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รายงานการประชุมผูบริหาร กศน.อําเภอ /หัวหนากลุมงาน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

ครั้งที่ 5/๒๕65 ประจําเดือน ธันวาคม 2565 

วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 

ณ หองประชุม 2 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. นางนฤมล  บุตรชานนท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 

8. นางรสาพร หมอศรีใจ   ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร  

9. นายสุริยันต  ปนเครือ   ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 

10. นางสาวสุพรรณี  วงศแสน  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

11. นายจารุวัฒน  พุทธเนตร  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

12. นางสาวเจริญศรี สุภภะ  ครู รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 

13. นางพัชรินทร  ปนตาวงศ  ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 

14. นางศรีวรรณ  บุญยะเลขา  บรรณารักษชํานาญการ กศน.อําเภอเกาะคา 

15. นางสาวเปรมสินี  มังจักร  บรรณารักษปฏิบัติการ กศน.อําเภอหางฉัตร 

16. นางจิระวดี อินทรแกว  ครูชํานาญการ กศน.อําเภอแจหม 

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

18. นายจักกฤษณ  ปก่ํา   ครู กศน.อําเภอวังเหนือ 
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19. นายวิเชียร  ปานชื่น   ครู กศน.อําเภอเมืองปาน 

20. นางเดือนฉาย  พุงขาว  ครู กศน.อําเภองาว 

21. นางอภิชญา  ดีผาย   ครู กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

22. นายวรพจน  ไชยพรม  ครูผูชวย กศน.อําเภอสบปราบ 

23. นายสิทธิการ  แกวเกษศรี  ครูผูชวย กศน.อําเภอเถิน 

24. นางสาวดวงชวีา  ธารายนืยง  ครูผูชวย กศน.อําเภอแมเมาะ 

25. นางสาวสาธิตา  วงศขัต ิ  ครูผูชวย กศน.อําเภอแมทะ 

26. นางสาวเสาวนีย  จินดา  ครูผูชวย กศน.อําเภอเสริมงาม 

27. นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

     ติดตามประเมินผลการศึกษาและกลุมภาคีเครือขาย 

28. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมอํานวยการและหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

  29. 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  หลาสมศร ี  นักวิชาการเงินและบัญช ี
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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 
    
มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 

                             เมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2565 

         

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  

            
มติท่ีประชุม  :         รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔  :  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1.1 กลุมอํานวยการ 

  1. 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 
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 4.1.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  1. การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566ใหสถานศึกษาในสังกัด 13 แหง  
   - ผลผลิตที่ ๕ กิจกรรมจัดสรางแหลงการเรียนรูในระดับตําบล งบดําเนินงาน รายการ
คาหนังสือพิมพ สําหรับ กศน.ตําบล  (ไตรมาส ๑ - ๒) 
    โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน : 1 อําเภอ 1 อาชีพ สํานักงาน กศน. จัดสรร  
เปาหมายทั้งปงบประมาณ 143 คน ในไตรมาส 1 – 2  
    - เปาหมาย 71 คน 
    - งบประมาณ 63,900 บาท  
    - รูปแบบกลุมสนใจ : มีผูเรียนตั้งแต 6 คนขึ้นไป  
    - รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ : มีผูเรียนตั้งแต 11 คนขึ้นไป 
   สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดกิจกรรม ไตรมาส 1 – 2 เปาหมาย จํานวน 71 คน 
ประกอบดวย 
   1. กศน.อําเภอเกาะคา เปาหมาย  11 คน 
   2. กศน.อําเภองาว เปาหมาย 11 คน 
   3. กศน.อําเภอแจหม เปาหมาย 11 คน 
   4. กศน.อําเภอเมืองปาน เปาหมาย 11 คน 
   5. กศน.อําเภอแมพริก เปาหมาย 11 คน 
   6. กศน.อําเภอวังเหนือ เปาหมาย 11 คน 
    สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดกิจกรรม ไตรมาส 3 – 4  เปาหมาย จํานวน 71 คน 
ประกอบดวย 
   1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย  11 คน 
   2. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย 11 คน 
   3. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย 11 คน 
   4. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย 11 คน 
   5. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย 11 คน 
   6. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย 11 คน 
   7. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย 11 คน 
   กิจกรรมภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ  สํานักงาน กศน. จัดสรร ไตรมาส 1 - 2  
    - จํานวน 6 อําเภอ 
    - เปาหมาย 90 คน  
     (กลุมเปาหมาย อําเภอละ 15 คน) 
    - งบประมาณ 106,200 บาท  
     (งบประมาณ อําเภอละ 17,700 บาท) 
   สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดกิจกรรม ไตรมาส 1 – 2 เปาหมาย จํานวน 71 คน 
ประกอบดวย 
   1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง  
   2. กศน.อําเภอเถิน   
   3. กศน.อําเภอแมทะ 

/4. กศน.อําเภอ..  
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   4. กศน.อําเภอแมเมาะ   
   5. กศน.อําเภอสบปราบ   
   6. กศน.อําเภอเสริมงาม   
   7. กศน.อําเภอหางฉัตร   
   สถานศึกษาที่ดําเนินการจัดกิจกรรม ไตรมาส 3 – 4  เปาหมาย จํานวน 71 คน 
ประกอบดวย 
   1. กศน.อําเภอเกาะคา  
   2. กศน.อําเภองาว  
   3. กศน.อําเภอแจหม  
   4. กศน.อําเภอเมืองปาน  
   5. กศน.อําเภอแมพริก  
   6. กศน.อําเภอวังเหนือ  
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

๔.๑.3 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
  1. งาน “สัปดาหสรางสุข กศน. สรางงาน สรางอาชีพ” เพื่อมอบเปนของขวัญปใหม พ.ศ. 
๒๕๖๖ ใหแกประชาชน 
   แนวทางการการดําเนินงาน “สัปดาหสรางสุข กศน. สรางงาน สรางอาชีพ”  
   สถานศึกษา จัดกิจกรรมฝกอาชีพ สถานศึกษาทุกแหงจํานวน 928 แหง จัดกิจกรรมฝก
อาชีพระยะสั้น (ในรูปแบบกลุมสนใจ) ใหแกประชาชนในชุมชนแหงละ 1 หลักสูตรอาชีพระหวางวันที่ 19 – 23 
ธันวาคม 2565 ณ บริเวณพ้ืนที่ที่สถานศึกษากําหนด  
   การจัดจั้งคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด 
    จัดตั้งคณะกรรมการระดับกลุมจังหวัด คัดเลือกสินคาและหลักสูตรเพื่อนํามา
จัดแสดง จํานวนและฝกอาชีพฯ ใหแกประชาชนที่สนใจ ระหวางวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามหญา
หนาอาคารสํานักงาน เลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
   คณะกรรมการกลุมจังหวัดคัดเลือกจงัหวัด สถานศึกษา 
    คณะกรรมการกลุมจังหวัดคัดเลือกจังหวัด สถานศึกษา จํานวน 1 แหง เปน
ตัวแทนในการฝกอาชีพ ระหวางวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 ณ สนามหญาหนาอาคารสํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
   รายละเอียดกลุมหลักสู๔ตรอาชีพที่แตละหนวยงานไดรับหมอบหมาย 
    01 กลุมหลักสูตรเกษตรกรรม 
     - กลุมหาขุนศึก 
     - กลุมทาจีนถิ่นแมกลอง 
     - กลุมภูธานี 
     - กลุมเบญจบูรพา 
     - กลุมอันดามัน 
     - สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 

/02 กลุมหลัก… 
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    02 กลุมหลักสูตรหัตกรรม 
     - กลุมหลายดอย 
     - กลุมเจาพระยาปาสัก 
     - กลุมนครชัยบุรินทร 
     - กลุมสุดฝงบูรพา 
     - กลุมชายแดนใต 
     - สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
    03 กลุมหลักสูตรความคิดสรางสรรค 
     - กลุมอิงดอย 
     - กลุมลุมน้ําเจาพระยา 
     - กลุมรอยแกนสาร 
     - ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
    04 กลุมหลักสูตรพาณิชยกรรมและการบริการ 
     - กลุมอูขาว อูน้ํา 
     - กลุมสมุทรคีรี 
     - กลุมสนม 
     - ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ 
     - ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
    05 กลุมสูตรอาชีพเฉพาะทาง 
     - กลุมสามเหลี่ยมมรกต 
     - กลุมอาวไทย 
     - ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
     - สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
    06 อาคารและเครื่องดื่ม 
     - กลุมหาขุนศึก 
     - กลุมอูขาว อูน้ํา 
     - กลุมทาจีนถิ่นแมกลอง 
     - กลุมนครชัยบุรินทร 
     - กลุมรอยแกนสาร 
     - กลุมเบญจบูรพา 
     - กลุมอาวไทย 
     - กลุมเจาพระยาปาศักดิ์ 
     - สํานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 
     - ศูนยวงเดือน อาคมสุรทัณฑ 
     - ศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 
    07 ของใชและเครื่องประดับ 
     - กลุมสนม 
     - กลุมภูธานี 

/- กลุมลุมน้ํา… 



7 
 

     - กลุมลุมน้ําเจาพระยา 
     - กลุมอันดามัน 
     - กลุมหลายดอย 
     - กลุมสุทรคีรี 
    08 ของฝากและของท่ีระลึก 
     - กลุมสุดฝงบูรพา 
     - กลุมชายแดนใต 
     - กลุมสามเหลี่ยมมรกต 
     - ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา 
     - ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 
 
  2. กิจกรรมฝกอาชีพ “เพาะพันธุไมถิ่น สรางอาชีพ สรางรายได” 
   - ตามที่สํานักงาน กศน. ไดดําเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมฝกอาชีพดานเกษตรกรรม
ภายใตโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนที่สนใจฝกอาชีพดานเกษตรกรรม             
เกิดกระบวนการเรียนรู การเพาะพันธุ การปลูก การบํารุงรักษา และการอนุรักษ พันธุไมพื้นถิ่น มีชองทางการ
ประกอบอาชีพจากการเพาะพันธุไมและการปลูกไมพื้นถิ่นจึงใหสถานศึกษาจัดหลักสูตรฝกอาชีพในรูปแบบชั้น
เรียน จํานวน ๑ หลักสูตรอาชีพ จํานวน ๒ รุน ซึ่งรุนที่ ๑ ไดดําเนินการและรายงานผลการดําเนินงานแลวในวันที่ 
๕ กันยายน ๒๕๖๕ สําหรับรุนที่ ๒ สํานักงาน กศน. ไดแจงเลื่อนการรายงานผลความกาวหนาการจัดกิจกรรมรุน
ที่ ๒ จากเดือนพฤศจิกายน เปนเดือนมกราคม  ซึ่งสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ขอใหรายงานผลภายในวันที่ ๙ 
มกราคม ๒๕๖๖ ผานระบบออนไลน Google form ซึ่งไดทําหนังสือแจงให กศน.อําเภอ แลว (ขอความ
อนุเคราะหใหดําเนินการจัดกิจกรรมรุนที่ ๒ และรายงานผลตามระยะเวลาที่กําหนด) 
   - จัดกิจกรรม สถานศึกษาจัดอยางนอยสถานศึกษาละ ๑ หลักสูตร (รูปแบบชั้นเรียน)  
เงินงบประมาณโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 
   - ภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๖ จะจัดงานมหกรรมวิชาการศูนยฝกอาชีพชุมชนสราง 
สรางอาชีพ ดานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕โดยใหสํานักงาน กศน. จังหวัด ทั้ง ๗๗ จังหวัด นําพันธุไมไปจําหนายใน
งานตอนนี้ยังไมมีการแจงกําหนดการหรือระยะเวลาที่จะจัดงาน รอหนังสือจากสํานักงาน กศน. อีกครั้งวาจะ
กําหนดจัดในวันเวลาใด 
  
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

4.1.4 กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

  1. การแขงขันกีฬา มหกรรมกีฬา กศน.เกมส 2566 ระดับจังหวัด และกีฬา กศน.เกมส “หลาย
ดอยเกมส (One Spirit)” และระดับประเทศ  
   - การแขงขันกีฬา มหกรรมกีฬา กศน.เกมส 2566 ระดับจังหวัด 
   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนจังหวัด ในวันที่ 7 ธันวาคม 
2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางคนคร 
   - การแขงขันกีฬา มหกรรมกีฬา กศน.เกมส 2566 ระดับโซน “หลายดอยเกมส  
(One Spirit)” 

/การแขงขัน… 
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   การแขงขันกีฬาบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 7 สํานักงาน กศน.จังหวัดกลุมโซนหลาย
ดอย"หลายดอยเกมส" (One Spirit) ซึ่งประกอบดวย สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ลําปาง ลําพูน และ
แมฮองสอน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม 
   - การแขงขันกีฬา มหกรรมกีฬา กศน.เกมส 2566 ระดับประเทศ 
   “กศน. รวมในเปนหนึ่งเดียว”ONE SPIRIT TEAM จัดกิจกรรมวันที่ 20 - 22 
กุมภาพันธ  2566 ณ สนามกีฬาธรรมศาสตรรังสิต อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
   คําขวัญจังหวัดปทุมธานี 
    “ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงขาว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตําหนักรวมใจ สดใน
เจาพระยา กาวหนาอุตสาหกรรม”  
   สัญญาลักษณนําโชค 
   ความหมายสัญญาลักษณนําโชค 
    ปลาบูทอง ปลาบูทอง = เปนสัญลักษณนําโชคการแขงขันกีฬา กศนเปนสัญลักษณนําโชคการแขงขันกีฬา กศน .. เกมส เกมส 2566 2566 
สืบเนื่องจากจังหวัดปทุมธานีเปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ มีอาณาเขตติดกับหลายจังหวัด ปลาบูทอง หรือปลาบู
ทราย จึงเปนสัตวน้ําประจําจังหวัด ซึ่ง ““ปลาบูทองปลาบูทอง””  มีความอดทนสูงเปรียบเสมือนชาว กศน. ที่มีความมุงมั่น 
อดทน ตอปญหาและอุปสรรค เหมือนปลาวายทวนน้ํา กระแสน้ําที่เปรียบเหมือนอุปสรรค ""ครีบครีบ" " เปรียบเสมือน 
ความรู พาปลาแหวกวายไปในทิศทางที่ถูกตอง ““หางเสือหางเสือ" " เปรียบเสมือนความอุตสาหะ ผลักปลาใหกาวไป
ขางหนา ""ความรูความรู " " และและ""ความอุตสาหะความอุตสาหะ" " ขาดสิงใดสิงหนึ่งไปไมไดจะนําพาชีวิตฝาอุปสรรค ใหถึงปลายทางทีฝนไว...   
   สนามกีฬา 
    สนามกีฬาธรรมศาสตรรังสิต  
   ประเภทกีฬา “กศน.เกมส ครั้งที่ 6” 
    1. ฟุตบอล 
    2. วอลเลยบอล 
    3. เซปกตะกรอ 
    4. เปตอง 
    5. กรีฑา 
    6. กอลฟ 
   ฟุตบอล (ภาคกลางรับผิดชอบ) 

   - สนามฟุตบอลกลาง (แขงรอบรองชนะเลิศ)  
   - สนามฟุตบอลมินิ (แขงรอบคัดเลือก)  
   - ฟุตบอลผูบริหาร/ครูชาย ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. ชาย ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม) 
   - ฟุตบอลกระชับมิตร ระหวาง ผูบริหารอาวุโส: ผูบริหาร Young Turk : 
     ผูบริหารสถานศึกษาข้ึนตรง เริ่มแขงขัน 20-22 กุมภาพันธ 2566  
  เซปกตะกรอ (ภาคใตรับผิดชอบ) 
   แขงสนามโรงยิมเนเซียม 5  เริ่มแขงขัน 20-22 กุมภาพันธ 2566 
   - ผูบริหาร/ครูชาย ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
 

/- ผูบริหาร... 
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   - ผูบริหาร/ครูหญิง ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. ชาย ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. หญิง   ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม) 
  วอลเลยบอล (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับผิดชอบ) 
   แขงสนามโรงยิมเนเซียม  5 เริ่มแขงขัน 20-22 กุมภาพันธ 2566 
   - ผูบริหาร/ครูชาย ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - ผูบริหาร/ครูหญิง         ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. ชาย      ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. หญิง    ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
  เปตอง (ภาคเหนือ รับผิดชอบ) 
   แขงขัน ณ ลานกลางแจงหลังสนามฟุตบอลกลาง  
   เริ่มแขงขัน 20-22 กุมภาพันธ 2566 
   - ผูบริหาร/ครูชาย ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - ผูบริหาร/ครูหญิง ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. ชาย ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. หญิง ภาคละ 1 ทีม และ กทม. (รวม 6 ทีม)  
   - นักศึกษา กศน. (ผสมผูพิการ) 
  กรีฑา (ภาคตะวันออก รับผิดชอบ) 
   แขงขันสนามกีฬากลาง (สเตเดี่ยม) เริ่มแขงขัน 20-22 กุมภาพันธ 2566  
   - ผูบริหารชาย - หญิง, ครูชาย – ครูหญิง 
   - นักศึกษา กศน. ชาย – หญิง  
   - แขงขัน 38 รายการ 
  ประเภทผูแขงขันกีฬา/กรีฑา 
   กีฬา/กรีฑา ที่กลุมผูบริหารแขงขัน  
   1. วิ่ง 100 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
   2. วิ่ง 100 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
      3. วิ่ง 200 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
     4. วิ่ง 200 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
      5. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร ชาย   ภาคละ 1 ทีม  
      6. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร หญิง  ภาคละ 1 ทีม  
      7. วิ่ง 200 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
      8. วิ่ง 200 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
      9. วิ่ง 400 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
      10. วิ่ง 400 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
      11. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร ชาย  ภาคละ 1 ทีม  
      12. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตรหญิง  ภาคละ 1 ทีม 
 
 

/กีฬา/… 
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   กีฬา/กรีฑา ที่กลุมครูแขงขัน  
   1. วิ่ง 100 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
   2. วิ่ง 100 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
   3. วิ่ง 200 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
   4. วิ่ง 200 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
   5. วิ่ง 400 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
   6. วิ่ง 400 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
   7. วิ่ง 800 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 คน  
   8. วิ่ง 800 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 คน  
   9.   วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร  ชาย  ภาคละ 2 ทีม  
   10. วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร  หญิง ภาคละ 2 ทีม  
   11. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร  ชาย   ภาคละ 2 ทีม  
   12. วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร  หญิง  ภาคละ 2 ทีม  
   13. วิ่ง 1,500 เมตร นักศึกษา ชาย    ภาคละ 2 คน  
   14. วิ่ง 1,500 เมตร นักศึกษา หญิง  ภาคละ 2 คน 

  2. งานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป 2566 
   - ธีมงาน : การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ “1 กศน.อําเภอ 1 อาชีพ ครบวงจร” 
   - กิจกรรมสงเสริมการอาน BooK Swap “หนังสือเกา...มาแลกใหม” และการ LIVE 
แนะนําหนังสือนาอาน และเชิญชวนรวมกิจกรรม BooK Swap โดย บรรณารักษหองสมุดประชาชนจังหวัด/อําเภอ 
   - กําหนดการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป  2566สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง วันที่ 1๖ - 2๕ ธันวาคม 256๕ เวลา 1๖.00 – 2๑.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตลําปาง 
   1. วันศุกรที่ 1๖ ธันวาคม 256๕   กศน.อําเภอสบปราบ  
        กศน.อําเภอเสริมงาม 
   2. วันเสารที่ 1๗ ธันวาคม 256๕  กศน.อําเภอเกาะคา 
   3. วันอาทิตยที่ 1๘ ธันวาคม 256๕  กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
   4. วันจันทรที่ ๑๙ ธันวาคม 256๕  กศน.อําเภอหางฉัตร 
   5. วันอังคารที่ 2๐ ธันวาคม 256๕  กศน.อําเภอแมพริก 
   6. วันพุธที่ 2๑ ธันวาคม 256๕   กศน.อําเภองาว 
   7. วันพฤหัสบดีที่ 2๒ ธันวาคม 256๕  กศน.อําเภอแมเมาะ 
        กศน.อําเภอวังเหนือ 
   8. วันศุกรที่ 2๓ ธันวาคม 256๕   กศน.อําเภอแมทะ 
   9. วันเสารที่ 2๔ ธันวาคม 256๕  กศน.อําเภอเถิน 
   10 วันอาทิตยที่ 2๕ ธันวาคม 256๕  กศน.อําเภอเมืองปาน 
        กศน.อําเภอแจหม 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

/4.1.5 กลุมสง… 
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4.1.5 กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 
  1. การดําเนินโครงการจังหวัดลําปางเคลื่อนที่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   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 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 
 
 
 
  2. กศน.อําเภอแมทะ ขอความอนุเคราะหรถโมบายเคลื่อนที่จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ในวันที่ 14 
มกราคม 2566 ณ กศน อําเภอแมทะ  
   กศน.อําเภอ ที่ดําเนินการจัดกิจกรรมสามารถขอความอนุเคราะหรถโมบายเคลื่อน รวม
กิจกรรมได 
 
๔.๑.6 กลุมนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

  1. การเมินคุณภาพการศึกษาโดยตนสังกัด ของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง แจงเรื่องของการเตรียมความพรอมในการจัดการประชุมโครงการ 
การประกันคุณภาพของสถานศึกษาโดยตนสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยจะเชิญ สถานศึกษา เขารวม
ประชุม 1 วัน ซึ่งจะกําหนดวันในการประชุมอีกครั้งหนึ่ง 
  2. สรุปรายงานการสั่งขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 ของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   ระดับประถมศึกษา 
    - วิชาทักษะการเรียนรู    จํานวน 146 ชุด 
    - วิชาภาษาไทย     จํานวน 63 ชุด 
    - วิชาคณิตศาสตร    จํานวน 310 ชุด 
    - วิชาวิทยาศาสตร    จํานวน 83 ชุด 
    - วิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน 77 ชุด 
    - วิชาทักษะการประกอบอาชีพ/พัฒนา/ขยาย จํานวน 174 ชุด 
    - วิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน/เขมแข็ง  จํานวน 122 ชุด 
    - วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ/พัฒนา/ขยาย  จํานวน 187 ชุด 
    - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา    จํานวน 196 ชุด 

/- วิชาเศรษฐกิจ… 
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    - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง    จํานวน 108 ชุด 
    - วิชาศิลปศึกษา     จํานวน 116 ชุด 
    - วิชาสังคมศึกษา     จํานวน 266 ชุด 
    - วิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง   จํานวน 149 ชุด 
    - วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  จํานวน 75 ชุด 
    - วิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน  จํานวน 71 ชุด 
    - วิชาการการเงินเพื่อชีวิต    จํานวน 43 ชุด 
    - วิชาการเรียนรูสูภัยธรรมชาต ิ   จํานวน 35 ชุด 
    - วิชาประวัติศาสตรไทย    จํานวน 126 ชุด 
    - วิชาลูกเสือ กศน.    จํานวน 1 ชุด 
    รวม      จํานวน 2,348 ชุด
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - วิชาทักษะการเรียนรู    จํานวน 389 ชุด 
    - วิชาภาษาไทย     จํานวน 558 ชุด 
    - วิชาคณิตศาสตร    จํานวน 1,055 ชุด 
    - วิชาวิทยาศาสตร    จํานวน 286 ชุด 
    - วิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน 420 ชุด 
    - วิชาทักษะการประกอบอาชีพ/พัฒนา/ขยาย จํานวน 709 ชุด 
    - วิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน/เขมแข็ง  จํานวน 385 ชุด 
    - วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ/พัฒนา/ขยาย  จํานวน 449 ชุด 
    - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา    จํานวน 740 ชุด 
    - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง    จํานวน 576 ชุด 
    - วิชาศิลปศึกษา     จํานวน 324 ชุด 
    - วิชาสังคมศึกษา     จํานวน 465 ชุด 
    - วิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง   จํานวน 550 ชุด 
    - วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  จํานวน 174 ชุด 
    - วิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน  จํานวน 676 ชุด 
    - วิชาการการเงินเพื่อชีวิต    จํานวน 176 ชุด 
    - วิชาวัสดุศาสตร     จํานวน 28 ชุด 
    - วิชาการเรียนรูสูภัยธรรมชาต ิ   จํานวน 51 ชุด 
    - วิชาประวัติศาสตรไทย    จํานวน 123 ชุด 
    - วิชาลูกเสือ กศน.    จํานวน 17 ชุด 
    รวม      จํานวน 8,151 ชุด 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    - วิชาทักษะการเรียนรู    จํานวน 1,120 ชุด 
    - วิชาภาษาไทย     จํานวน 403 ชุด 
    - วิชาคณิตศาสตร    จํานวน 1,623 ชุด 
    - วิชาวิทยาศาสตร    จํานวน 763 ชุด 

/- วิชาภา… 
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    - วิชาภาษาอังกฤษ    จํานวน 461 ชุด 
    - วิชาทักษะการประกอบอาชีพ/พัฒนา/ขยาย จํานวน 1,200 ชุด 
    - วิชาพัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน/เขมแข็ง  จํานวน 827 ชุด 
    - วิชาชองทางการเขาสูอาชีพ/พัฒนา/ขยาย  จํานวน 635 ชุด 
    - วิชาสุขศึกษา พลศึกษา    จํานวน 1,218 ชุด 
    - วิชาเศรษฐกิจพอเพียง    จํานวน 1,055 ชุด 
    - วิชาศิลปศึกษา     จํานวน 927 ชุด 
    - วิชาสังคมศึกษา     จํานวน 542 ชุด 
    - วิชาศาสนาและหนาที่พลเมือง   จํานวน 540 ชุด 
    - วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม  จํานวน 195 ชุด 
    - วิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน  จํานวน 832 ชุด 
    - วิชาการการเงินเพื่อชีวิต    จํานวน 190 ชุด 
    - วิชาวัสดุศาสตร     จํานวน 14 ชุด 
    - วิชาการเรียนรูสูภัยธรรมชาต ิ   จํานวน 313 ชุด 
    - วิชาประวัติศาสตรไทย    จํานวน  245 ชุด 
    - วิชาลูกเสือ กศน.    จํานวน 187 ชุด 
    รวม     จํานวน 13,290 ชุด 
 
  3. สรุปการเขาสอบปลายภาคและผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   ระดับประถมศึกษา 
    - จํานวนผูเขาสอบ จํานวน 1,732 คน 
    - รอยละผูเขสอบ  73.76 
    - จํานวนผูขาดสอบ จํานวน 616 คน 
    - รอยละผูขาดสอบ 26.24 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    - จํานวนผูเขาสอบ จํานวน 6,176 คน 
    - รอยละผูเขสอบ  75.77 
    - จํานวนผูขาดสอบ จํานวน 1,972 คน 
    - รอยละผูขาดสอบ 24.19 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    - จํานวนผูเขาสอบ จํานวน 9,665 คน 
    - รอยละผูเขสอบ  72.72 
    - จํานวนผูขาดสอบ จํานวน 3,595 คน 
    - รอยละผูขาดสอบ 27.05 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ   

/ระเบียบวา… 
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจง กศน.อําเภอ 
  1. สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดโครงการศูนยวิทยใกลชิดชุมชน ปงบประมาณ 2566 จัดโดยศูนยวิทยาศาสตร

เพื่อการศึกษาลําปาง โดยการนําของ นางสาวสุกัญญา ทรัพยมณี ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา

ลําปาง โดยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการทําเครื่องกรองน้ําแบบงาย และสํารวจความตองการดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม ที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เพื่อใหผูเขารวมกิจกรรมมีความรู ที่ถูกตองใน

การรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัว และชุมชน ระหวางวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2565 ณ พื้นที่ศูนยการ

เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟาหลวง" (ศศช.) บานหวยน้ําตื้น บานหวยน็อต และบานหวยหก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยการนําของ นายพงษศักดิ์ 

บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยบุคลากรในสังกัด เตรียมสิ่งของอุปโภค บริโภค 

เพื่อใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขและความเดือดรอนแกผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร ตาม

โครงการ “กศน.จิตอาสา ซอม สราง ลางใหม ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม” ศูนยอํานวยการชวยเหลือหนวยงาน 

สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสุรินทร 

   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับมอบของอุปโภค

บริโภค จาก กศน.อําเภอเถิน โดยนางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.

อําเภอเถิน เปนผูมอบ เพื่อใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขและความเดือดรอนแกผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่

จังหวัดสุรินทร ตามโครงการ “กศน.จิตอาสา ซอม สราง ลางใหม ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม” ศูนยอํานวยการ

ชวยเหลือหนวยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 

2565 ณ จังหวัดสุรินทร 

   - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง รวมใหการตอนรับ พรอมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการในสวนของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ในการลงพื้นที่ตรวจราชการเขตพื้นที่จังหวัด

ลําปาง เพื่อตรวจติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของจังหวัดลําปางของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมคณะ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหจิตตอารี อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวย นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับมอบของ

อุปโภคบริโภค จากผูบริหารสถานศึกษา และคณะครู จาก กศน.อําเภอเมืองปาน กศน.อําเภอเสริมงาม กศน.

อําเภอวังเหนือ กศน.อําเภอแมพริก กศน.อําเภอแจหม กศน.อําเภองาว และกศน.อําเภอหางฉัตร เพื่อใหความ

ชวยเหลือบรรเทาทุกขและความเดือดรอนแกผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร ตามโครงการ “กศน.          

จิตอาสา ซอม สราง ลางใหม ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม” ศูนยอํานวยการชวยเหลือหนวยงาน สถานศึกษา

ประสบภัยพิบัติ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสุรินทร 

/- วันที่ 8… 
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   - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวยบุคลากรกลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เขารวมการประชุมชี้แจง

ศูนยสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 

2565 ผานระบบการประชุมออนไลนโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวย นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ และบุคลากร สํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง รวมประชุมเตรียมจัดการแขงขันกีฬา "กศน.เกมส กลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด (หลายดอย)

2566" ไดแก สํานักงาน กศน.เชียงใหม,ลําพูน,ลําปาง,แมฮองสอน โดยมี นางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช 

ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง เขารวมการสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามบันทึกขอตกลงความรวมมือตาม

โครงการพลเมืองศึกษา รุนที่ 2 (ภาคเหนือ) เพื่อรวมวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานศูนยสงเสริม

พัฒนาประชาธิปไตยตําบล ระหวางวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายธวัชชัย เทอดเผาไทย กรรมการ

การเลือกตั้ง เปนประธานเปดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ ณ โรงแรมเชียงใหม ออรคิด อําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

 

   - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง มอบหมายให นางกัณฐมณี สองสีโย นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมพิธีวางพานพุมดอกไมสดถวายราชสักการะ นอมรําลึก

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร              

เนื่องในวันพระบิดาแหงฝนหลวง ประจําป 2565 โดยมี นายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง                

เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลําปาง ดานหลังอาคารศาลากลางจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายอนุวัฒน วงเวียน 

นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมประชุมชี้แจงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งวาดวย

ศูนยสงเสริมประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) ที่จะดําเนินการในป 2566 โดย สํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง แบบออนไลนผานโปรแกรม Zoom Cloud meeting ณ หองประชุม 1 สํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา ครู กศน.ตําบล และประธานศูนย

สงเสริมประชาธิปไตยตําบล ในจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง รวมพิธีการลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ความรวมมือการเสริมสรางความเปนพลเมืองคุณภาพ

และการเผยแพรความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง 

/เปนประมุข… 
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เปนประมุข ระดับจังหวัด กับหนวยงานภาคีเครือขาย 6 หนวยงาน โดยนายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการ

จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธี เพื่อใหการขับเคลื่อนภารกิจการเสริมสรางความเปนพลเมืองคุณภาพและเขามา

มีสวนรวมในกิจกรรมของ ศส.ปชต. ณ หองประชุมเวียงละกอน ชั้น 3 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประจําจังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง มอบหมายให นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวย 

นายอนุวัฒน วงเวียน นักวิชาการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 6/2565                 

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธภารกิจหนาที่ของหนวยงาน และนําเสนอผลการดําเนินงานของหนวยงาน รวมทั้งเปน

การพบปะรวมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหวางสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

จังหวัดลําปางและภาคเอกชน ซึ่งจะเปนการเสริมสรางความสัมพันธกันอยางใกลัชิดระหวางสวนราชการและ

ภาคเอกชน โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๒ เปนเจาภาพการประชุมในครั้งนี้  โดยมี นายชัชวาลย ฉายะบุตร                    

ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานการประชุม ณ บริเวณบานปองนัก มณฑลทหารบกที่ 32 ถนนพหลโยธิน 

ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

 

  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน 

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการ คณะครู และบุคลากร กศน.

อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานเสริมสรางบุคลากรจัดการเรียนรูตลอดชีวิต ณ ศูนยศิลปา

ชีพบานแมต๋ํา และโรงเรียนเสริมซายวิทยา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน 

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารวมพิธีทอดถวายผาพระกฐินพระราชทาน            

ณ วัดหัวฝาย ตําบลกลวยแพะ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน 

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวย ครู กศน.ตําบลชมพู ครู กศน.ตําบลปง

แสนทอง ครู กศน.ตําบลพระบาท และครู กศน.ตําบลกลวยแพะ เขารวมประชุมรวมกับเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆนครลําปาง ปราชญชาวบานดานสาธารณสุข และคณะกรรมการผูสูง

กลุมผูสูงวัยระดับเทศบาล เพื่อปรึกษาหารือการดําเนินกิจกรรมอบรมใหความรูผูสูงอายุของศูนยผูสูงวัยเทศบาล

เมืองเขลางคนคร ประจําปงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลเมืองเขลางคนคร ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดยนางสาวสุพรรณี วงค

แสน ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง มอบหมายให นางอภิชญา ดีผาย ครู และ

นางสาววิจิตรา สนสุรัตน ครูผูชวย เขารวมโครงการ “กศน.จิตอาสา ซอม สราง ลางใหม ชวยเหลือผูประสบภัยน้ํา

ทวม” เพื่อบรรเทาทุกขและความเดือดรอนใหกับผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร นําโดยนายสมชาย 

เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ลงพื้นที่ทีป่ระสบอุทกภัย เพื่อนําสิ่งของมอบชวยเหลือ 

/ผูประสบ… 
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ผูประสบภัยพิบัติ ไดแก  

   จุดที่ 1 สํานักสงฆบานกระสัง หมูที่ 4 ตําบลทาตูมอําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

   จุดที่ 2 บานเหลา หมูที่ 3 ตําบลพรมเทพ อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

   จุดที่ 3 บานตาแอก หมูที่ 9 ตําบลทุงกุลา อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร 

   จุดที่ 4 บานสมสะอาด หมูที่ 9 ตําบลโพนครก อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร  

และเขารวมพิธีเปดศูนยอํานวยการชวยเหลือหนวยงาน สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ กิจกรรม "กศน.จิตอาสา ซอมสราง 

ลางใหม ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม" สํานักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร ในพื้นที่อําเภอทาตูม โดยมี นายคมกฤช 

จันทรขจร รองเลขาธิการ กศน. เปนประธานในพิธีเปด ณ สํานักสงฆบานกระสัง ตําบลทามะตูม อําเภอทามะตูม 

จังหวัดสุรินทร 

  - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดยนางสาวสุพรรณี วงคแสน               

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยนางอภิชญา ดีผาย ครู เขารวมการ

ประชุมประจําเดือนผูบริหาร/หัวหนากลุม ครั้งที่ 4/2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2565 โดย นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในการ

ประชุม ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

  - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดยนางสาวสุพรรณี วงคแสน               

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดมอบหมายให นางอภิชญา ดีผาย ครู เขารวม

การประชุมเตรียมความพรอมการจัดแขงขันกีฬา "กศน.ภาคเหนือเกมส 2566" โดยมีนายสังข กาญจนเพิ่มพูน 

ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ พรอมดวยขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

รวมกับขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม 1 อาคารสัมมนา 

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

  - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน                

ครู รักษาการในตําแหนง จัดการประชุมคณะครูและบุคลากร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบแนว

ทางการนํานโยบายจุดเนนและแนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง สูการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม และการ

เตรียมความพรอมการจัดการแขงขันกีฬา กศน.เกมส ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

  - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน        

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อ รับทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ 

2565 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจําป 2565 พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2566 – 2568 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง

และการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปงบประมาณ 2561 และการประชุมคณะกรมมการ ภาคี 4 ฝาย เพื่อ

พิจารณาอนุมัติจัดหาสื่อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

/ภาคเรียนที่ 2… 
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ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 โดยมี นายสมศักดิ์ ตะนะเกต ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เปนประธาน 

ในที่ประชุม ณ หองประชุม กศน. อําเภอเมืองลําปาง 

  - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชดุดี เนื่องในวันคลายวัน

สวรรคตแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา" ประจําป 2565 โดยมี  

นายสมเกียรติ ปงจันตา ผูอํานวยการลูกเสือจังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธี ทั้งนี้ไดรวมพัฒนา ทําความสะอาด 

บริเวณโดยรอบ คายลูกเสือ ณ คายลูกเสือจังหวัดลําปาง (หนองกระทิง) อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

  - วันอาทิตยที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุพรรณี วงคแสน ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการ และบุคลากร รวมพิธีเปดงานประเพณี "งานบุญตาม

รอยศรัทธา ไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษม เขมโก" ประจําป 2565 ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพอเกษมเขมโก 

ตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

  - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน               

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยคณะครู บุคลากร รวมรับฟงการประชุม

ชี้แจงระเบียบ กกต. วาดวย ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom 

Cloud Meeting ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง ทั้งนี้ประธาน คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตําบล              

ทั้ง 19 ตําบล ไดรวมรับฟงการประชุมชี้แจงจาก กกต.จังหวัดลําปาง  

  - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางสาวสุพรรณี วงคแสน            

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยคณะครู บุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

ใหการตอนรับนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวย นายเกียรติพงษ จักจุม 

และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ในการติดตามผลการจัดการศึกษาขั้น

พื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการศึกษาตอเนื่อง 

และการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best practice) ทั้งนี้ไดมอบนโยบายจุดเนนและแนวทางการดําเนินงาน ปงบประมาณ 

2566 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการศึกษากับ ครู กศน.ตําบล             

ในการนี้ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.ตําบลบานเสด็จ โดยไดนําเสนอผลการดําเนินงาน และเสนใยจากใบสับปะรด 

ซึ่งไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลิตภัณฑ/สินคา กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด 

 

  3. กศน.อําเภอเกาะคา 

   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมทําบุญทอดกฐิน ณ วัดบานนาแสง ตําบลนาแสง อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

นําบุคลากรรวมกิจกรรมรองเพลงชาติไทย ไหวพระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติ 

ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริยไทย ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 4… 
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   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

ประชุมบุคลากรประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ณ หองประชุม กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

รวมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติของผูวาราชการจังหวัด

ลําปาง (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

มอบหมายใหนางศรีวรรณ บุญยะเลขา บรรณารักษชํานาญการ รวมรับเกียรติบัตรดีเดน "สถานศึกษาปลอดภัย" 

ประจําป พ.ศ. 2565 ปที่ 1 โดยมีนายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธาน ณ โรงเรียน

อนุบาลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

มอบหมายใหนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ รวมประชุมหัวหนาสวนราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการบริหารแบบบูรณาการอําเภอเกาะคา ครั้งที่ 10/2565 

ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยมี ดร.ชูชาติ คํามา นายอําเภอเกาะคา เปนประธานการประชุม ณ หอง

ประชุมสํานักงานเทศบาลตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

มอบหมายให นางสาวจันทรญา จิโน ครูอาสาสมัคร กศน. เขารับการอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นตน                   

ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

นําจิตอาสา กศน.อําเภอเกาะคา พัฒนาศูนยเรียนรูทุกชวงวัยจังหวัดลําปาง ณ กศน.ตําบลนาแสง อําเภอเกาะคา 

จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานเปดโครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน "การปฐมนิเทศนักศึกษา" ภาคเรียนที่ 

2 ปการศึกษา 2565 ระหวางวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2565 ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

วันจันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษา กศน.ตําบลวังพราว /ตําบลนาแสง/ตําบลนาแกว 

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษา กศน.ตําบลทาผา /ตําบลศาลา/ตําบลลําปางหลวง 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นักศึกษา กศน.ตําบลเกาะคา /ตําบลไหลหิน/ตําบลใหมพัฒนา 

   - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

รวมประชุมประจําเดือนผูบริหาร/หัวหนากลุม ครั้งที่ 4/2565 สํานักงาน กคน.จังหวัดลําปาง ประจําเดือน 

พฤศจิกายน 2565 โดยมี นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานการ

ประชุม ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยนางทัศนีย บัวคีรี ครูผูชวย และนางสาวจันทรญา จิโน ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เขารวม

การฝกอบรมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หลักสูตรการจําแนกและระบุชนิดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช 

/ระหวางวัน... 
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ระหวางวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

   - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมตอนรับนายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง และคณะ เพื่อติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551, การจัดการศึกษาตอเนื่อง และกิจกรรมที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

ของ กศน.ตําบล ปงบประมาณ 2565 ณ กศน.ตําบลนาแสง และ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีเปดงาน “Night at the Museum” ตอน Lampang Geology 

Museum : Light and Sound show at Dinosaur park  โดยมีนายสุวภาคย อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากร

ธรณี เปนประธานพิธีเปดงาน ณ พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวย นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ รวมเปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ การสรรหาและ

เลือกสรรเปนพนักงานราชการ ในตําแหนง ครู กศน.ตําบล และนางศรีวรรณ บุญยะเลขา บรรณารักษชํานาญการ 

รวมเปนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ การสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ ในตําแหนง บรรณารักษ            

ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   

  4. กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวย นางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวย นางสาวณริดา คําดวงทิพย ครู กศน.ตําบล และบุคลากร กศน.
อําเภองาว รวมทําบุญ ทอดกฐินสามัคคีอําเภองาว จังหวัดลําปาง ประจําป2565 ณ วัดผาแดง หมูที่ 5 ตําบล
บานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยคณะครู ศศช. เขารวมการจัดกิจกรรมโครงการศูนยวิทยใกลชิดชุมชน ณ ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทย
ภูเขา "แมฟาหลวง" (ศศช.) ณ บานหวยน้ําตื้น บานหวยนอต และบานหวยหก อําเภองาว จังหวัดลําปาง ของศูนย
วิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
   - กิจกรรมใหความรูเรื่อง การบริหารจัดการน้ํา การทดสอบน้ํา 
   - กิจกรรมความรูเรื่อง เครื่องกรองน้ําอยางงายสําหรับชุมชน 
   - กิจกรรมฉายภาพยนตวิทยาศาสตร/กิจกรรมเคลื่อนที ่
   - กิจกรรมดวงดาวกับชาวถิ่น 
นิเทศโดย นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง มีการสํารวจพื้นที่หมูบาน บานหวย
น้ําตื้น บานหวยนอต และบานหวยหก เพื่อเก็บขอมูลสภาพบริบทปญหาของชุมชน 
   - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
มอบหมายใหนางสาวภัทรพรรณ สีเขียวบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภองาวและนางสาวดวงเดือน ขัติเตชะ 
ครูกศน.ตําบลบานหวด ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือคูใจและกิจกรรมทํากระทงกรวยไอติม   
 

/เพื่อสงเสริม… 
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เพื่อสงเสริมการอานการเรียนรูสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ณ วัดดอนแกวตําบลบานหวด  
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
 
   - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
มอบหมายใหคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภองาว ดําเนินการจัด "โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 
ประจําป2565 กิจกรรมองคกรนักศึกษา กศน.อําเภองาว" จําหนายกระทงเพื่อระดมทุนเขาองคกรนักศึกษา 
กศน. และกิจกรรมของหองสมุดประชาชนอําเภองาว กิจกรรมรักการอานรถอานฉันเคลื่อนที่ ณ ลานกิจกรรม
สะพานโยงฝงเทศบาลตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
หมอบหมายให นางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวย นางสาวภัทรพรรณ สีเขียว เจาหนาที่บรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอําเภองาว นางอารีย เมืองแกว ครูอาสาสมัครการศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ประจํา ศศช.  นางจารุณีย 
เกาพิมาย ครูอาสาสมัครการศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน ประจํา ศศช.  นายประจวบ จําปาวัน ครูอาสาสมัคร
การศึกษานอกโรงเรียน นายเชิดชัย ถิ่นสุข ครูกศน.ตําบลนาแก ดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี ้ 
   1. กิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือคูใจ  
   2. กิจกรรมเรียนรูชิมแมคิงคอฟฟท่ีดอยหลวง  
ตามโครงการศูนยดํารงธรรม อําเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (เยี่ยมบาน สรางสุข) ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565              
เพื่อสงเสริมทักษะการเรียนรูใหแกชาวบานและใหบริการประชาชน โดยมี นายวันชัยเกตุแกว นายอําเภองาว           
เปนประธานในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ณ บานสันติสุข (ปากลวย) หมูที่ 6 ตําบลนาแก อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565  นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวย นางเดือนฉาย พุงขาว ครู เขารวมประชุมประจําเดือนผูบริหาร/หัวหนากลุม ประจําเดือน พฤศจิกายน 
2565 โดยมี นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในการประชุม 
ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยคณะครูและบุคลากร ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาข้ันพื้นฐาน กศน.อําเภองาว ประจําภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 โดยมี นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง                  
เปนประธานในพิธีเปดและกลาวใหโอวาสและกําลังใจนักศึกษา กศน.อําเภองาว ในการศึกษาใหจบตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการนําความรูไปพัฒนาตนเอง และ นายสาธิต กาแกว 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภองาว เปนตัวแทนศิษยเกาผูสรางแรงบันดาลใจ ในหัวขอ 
"ความสําเร็จในชีวิตที่ไดจาก กศน." ทั้งนี้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑจากกลุมอาชีพ กศน.อําเภองาว ไดแก กลุมแปร
รูปสมุนไพรบานแมพราว ตําบลบานหวด กลุมจักสานผูสูงอายุตําบลบานออน และกลุมแปรรูปเห็ดนางฟา 'สุธีรา
ฟารมเห็ด' ตําบลบานโปง ณ หอประชุมที่วาการอําเภองาว อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 25656 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมดวยตัวแทนคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภองาว มอบของรางวัลเพื่อสนับสนุนเปนของรางวัล ในงานฤดูหนาว 
และของดีนครลําปาง ป 2566 โดยมีนายวันชัย เกตุแกว นายอําเภองาว เปนผูรับมอบ ณ ที่วาการอําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 
พรอมคณะ ครูกศน.ตําบล และประธาน คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตําบล รวมรับฟงการประชุมชี้แจงระเบียบ 

/กกต. วา...  
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กกต. วาดวย ศส.ปชต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. พ.ศ.2566 ผานระบ 
Zoom Cloud Meeting ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน. อําเภองาว 
พรอมดวยครูกศน. ตําบลปงเตา รวมเปนเกียรติในพิธีมอบปายบาน ตามโครงการบานหวงใยจากใจ GLO ประจําป 
2565 โดยมีทานชัยวัฒน ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและกรรมการสลากกินแบงรัฐบาล ใหเกียรติเปน
ประธานในพิธีพรอมคณะ ประกอบดวย พันโทหนุน ศันสนาคม ผูอํานวยการสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล มอบ 
ณ บานครัวเรือนของนางสาวสันทนา มะณีรัตน บานเลขที่ 89/1 บานหัวทุง ม.8 ตําบลปงเตา อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง ในการนี้ นายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง,นายวันชัย เกตุแกว นายอําเภองาว พรอม
ดวยหัวหนาสวนราชการทุกภาคสวน ผูนําชุมชนและประชาชนไดเปนเกียรติเขารวมโครงการดังกลาวดวย 
    
  5. กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
พรอมดวยคณะครูกศน.อําเภอแจหม รวมงานพิธีมอบปริญญาชีวิต แกนักเรียนผูสูงอายุวัดศรีหลวง รุนที่ 3 
โรงเรียนผูสูงอายุวัดศรีหลวง ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ทั้งนี้ กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา 
นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม ไดใหการสนับสนุนสงคณะครูรวมจัดซุมงานและนําคณะครูรวมการ
แสดง 1 ชุดการแสดง 
   - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
เขารวมกิจกรรม ดังนี้ 
    - เวลา 09.00 – 12.00 น. รวมประชุมหัวหนาสวนราชการ หัวหนา
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 
10/2565 ณ หอประชุมอําเภอแจหม โดยมีนายชาญ จูดคง นายอําเภอแจหม เปนประธานในการประชุม  
    - เวลา 13.00 – 15.00 น. นําคณะครู รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีประจําป 
2565 ทอดถวาย ณ วัดศรีหลวง 19 ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม พรอมคณะ ครูกศน.อําเภอแจหม จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 โดย มีทาน ผศ.พจนปรีชา คํามี ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เปนประธานเปดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีกิจกรรมดังนี้ 
   1.กิจกรรมบรรยายโครงสรางหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551  
   2.กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณในการเรียน กศน. และสรางแรงบันดาลใจใหแก
นักศึกษา กศน. ดวยศิษยเกา กศน.ดีเดน ไดแก นายก ถวิล กุญชร ตําแหนงนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทุงผึ้ง  
   3.กิจกรรมมอบวุฒิบัตรแกผูจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2565 และการมอบวุฒิบัตรแกผูจบการศึกษาตอเนื่อง และที่วาการอําเภอแจหม จังหวัดลําปาง มอบเกียรติบัตร 
แกศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแจหม จํานวน 3 ดาน 
   1.เปนสถานศึกษาแบบอยางการจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาประจําป 2565 
   2.เปนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจําป 2565  

/3. เปนองค… 
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   3. เปนองคกรสงเสริมคุณธรรมประจําป 2565 โดยมีนายชาญ จูดคง นายอําเภอแจ
หม ใหเกียรติมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ ณ กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม พรอมดวยคณะครูกศน.อําเภอแจหม รวมกิจกรรมการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี
วัฒนธรรมลอยกระทง (ประเพณียี่เปง) ประจําป 2565 ณ ลานกิจกรรมวังสัก เทศบาลตําบลแจหม  
   - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแจหม รับนโยบายและรับการนิเทศการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตอเนื่อง จาก นายพงศศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง และคณะ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม กศน.อําเภอแจหม ในการนี้ คณะนิเทศไดเยี่ยม
ชมศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อาคารสถานที่กศน.อําเภอแจหม และไดลงพื้นที่กศน.
ตําบลเพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา กศน.ตําบลแจหม และกศน.ตําบลวิเชตนคร อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นําโดย นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
แจหม พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอแจหม จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสถานศึกษาปลอดภัยตานภัยยา
เสพติด โดยมผีูเรียนเขารวมอบรม จํานวน 70 คน  
มีกิจกรรมดังนี้ 
    1. กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด การแพรระบาดของยาเสพติด ฯลฯ 
โดยมีวิทยากร จาก สถานีตํารวจภูธรอําเภอแจหม 
    2. กิจกรรมเดินรณรงคตอตานภัยยาเสพติด เริ่มจากเทศบาลตําบลแจหม ถึง 
สวนสาธารณะบานปาแดด หมู 2 ตําบลแจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 
มอบหมายใหคณะครู บุคลากร กศน.อําเภอแจหม เขารวมรับชม การบรรยาย หัวขอ “แนวทางการประกัน
คุณภาพภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 ผานสื่อออนไลน Facebook Live เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอยางทั่วถึง" ณ หองประชุมกศน.
อําเภอแจหม 
     
  6. กศน.อําเภอเถิน 
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นําโดยนางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการใน
ตําแหนง ผอ.กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยนางสาวศิริวรรณ ปนเครือ ครูอาสาฯดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบ
ระดับ(แบบไตระดับ)ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 2 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ประเมินการเทียบระดับการศึกษาและปฎิทินการดําเนินงานครั้งที่2/2565 ณ หองประชุมกศน.อําเภอเถิน 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16พฤศจิกายน 2565 นําโดยนางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอเถิน ประชุมประจําเดือน 
พฤศจิกายน 2565 เพื่อชี้แจง วางแผนการดําเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อําเภอเถิน ณ หองประชุม กศน.
อําเภอเถิน 
   - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเถิน นําโดย นางพัชรินทร ปนตาวงศ              
ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน ดําเนินโครงการปฐมนิเทศและพิธีมอบประกาศนีย
บัตรผูสําเร็จการศึกษาประจําป 2565 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยไดรับ 

/เกียรติจาก… 
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เกียรติจาก นายพชร ไชยวงศ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนประธานในพิธี ณ ศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเถิน 
   - วันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน มอบหมายให ครู กศน.อําเภอเถิน และประธาน คณะกรรมการ ศส.ปชต.
ระดับตําบล รวมรับฟงการประชุมชี้แจงระเบียบ กกต. วาดวย ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. 
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ กศน.อําเภอ และ กศน.ตําบล ทั้ง 8 แหง 
    
  7. กศน.อําเภอแมทะ 

   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอแมทะ นําโดยนายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ,นางสาวสาธิตา วงคขัติย ครูผูชวย พรอมดวยคณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะครูบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ป

การศึกษา 2565 และพิธีมอบเกียรติบัตร ครู กศน.ตําบล ที่มียอดนักศึกษาที่ลงทะเบียน , กศน.ตําบลที่นักศึกษา

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , กศน.ตําบลที่มียอดนักศึกษาจบการศึกษา ,ใบประกาศแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้น

ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย , นักศึกษาที่มีผลการเรียนสูงสุด, นักศึกษาที่มีจิต

อาสา ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 โดย มีนายปรีชา สมชัย นายอําเภอแมทะ เปนประธานในพิธีเปดและมอบ

เกียรติบัตร การบรรยายใหความรูเรื่องยาเสพติด โดย ดาบตํารวจปพน รักษมณี ศูนยพิสูตรหลักฐาน 5 อําเภอ

เมืองลําปาง เปนวิทยากร และการตรวจหาสารเสพตดิ และตรวจสุขภาพ จากปกครองอําเภอ รวมกับ สาธารณสุข

อําเภอแมทะ กิจกรรมสงเสริมการอาน รถโมบายเล็ก สถานที่จัดกิจกรรม ณ หอประชุมอําเภอแมทะ 

   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวย นายเกียรติพงษ จักจุม และนายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา นิเทศติดตามผลการ

ดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมอบนโยบายแนว

ทางการจัดการศึกษา การพัฒนางาน ตลอดจน การลงพื้นที่เยี่ยมชม ใหกําลังใจคณะครู กศน.ตําบลวังเงิน กศน.

ตําบลดอนไฟ โดยมี นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ พรอม

ดวย คณะครูและบุคลากรใหการตอนรบั 

   - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูรักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ ไดมอบหมายให นางยศัสกร วงคบุญมา ครูกศน.ตําบลน้ําโจ เขารวมโครงการ

พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร การสงเสริมปลูกพืชใชน้ํานอยเพื่อการสรางรายได ในการสงเสริม

ดานการผลิตเพื่อลดตนทุน การแปรรูปผลผลิต การสงเสริมสินคาคุณภาพและการตลาด ณ ศาลาอเนกประสงค 

หนาวัดบานหนอง ม.4 และบานหนองพัฒนา หมู 9 ตําบลน้ําโจ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  

 

  8. กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอแมพริก นําโดย นางจันทนี อินันชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมพิธีทอดกฐินสามัคคี
อําเภอแมพริก ประจําป 2565 ณ วัดวังสําราญ หมูที ่6 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 8… 
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   - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอแมพริก ดําเนินจัดโครงการรักการอานสืบสานประเพณีลอย
กระทง โดยมีกิจกรรมใหความรูเรื่องวันลอยกระทงผาน QR code ถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 2เงื่อนไข 3 หลักการ 4 มิติ กิจกรรรมประดิษฐกระทงเล็กจากใบตอง กิจกรรมประดิษฐกระทงเล็กจาก
อาหารปลาขาวโพด โดยไดรับเกียรติจาก วาที่ ร.ต.ปฎิพล สุวรรณลพ เปนประธานเปดโครงการ มีผูเขารวม
โครงการ จํานวน 30 คน ณ หองสมุดประชาชนอําเภอแมพริก 
   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอแมพริก นําโดยนางจันทนี อินนันชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก และคณะครูบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก ดําเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 และพิธีมอบใบประกาศแกผูสําเร็จการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผอ.กศน.อําเภอแมพริก รวมเปน
เกียรติพิธีลงนามสัญญาจางงานคนพิการ ประจําปงบประมาณ2566 ณ องคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายให บรรณารักษ และครูกศน.ตําบล นํารถมินิโมบาย บริการสงเสริมการอานประชาชน โดยไดนําหนังสือ 
วารสาร นิตยสาร และแจกเอกสารสาระนารู ณ ตลาดนัดบานทาดาน ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายให ครู กศน.อําเภอแมพริก และประธาน คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตําบล รวมรับฟงการประชุม
ชี้แจงระเบียบ กกต. วาดวย ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom 
Cloud Meeting ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมพริก
พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอแมพริก รวมแสดงความยินดีกับนายหมวดเอก ปยะวุฒิ พิทักษบริบาล นายอําเภอ
แมพริก คนใหม ณ ที่วาการอําเภอแมพริก 
   - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (วันที่สองของการอบรม) นําโดย นางจันทนี อินนันชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก จัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการจัดทําแผนการเรียนรู หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 ระหวางวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2565 ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมพริก 
 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวเจริญศรี ศุภภะ ครู รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ พรอมดวยคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมเมาะ รวมทําบุญ ทอดกฐิน
สามัคคีอําเภอแมเมาะ ประจําป 2565 โดยมี นายพนมพร ตุยกาศ นายอําเภอแมเมาะ เปนประธานในการ
ทอดกฐิน ณ วัดสวนปาแมจาง บานสวนปาแมจาง หมูที่ 3ตําบลสบปาด อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดย นายพงษศักดิ์           
บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับมอบของอุปโภคบริโภค จาก คณะครู กศน.อําเภอแม
เมาะ เพื่อใหความชวยเหลือบรรเทาทุกขและความเดือดรอนแกผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร ตาม
โครงการ “กศน.จิตอาสา ซอม สราง ลางใหม ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม” ศูนยอํานวยการชวยเหลือหนวยงาน  
 

/สถานศึกษา... 
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สถานศึกษาประสบภัยพิบัติ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัด
สุรินทร 
   - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมเตรียมความพรอม
การจัดแขงขันกีฬา "กศน.ภาคเหนือ เกมส 2566" โดย นายสังข กาญจนเพิ่มพูน ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ พรอมดวยขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด สถาบัน กศน.ภาคเหนือ รวมกับขาราชการครูและ
บุคลากรในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง พรอมดวยนายเกียรติพงษ จักจุม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ดําเนินการตรวจเยี่ยม
การดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมเมาะ และลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม กศน.ตําบลในพื้นที่อําเภอแมเมาะ ไดแก กศน.ตําบลแมเมาะ และ กศน.ตําบลนาสัก 
   - วันจันทรที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางเจริญศรี ศุภภะ ครู รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ มอบหมายใหคณะครู กศน.อําเภอแมเมาะ รวมรับฟงการประชุมชี้แจงระเบียบ 
กกต. วาดวย ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud 
Meeting ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมเมาะ และมอบหมายให ครู กศน.อําเภอแมเมาะ และประธาน 
คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตําบล รวมรับฟงการประชุมชี้แจงระเบียบ กกต.ฯ ณ หองประชุม กศน.อําเภอแม
เมาะ 
 
  10. กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการ
ในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ รวมทําบุญ 
ทอดกฐินสามัคคี อําเภอสบปราบ โดยมี นายภูธดา โพธิ์ศรีทอง ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมงงานบริหารงงานปกครอง 
รักษาการนายอําเภอสบปราบ เปนประธานในการทอดกฐิน ณ วัดบานแมกัวะ ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดยนายสุริยันต ปนเครือ               
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายใหนางวิลัยวรรณ เทพอุด 
ครูกศน.ตําบลนายาง จัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมการอานการสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ วัดชัยมงคล 
บานดง ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นําโดยนายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการ
ในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ประชุม
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2565 เพื่อชี้แจง วางแผนการดําเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ณ 
หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ และนายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย กศน.อําเภอสบปราบ รวม
ประชุมประจําเดือน ผูบริหาร หัวหนากลุม ครั้งที่ 4/2565 เพื่อชี้แจงแนวทางการสรรหาคณะกรรมการ ศส.ปชต.
และดําเนินการแตงตั้งใหแลวเสร็จ ภายในเดือนธันวาคม 2565 ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ เขารวมเปนวิทยากรในโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

/ตามขอตก… 
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ตามขอตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) ณ หองประชุมปญญา สํานักงาน กศน.จังหวัด
พะเยา 
   - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ตอยรับ สัสดีอําเภอสบปราบพรอมดวยคณะ จาก มณฑลทหารบกที่
32 จังหวัดลําปาง มาเยี่ยมเพื่อประชาสัมพันธการรับสมัครทหารกองประจําการ พรอมชี้แจงสวัสดิการ ณ กศน.
อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ รวมเปนคณะกรรมการ การประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขม ตําแหนงครูผูชวย รอบที่ 3 ของนายสิทธิกร แกวเกษศรี ครูผูชวย กศน อําเภอเถิน ณ                
หองประชุม กศน.อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบพรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอสบปราบ เขารวมแสดงความยินดีกับ
ทาน เกษม ใจจันทร นายอําเภอสบปราบคนใหม และภริยา ณ หอประชุมที่วาการอําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการรักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายให ครู กศน.ตําบล และประธาน คณะกรรมการ ศส.ปชต.
ระดับตําบล รวมรับฟงการประชุมชี้แจงระเบียบ กกต. วาดวย ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. 
ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยคณะครู บุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ เขารวมรับชม 
การบรรยาย หัวขอ “แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 ผานสื่อออนไลน 
Facebook Live เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายนอกอยางท่ัวถึง ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
    
  ๑1. กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดยนางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการ เปนประธานเปดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม และบุคลากรชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาของ กศน. 
ณ หองประชุม กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดยนางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการ ดําเนินการจัดประชุมปฎิบัติการวิเคราะหผลการดําเนินงานประจําป 2565 เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานประจําป 2566 ณ กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ และบุคลากร 
กศน.อําเภอเสริมงาม รวมวิเคราะหโครงการตามแผนการดําเนินงานที่รับผิดชอบ และรวมปรับภูมิทัศนสวนหยอม
หนาหองสมุดประชาชนอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดยนางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการ และบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม จัดกิจกรรมอบรมใหความรูแกนักศึกษาเรื่อง "เยาวชนรุนใหม 
หางไกลบุหรี่ไฟฟา" ณ กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู หลังการจัดกิจกรรม รวมกัน
วิเคราะหผลและแนวทางพัฒนางานตอไป 

/- วันที ่14… 
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   - วันที ่14 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม และนางสาวนงเยาว ใจคํา คร ูกศน.ตําบลเสริมซาย เขารวมประชุมการจัดทําแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับตําบลของประชาชน ตําบลเสริมซาย ณ เทศบาลตําบลเสริมซาย 
   - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายให นางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย เปนคณะกรรมการการเลือกตั้งผูใหญบาน รวมกับคณะกรรมการ
อําเภอเสริมงาม ณ ศาลาวัดดอยเงิน บานทาโปง หมู 5 ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายใหบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม รวมกิจกรรม "จังหวัดลําปางเคลื่อนที่" โดยดําเนินกิจกรรมตางๆ 
ใหบริการแกประชาชน ดังนี้ กิจกรรมสงเสริมการอานฯ กิจกรรมจําหนายผักปลอดสารพิษ กิจกรรมการจําหนาย
ผลิตภัณฑจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชนและการขยายผลฐานการเรียนรู แหนแดง พืชน้ํามหัศจรรย ณ องคการ
บริหารสวนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดย นางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการ และบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม รวมกิจกรรม "จังหวัดลําปางเคลื่อนที่" โดยดําเนินกิจกรรม
ใหบริการแกประชาชน ดังนี้ กิจกรรมสงเสริมการอานโมบายเคลื่อนที่ จาก กศน.จังหวัดลําปาง กิจกรรมจําหนาย
ผักปลอดสารพิษ กิจกรรมการจําหนายผลิตภัณฑจากโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชนและการขยายผลฐานการเรียนรู 
แหนแดง พืชน้ํามหัศจรรย ณ องคการบริหารสวนตําบลเสริมขวา อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ นําบุคลากร 
กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ 
ระดับตําบล ระดับหมูบาน ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเสริมงาม โดยมี นายเชาวทวีพัฒน ดนัยนันท นายอําเภอ
เสริมงาม เปนประธาน และ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมวิสาหกิจชุมชนบานนาเอี้ยง ตําบลเสริมกลาง อําเภอ
เสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที ่23 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
เปนประธานคณะกรรมการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตําแหนง ครูผูชวย กศน.อําเภอเถิน ณ 
หองประชุม กศน.อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอเสริมงาม นางชลพิชา หาญณรงค                 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ เปนวิทยากร ขับเคลื่อนกิจกรรมดําเนินงาน ดังนี้ 
   1. กศน.อําเภอเสริมงาม ดําเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
นักศึกษา ตัวแทนภาคีเครือขาย ครั้งที่ 1/2566 โดยการรายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 และ
ขออนุมัติเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาประจําป 2567 – 2569 ขออนุมัติเห็นชอบการจัดหลักสูตรการศึกษา
ตอเนื่องประจําป 2566 การขออนุมัตเิห็นชอบการจัดพิมพหนังสือเรียนภาคเรียนที2่/2565 เปนตน 
   2. คณะครู พรอมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสริมงามศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับเกษตร
ธรรมชาติ ณ สวนเกษตรธรรมชาติวิถีพอเพียง กศน.อําเภอเสริมงาม  
   - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
รวมเปนคณะกรรมการดานการสัมภาษณ ในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน
พนักงานราชการ ณ หองประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 

/- วันที ่28… 
 
 



29 
 

   - วันที ่28 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม ครู กศน.ตําบล พรอมดวยเครือขาย ศส.ปชต.ระดับตําบลเขารวมประชุมรับฟงชี้แจงระเบียบ กกต. วาดวย 
ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ผานระบบการประชุมทางไกล Zoom Meeting ณ หองประชุม 
กศน.อําเภอเสริมงามและ กศน.ตําบล ทั้ง 4 แหง 
   - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม พรอมดวยคณะครู บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมรับชม การบรรยาย หัวขอ “แนวทางการประกัน
คุณภาพภายนอกภายใตสถานการณ COVID-19 ผานสื่อออนไลน Facebook Live เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ทางการศึกษาไดรับความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายนอกอยางทั่วถึง ณ กศน.อําเภอเสริมงาม 
    
  ๑2. กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร โดยนางรสาพร หมอศรีใจ               
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณี            
มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ เปนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมสงเสริมการอาน 
“กิจกรรมการทําโคมกระบอก” ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร โดยไดถายทอดความรู ขั้นตอน วิธีทําโคม
ลานนา เพื่อรวมอนุรักษ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทง ใหแก ครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร            
ใหสามารถเปนผูจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยที่ดี มีความรู มีทักษะ และสามารถถายทอดความรู
ใหแกอาสาสมัครสงเสริมการอานในบานหนังสือชุมชนทั้ง 7 ตําบล ตอไป 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร โดยนางรสาพร หมอศรีใจ                
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณี           
มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร รวมพิธีทอดกฐินสามัคคี
อําเภอหางฉัตร ประจําป 2565 ณ วัดแมยามเหนือ หมูที่ 8 ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง โดยมี 
นายนเรศวรฤทธิ์ อุบลศรี นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธีทอดกฐินสามัคค ี
   - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร โดยนางรสาพร หมอศรีใจ             
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายให คณะครูและบุคลากร 
กศน.อําเภอหางฉัตร เขารวมกิจกรรม “อาสาสมัครโครงการชุมชนแหงการเรียนรูและอยูดีมีสุข” ประจําป 2565 
โดยมูลนิธิอุทกพัฒน ในพระบรมราชูปถัมภ และบริษัท โคคา-โคลา ประเทศไทย สนับสนุนการดําเนินงานบริหาร
จัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ เพื่อใหชุมชนมีน้ําตนทุนสําหรับอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร ณ 
ชุมชนบานตาลนอย ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 6 และ 7 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรี
ใจ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกับคณะครูและบุคลากร จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและเกา ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 ทั้ง 7 ตําบล โดยในการนี้ไดมี 
นางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกศน.อําเภอหางฉัตร ลงพื้นที่ตรวจ
เยี่ยม ใหกําลังใจและใหความรูเรื่อง การจัดการศึกษาของ กศน.กับครูและนักศึกษา ณ กศน.ตําบลหางฉัตร, กศน.
ตําบลหนองหลม และ กศน.ตําบลวอแกว นางสาวเปรมสิณี มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ หัวหนากลุมงาน
บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่ ณ กศน.ตําบลเมืองยาวและ กศน.ตําบลแมสัน นายเดชพิษฐ เดชะบุญ ครูผูชวย หัวหนา
งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ลงพื้นที่ ณ กศน.ตําบลเวียงตาล และ กศน.ตําบลปงยางคก โดยมีนางสาวเกวลิน อตมะ 
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน, นางสาวเกศสุดา ไชยสวนดอก ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน รวม
ตอนรับ 
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  - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญการ
พิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูและบุคลากร รวมรับมอบหนังสือ
บริจาค จาก นายฐนกมล ไกรวงษ, นางสาวชวัลรักษ เหลาวานิชวัฒนา และนางสาวเศรษฐีนี เหลาวานิชวัฒนา 
ประเภทวรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน การตูน และนวนิยายจํานวน 4,200 เลม ใหแก กศน.อําเภอหางฉัตร 
และหองสมุดประชาชนอําเภอหางฉัตร เพื่อใหบริการสงเสริมการอานและการเรียนรูแกประชาชนทั่วไป ในบาน
หนังสือชุมชนพื้นที่อําเภอหางฉัตร และแหลงเรียนรูใน กศน.ตําบล จํานวน 7 ตําบล 
  - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมดวยนางสาวเกวลิน อุตตมะ                 
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน และนางวรินศิญา ถานอย ครูกศน.ตําบลเวียงตาล เขารวมพิธีแลกเงิน
พระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน โดยมีนายนเรศวรฤทธิ์ อุบลศรี นายอําเภอหางฉัตร ประธานในพิธีแลก
เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน เพื่อสมทบกองทุนแมของแผนดิน “ทุนตั้งตนแหงความดีงาม” โดย
มีสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอหางฉัตร หัวหนาสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน ผูชวยฯ สมาชิกเทศบาลตําบล
เวียงตาล ผูนําชุมชนคณะกรรมการกองทุนแมของแผนดินบานยางออยใต ประชาชนบานยางออยใต เขารวมพิธี
ดังกลาวฯ ณ บานยางออยใต หมู 11 ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
  - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกับครูและบุคลากร ประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2566 โดยมีประเด็นหลักๆ ดังนี้ คือ เรื่องแจงใหทราบ ขอ
ความคิดเห็นบุคลากรเรื่องการจัดกิจกรรมตางๆ พรอมรวมกันวางแผนการดําเนินงานในชวงเดือนตุลาคมนี้ ณ หอง
ประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
  - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายใหคณะครูและบุคลากร กศน.
อําเภอหางฉัตร รวมจัดกิจกรรมการออกหนวยบริการโครงการศูนยดํารงธรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําป
งบประมาณ 2566 ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาบัว (หลังเกา) หมูที่ 3 ตําบลเมืองยาว อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง กิจกรรมบริการประกอบดวย กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู กิจกรรมอานสรางอาชีพ กิจกรรมถัง
หมักรักษโลก กิจกรรมทําสลัดโรลเพื่อสุขภาพ กิจกรรมบรรณสัญจร รับบริจาคหนังสือจากประชาชน และกิจกรรม
ประชาสัมพันธ แนะแนวการศึกษา กศน.อําเภอหางฉัตร โดยมี นายนเรศวรฤทธิ์ อุบลศรี นายอําเภอหางฉัตรเปน
ประธานในพิธีเปด 
  - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายใหคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอ
หางฉัตร รวมรับการติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การจัดการศึกษาตอเนื่อง และกิจกรรมที่เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี(Best practice) ของ 
กศน.ตําบล ตลอดจนรับฟงสภาพปญหาในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 ที่ผานมา จาก นายพงษศักดิ ์
บุญเปง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยนายเกียรติพงษ จักจุม และ นายมานพ เงินงาม 
นักวิชาการศึกษาสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เพื่อการวางแผนการดําเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการจัดการศึกษาตอเนื่อง ใน
ปงบประมาณ 2566 ในการนี้ไดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กศน.ตําบลหนองหลม (กศน.ตําบล 5 ดีพรีเมี่ยม)พรอมให
ขวัญ กําลังใจ และแนวทางการดําเนินงานแกคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร ในปงบประมาณ 2566 
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  - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร มอบหมายใหคณะครูและบุคลากร กศน.
อําเภอหางฉัตร ดําเนินการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศผูประเมินเทียบระดับ ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2565 จํานวน 
6 คน ม.ตน 4 คน และม.ปลาย 2 คน โดยมีนางสาวเปรมสิณี มังจักน บรรณารักษปฎิบัติการ เปนประธานกลาว
เปดการปฐมนิเทศ และนางสาวสุกัญญา ชัยสงค ครูกศน ตําบลปงยางคก ชี้แจงแนวทางการประเมินเทียบระดับ
ตามปฏิทินการดําเนินงานทั้งการประเมินมิติประสบการณ มิติความรูความคิด และการสัมมนาวิชาการ ณ              
หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
  - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกับคณะครู บุคลากรและภาคีเครือขาย ได
ดําเนินการจัดโครงการกีฬา กศน.เกมส อําเภอหางฉัตร ประจําปงบประมาณ 2566 กิจกรรม การแขงขันกีฬา 
กศน.อําเภอหางฉัตร โดยการจัดกิจกรรมกีฬาในครั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากภาคีเครือขายทุกๆ หนวยงาน 
รายนามดังนี้ นายบุญชวย อินตานวล ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอหางฉัตร, สจ.บุญเนตร เตชะอุน, 
สจ.ประหยัด แลสันกลาง, ผจก.โรงสีขาวแสงรุงเรือง, องคการบริหารสวนตําบลแมสัน, องคการบริหารสวนตําบล
วอแกว, องคการบริหารสวนตําบลหนองหลม, เทศบาลตําบลเมืองยาว, ผูจัดการสุพิน ฟรุต บานสวนทรงเกียรติ, 
สหกรณฟารมโคนม(วอแกว),ผูจัดการรานตนน้ํา โดยไดสนับสนุน น้ําดื่ม สปอนเซอร ผาเย็น อุปกรณทาง
การแพทย ชุดกีฬาสําหรับนักฟุตบอลฯลฯ ในการแขงขันกีฬา กศน.อําเภอหางฉัตรในครั้งนี้ ณ สนามกีฬา กศน.
ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
  - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางรสาพร หมอศรีใจ ครูชํานาญ
การพิเศษ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกับคณะครู บุคลากรและภาคีเครือขาย 
รวมรับฟงการประชุมชี้แจงระเบียบ กกต. วาดวย ศส.ปชต. และแนวทางการขับเคลื่อน ศส.ปชต. ผานระบบการ
ประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พรอมไดมอบหมาย
ให ครู กศน.ตําบล ประสานใหประธาน คณะกรรมการ ศส.ปชต.ระดับตําบล ทั้ง 7 ตําบล รวมรับฟงการประชุม
ชี้แจงจาก กกต.จังหวัดลําปาง ในครั้งนี้ดวย 
   
  ๑3. กศน.อําเภอเมืองปาน 
   -  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอเมืองปาน และคณะบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน ไดรับมอบนโยบายและการนิเทศการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาตอเนื่อง จาก นายพงศศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ กศน.จังหวัด
ลําปาง พรอมคณะ กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองปาน และไดลงพื้นที่เพื่อใหคําปรึกษา 
แนะนํา กศน.ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ครู กศน.ตําบลบานขอ และ บรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอําเภอเมืองลําปาง ไดนํารถมินิโมบาย กิจกรรมสงเสริมการอาน ใหกับเด็กๆโรงเรียนบานขอวิทยา ตําบล
บานขอ อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง 
   - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน และบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2565 
โดยมีนายประสิทธิ จําเดิม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเมืองปาน เปนประธานเปดในโครงการนี้ ณ หองประชุม
เทศบาลตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง 
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   - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน มอบหมายให บุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน รวมกิจกรรมจิตอาสา ทําดีดวยหัวใจ เนื่องในวันสวรรคต
พระมาธีรราชเจา เพื่อนอมรําลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6          
ณ บริเวณที่วาการอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 คณะครู กศน ตําบล ไดรับมอบหมายจาก นางสาวปาน
เดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ประชุมผาน Zoom Cloud Meeting ชี้แจงระเบียบ
คณะกรรมการ ศส.ปชต. จาก กกต. จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม กศน อําเภอเมืองปาน 
 
  14. กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง พรอมดวย นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับมอบของ
อุปโภคบริโภค จาก นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ พรอมดวย ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอเมืองปาน,อําเภอเสริมงาม,อําเภอแมพริก,อําเภอแจหม,อําเภอหางฉัตร และ กศน.อําเภองาว เพื่อใหความ
ชวยเหลือบรรเทาทุกขและความเดือดรอนแกผูประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร ตามโครงการ “กศน.          
จิตอาสา ซอม สราง ลางใหม ชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม” ศูนยอํานวยการชวยเหลือหนวยงาน สถานศึกษา
ประสบภัยพิบัติ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดสุรินทร 
   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ             
วังเหนือ เขารวมประชุมมประสานแผนและเตรียมความพรอมการจัดแขงขันกีฬา กศน.เกมส ภาคเหนือ 2566 
และ กศน.เกมส กลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด (กลุมหลายดอย) 2566 ณ หอประชุมรมไทร สถาบัน กศน.
ภาคเหนือและหองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวัง
เหนือ ไดมอบหมายให นายจักรกฤษณ ปก่ํา ครู ค.ศ.1 รับมอบเกียรติบัตรดีเดนดีเดน รางวัล "สถานศึกษา
ปลอดภัย"ประจําป 2565 ปที่ 1 จากนายชัชวาลย ฉายะบุตร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง โดย กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน ณ โรงเรียนอนุบาลหางฉัตร อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 
   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวัง
เหนือ เปนประธานเปดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 และพิธีมอบวุฒิบัตรแกผูสําเร็จ
การศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อใหความรูนักศึกษา กศน. ไดแก 1.โครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และการจัดการเรียนรู 2.การเทียบโอนผลการเรียน การวัดผล ประเมินผลการเรียน การประเมินคุณธรรม การจบ
หลักสูตร การขอจบ การรับวุฒิบัตร 3.ชองทางการเรียนรู กศน.อําเภอวังเหนือ เว็บไซต ,ชอง Kid-pen channel,
การใชแอพพลิเคชั่น สถานศึกษาปลอดภัย (MOE safety center) ณ หองประชุมฮอมฮัก กศน.อําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นําโดย นายพงษศักดิ์ บุญเปง ผูอํานวยการ สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวย นายเกียรติพงษ จักจุม และ นายมานพ เงินงาม นักวิชาการศึกษา ติดตามผลการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงกิจกรรมที่ เปนแนวทางปฏิบัติที่ดี                   
(Best Practice) ตลอดจนรับฟงสภาพปญหาในการดําเนินงานในปงบประมาณ 2565 และวางแผนการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมในปงบประมาณ 2566 ณ กศน.อําเภอวังเหนือ กศน.ตําบลวังเหนือ และ หองสมุดประชาชน
อําเภอวังเหนือ โดย มี นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ กลาวตอนรับ 

/- วันที่ 22… 
 



 

   - วันที่ 22 
เปนผูรับมอบพัดลมตั้งโตะ จํานวน 
จาก กศน.อําเภอวังเหนือ ซึ่ง นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน
และ นายนัทธพงศ ตามวงค ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เปนผูมอบ ณ ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 30 
อําเภอวังเหนือ จัดโครงการแขงขันกีฬา กศน
การแขงขันเปตอง การแขงขันเซปกตะกรอ การมอบรางวัล และ ปดโครงการ
 
 
 
 
    

    

     

 

 

 

    

    

    

 

 

 

22 พฤศจิกายน 2565 นายสิทธากร ศรียาบ ปลัดอําเภอวังเหนือ ใหเกียรติ
เปนผูรับมอบพัดลมตั้งโตะ จํานวน 2 ตัว เพื่อเปนรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจําป 

อําเภอวังเหนือ ซึ่ง นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ พรอมดวย นายจักรกฤษณ
ะ นายนัทธพงศ ตามวงค ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เปนผูมอบ ณ ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ 

30 พฤศจิกายน 2565 นําโดยนายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน
อําเภอวังเหนือ จัดโครงการแขงขันกีฬา กศน.เกมส โดยมีกิจกรรมไดแก พิธีเปดโครงการ การแขงขันกีฑา
การแขงขันเปตอง การแขงขันเซปกตะกรอ การมอบรางวัล และ ปดโครงการ 

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

               (นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ) 

            นักจัดการงานทั่วไป 

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

                (นางสาวสีดา  จันทรอินตา) 

                  หวัหนากลุมอํานวยการ 

33 

นายสิทธากร ศรียาบ ปลัดอําเภอวังเหนือ ใหเกียรติ
ตัว เพื่อเปนรางวัลสลากกาชาดและรางวัลมัจฉากาชาด ประจําป 2566 

อําเภอวังเหนือ พรอมดวย นายจักรกฤษณ ปก่ํา ครู 
ะ นายนัทธพงศ ตามวงค ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เปนผูมอบ ณ ที่ทําการปกครองอําเภอวังเหนือ 

นําโดยนายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.
รงการ การแขงขันกีฑา (วิ่ง) 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

ผูตรวจรายงานการประชุม 


