมในครั้ง
นี้ กศน.อําเภอหางฉัตรไดนําเสนอการปฏิบัติงานของ ศส.ปชต. ดีเดนระดับจังหวัด โดยมี พันตรีสุริยัณห หนองปง
คํา รองประธาน ศส.ปชต.หางฉัตร นายมณเฑียร นันทะศรี ครู กศน.ตําบลหางฉัตร(เลขานุการ ศส.ปชต.หางฉัตร) 
และนายสกล ศรีนา ครู กศน.ตําบลแมสัน สรุปรายงานตอคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสวนรวม
ของประชาชน วุฒิสภา พรอมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามการดําเนินงานและการขับเคลื่อน 
ศส.ปชต. ณ ศาลากลางจังหวัดลําปางและสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                 
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวอลิษา แกวดํา 
ครู กศน.ตําบลวอแกว เขารวมพิธีการรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2565 โดย
มี นายนเรศวรฤทธิ์ อุบลศรี นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธี ภายใตแนวคิด 90 พรรษา แมของแผนดิน 
"รวมใจไทยทั้งชาติ พิทักษราชดวยภัคดี" โดยมีการเดินขบวน "กิจกรรม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปหลวง" และรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน 
ประจําป 2565 เพื่อนําเงินกองทุนพระราชทาน ไปเปนทุนระดมเงินกองทุนใหเพิ่มมากขึ้น ณ หอประชุมบานทุง
ผา หมูที่ 1 ตําบลวอแกว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นายเดชพิสิษฐ เดชะ
บุญ ครูผูชวย นําคณะครู กศน.อําเภอหางฉัตร เขารวมกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน นอมรําลึกเนื่อง
ในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 โดยมี นายนเรศวรฤทธิ์ อุบล
ศรี นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธี ณ ที่สาธารณประโยชน (ลานเจาแมจามเทวี) หมู 9 ตําบลปงยางคก 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                  
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณ ี            
มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ นําคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร เขารวมกิจกรรมวางพวงมาลานอม
รําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 โดยมี นายนเรศวร
ฤทธิ์ อุบลศรี นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธี ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว บริเวณดานหนาที่วาการอําเภอหางฉัตร ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                  
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณี มัง
จักร บรรณารักษปฏิบัติการ และคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร ดําเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสี
ขาว กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสถานศึกษาสีขาว เพื่อสรางความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ความ
ปลอดภัยสถานศึกษาสรางระบบการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา และดําเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และชี้แจงสรางความเขาใจแนวทางการดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
ตามคูมือการดําเนินความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย ความสําคัญจําเปนการ
ดําเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา และวัตถุประสงคของความปลอดภัยสถานศึกษา องคความรูดานความ
ปลอดภัย การเสริมสรางความปลอดภัย การติดตอสื่อสาร และการกํากับ ติดตามและประเมินผล และไดรวมวาง 
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แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาว กิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดภัยสารเสพติด” 
กศน.อําเภอหางฉัตร ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ                   
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณ ี           
มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ พรอมคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกิจกรรม "White Zone 
สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด" ในการนี้ ไดรับเกียรติจาก นายปตุพงศ เทพวีระพงศ ปลัดอําเภอหัวหนากลุม
งานบริหารงานปกครอง เปนประธานเปดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” และมอบ
ธง ฯลฯ แกสถานศึกษาและ กศน.ตําบลทั้ง 7 ตําบล พรอมดวยนางสาวณันทพร มุขศรี ปลัดอําเภอ โดยมีกิจกรรม
การกลาวคําปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ โดยตัวแทนองคการนักศึกษา คือ นายสมศักดิ์ แกวสกุลณ ี
ตัวแทนองคกรนักศึกษา กศน.อําเภอหางฉัตร และกิจกรรมการเดินรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยใช
กลไกความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ กศน.อําเภอหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 28 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร โดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายใหนางสาวเปรมสิณี มังจักร 
บรรณารักษปฏิบัติการ พรอมดวยคณะครูและบุคลากร รวมรับชมการถายทอดสดการประชุมชี้แจงจุดเนนและ
แนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2566 ถายทอดสดผานทาง สถานีวิทยุ
โทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ Etv Channel จากโรงแรม นิว แทรเวิล ลอดจ อําเภอเมือง จังหวัด 
จันทบุรี โดยมีนายวัลลภ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เปนประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยคณะครูและบุคลากร 
ไดรวมรับชมการถายทอดสดการประชุม ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 27, 28 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร โดยนางรสาพร หมอศรีใจ         
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให คณะครูและบุคลากร 
กศน.อําเภอหางฉัตร ลงพื้นที่หนวยรถประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา กศน. ประจําภาคเรียนที่ 2/2565 โดย
การลงพื้นที่หนวยรถประชาสัมพันธในครั้งนี้ แยกเปน วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ตําบลเวียงตาล, ตําบลแม
สัน และตําบลเมืองยาว วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ลงพื้นที่ตําบลหางฉัตร, ตําบลวอแกว, ตําบลหนองหลม และ
ตําบลปงยางคก ซึ่งไดรับความสนใจและความอนุเคราะดวยดีจากภาคีเครือขายในพื้นที่ทั้ง 7 ตําบล ของอําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง 
 
  ๑3. กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน 
มอบหมายใหคณะบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน รวมกิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ ณ ที่วาการอําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นางปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมือง
ปาน มอบหมายใหคณะบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน รวมกันจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรถวายพระราชกกุศล 
และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองปาน นําโดยนางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน พรอมคณะครูและบุคลากร ในการตอนรับคณะผูบริหารสถานศึกษาซึ่งไดเขา
รับการฝกประสบการณในตําแหนง ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง               
ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จํานวน 2 ทาน ดังนี้ คือ นางธนัชศรณ ศิริมวง รองผูอํานวยการ สํานักงาน 
กศน.จังหวัดศรีสะเกษ และนายภาณุพงษ ศรีวรกุล ผูอํานวยการ กศน.อําเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลําภู  
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ทั้งนี้ กศน.อําเภอเมืองปาน ไดนําขอมูลสรุปผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟา
หลวง” กลุมแมหมี ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองปาน และไดลงพื้นที่ ในการเยี่ยมชม ศูนยการเรียนชุมชนชาว
ไทยภูเขา “แมฟาหลวง” บานหวยมง ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นําโดยนางสาวปานเดือน สุยะเพื้ยง ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอเมืองปาน พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน รวมกิจกรรมนอมรําลึกเนืองในวันคลาย
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป 2565 ณ ที่วาการอําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอเมืองปาน นําโดยนางสาวปานเดือน  สุยะเพี้ยง 
ตําแหนง ผูอํานวยการอําเภอเมืองปาน พรอมดวยคณะครูและบุคลากร นักศึกษา กศน.อําเภอเมืองปาน ทั้ง               
5 ตําบล จัดโครงการ“White Zone สถานศึกษา กศน.ปลอดสารเสพติด” เพื่อสรางความปลอดภัยใหแกผูเรียน            
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสรางความตระหนักรูใหนักศึกษา กศน.ในสถานศึกษาไมเขาไปเกี่ยวของ
กับยาเสพติดทุกชนิด สนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการดานการปองกัน ปลูกผัง และปราบปราบ เกี่ยวกับ          
ยาเสพติดในการสถานศึกษา ใหมีความเขมแข็งและเปนรูปธรรม โดยใชกลไกลตามนโยบายความปลอดภัยใน
สถานศึกษา ใชหลักการทําเด็กใหเขมแข็ง และจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู โดยมี นายนพรัตน รักษไพรสาณฑ 
นายอําเภอเมืองปาน เปนประธานในพิธีเปดโครงการ พรอมดวยภาคีเครือขาย คณะขาราชการและบุคลากร 
โรงเรียนเมืองปานวิทยา และ เทศบาลตําบลเมืองปาน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ ณ หองประชุมเทศบาลตําบล
เมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวปานเดือน  สุยะเพี้ยง ตําแหนง ผูอํานวยการ 
อําเภอเมืองปาน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ครู กศน.ตําบลแจซอน และบรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอําเภอเมืองปาน ไดไปสาธิตการทําโคมลานนา ใหกับนักเรียนโรงเรียนผูสูงอายุตําบลแจซอน อําเภอ
เมืองปาน จังหวัดลําปาง เพื่อนําไปประดับลานหนาวัดศรีหลวงแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ชวงใน
เทศกาลลอยกระทงที่จะจัดข้ึนในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2565 
       
  14. กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - กศน.อําเภอวังเหนือ โดยนายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 
นํานักศึกษาเทียบระดับเขารวมสัมมนาวิชาการผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 
2565 ระหวางวันที่ 2-4 ตุลาคม 2565 โดยมีนักศึกษาจาก กศน.อําเภอเถิน กศน.อําเภอหางฉัตร และกศน.
อําเภอวังเหนือ รวม 14 คน โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง                   
เปนประธานพิธีปดและมอบเกียรติบัตรผูผานประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2565 โครงการสัมมนา
วิชาการผูผานการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ป 2565 ณ หองประชุม กศน.อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 
ไดมอบหมายใหคณะครูและบุคลากร รวมกิจกรรมนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารอเนกประสงค
อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 
ไดมอบหมายให คณะครูและบุคลากร รวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประจําป ๒๕๖๕ ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว สวนเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที๕่ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 26 ตุลาคม 2565… 



 

   - วันที่ 
ไชยศิริ นายอําเภอวังเหนือ เปนประธานเปดกิจกรรม 
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมไดแก การลงทะเบียน กลาวร
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ ผูแทนนักศึกษานํากลาวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ ประธานกลาวให
โอวาทและกลาวเปดกิจกรรม ประธานมอบ 
นักศึกษา ประธานถายภาพรวมกั
สถานศึกษา กศน. ปลอดสารเสพติด
มีเครือขายเขารวมกิจกรรมไดแก ปกครองอําเภอวังเหนือ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ สวนราชการในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
   - วันที่ 28 
เปนประธานการประชุมรับการตรวจติดตามปญหาสําคัญในพื้นที่อําเภอวังเหนือ พรอมท้ังพบปะหารือแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับ นางสาววณิชดา ไช
และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ โดย นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน
ดังกลาว ตั้งแต เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอําเภอวังเหนือ ชั้น 
    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 

ปดการประชุมเวลา   16.00 น.  
 
 
    

    

     

 

 

 

    

    

    

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 กศน.อําเภอวังเหนือ ไดรับเกียรติจาก นางสาววณิชดา 
ไชยศิริ นายอําเภอวังเหนือ เปนประธานเปดกิจกรรม “White Zone สถานศึกษา กศน. 
รายละเอียดการดําเนินกิจกรรมไดแก การลงทะเบียน กลาวรายงานกิจกรรม โดย นายภานุวัฒน สืบเครือ 

อําเภอวังเหนือ ผูแทนนักศึกษานํากลาวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ ประธานกลาวให
โอวาทและกลาวเปดกิจกรรม ประธานมอบ "ธง White Zone" ใหแกผูอํานวยการ กศน.

ประธานถายภาพรวมกับผูเขารวมกิจกรรม ประธานปลอยขบวนรณรงคกิจกรรม 
ปลอดสารเสพติด" ซึ่งเริ่มเดินจากหนาที่วาการอําเภอวังเหนือถึงตลาดนัดเทศบาลตําบลวังเหนือ 

มีเครือขายเขารวมกิจกรรมไดแก ปกครองอําเภอวังเหนือ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ สวนราชการในพื้นที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน 

28 ตุลาคม 2565 นายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง 
เปนประธานการประชุมรับการตรวจติดตามปญหาสําคัญในพื้นที่อําเภอวังเหนือ พรอมท้ังพบปะหารือแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับ นางสาววณิชดา ไชยศิริ นายอําเภอวังเหนือ หัวหนาสวนราชการ ผูปกครองทองที่
และเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ โดย นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ ไดเขารวมประชุม

ณ หองประชุมอําเภอวังเหนือ ชั้น 2 ที่วาการอําเภอวังเหนือ จังหวั

 

       (ลงชื่อ)..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม

               (นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ) 

            นักจัดการงานทัว่ไป 

       (ลงชื่อ)..............................................ผูตรวจรายงานการประชุม

                (นางสาวสีดา  จันทรอินตา) 

                  หวัหนากลุมอํานวยการ 
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อําเภอวังเหนือ ไดรับเกียรติจาก นางสาววณิชดา 
. ปลอดสารเสพติด” โดยมี

ายงานกิจกรรม โดย นายภานุวัฒน สืบเครือ 
อําเภอวังเหนือ ผูแทนนักศึกษานํากลาวปฏิญาณตนเพื่อประกาศเจตนารมณ ประธานกลาวให

.อําเภอวังเหนือและผูแทน
บผูเขารวมกิจกรรม ประธานปลอยขบวนรณรงคกิจกรรม "White Zone 
ซึ่งเริ่มเดินจากหนาที่วาการอําเภอวังเหนือถึงตลาดนัดเทศบาลตําบลวังเหนือ 

มีเครือขายเขารวมกิจกรรมไดแก ปกครองอําเภอวังเหนือ สถานีตํารวจภูธรวังเหนือ สวนราชการในพื้นที่ ตัวแทน

ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง            
เปนประธานการประชุมรับการตรวจติดตามปญหาสําคัญในพื้นที่อําเภอวังเหนือ พรอมท้ังพบปะหารือแนวทางการ

ยศิริ นายอําเภอวังเหนือ หัวหนาสวนราชการ ผูปกครองทองที่/ทองถิ่น 
อําเภอวังเหนือ ไดเขารวมประชุม

ที่วาการอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


