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รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อาํเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สํานักงาน กศน.จงัหวดัลาํปาง 

ครั้งที่ 4/๒๕63 ประจําเดือน ธันวาคม ๒๕63 

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม ๒๕63 

ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผูมาประชุม      จํานวน 19 คน ดังนี้ 
   
  1. นางคนึงนิตย  วันนิตย   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  2. นายสมชาย  เด็ดขาด   รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
  3. นางเกตุแกว  อริยะเลิศเมตตา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง  
  4. นางจิดาภา  สนนิคม   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
  5. นางสาวปานเดือน  สุยะเพี้ยง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน     
  6. นายภานุวฒัน  สืบเครือ   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนอื                           

7. นางสาวชนิสรา  พรมชัย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร 

8. นางอุบลรัตน  ศรีตันดา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 

9. นางจันทนี  อินนันชัย   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 

10. นางนฤมล  บุตรชานนท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 

11. นางนาตยา นนทวงค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม   

12. นายสุริยันต  ปนเครือ  ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 

13. นายจารุวัตร  พุทธเนตร  ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

14. นางสาวเสาวนีย  จินดา  ครูผูชวย แทน ผอ.กศน.อําเภอเสริมงาม 

15.นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

     ติดตามประเมินผลการศึกษา 

16. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมและหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

17. นางปาริชาติ  ปอมไธสง  หัวหนากลุมกลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

      และกลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย                              

18. นางสาวจรรยารัตน  แกวปนขันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  19. นางสาวจิรภา  โทกุล   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

 

 

/ผูเขารวมประชุม…   
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ผูเขารวมประชุม  จํานวน  17  คน ดังนี้ 

  1. นางสาววาทินี  จํารูญขจรเกียรติ นักวิชาการพัสดุ 

  2. นางสาวกัลยาณี  กองนํา  นักวิชาการเงินและบัญช ี

  3. นางสาวสุนิสา  ใหมทํา   นักวิชาการเงินและบัญช ี

  4. นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ  นักจัดการงานทั่วไป 

  5. นายเกียรติพงษ  จักจุม  นักวิชาการศึกษา 

  6. นางสาววรารัตน  ปกต ิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  7. นางสาวสุทธิลักษณ  อินทรอัมพร นักวิชาการศึกษา 

   8. นายอนุวัฒน  วงเวียน   นักวิชาการศึกษา 

   9. นางสาวพรภิรมย พรมมาลา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

   10. นางเสาวนิต  สารชัย   พนักงานพิมพ 

   11. นางศรีวรรณ  ปญญาทอง  พนักงานพิมพ 

   12. นางสาวนริศรา  บุญรอด  เจาพนักงานธุรการ 

   13. นางสาวจิตราภรณ  ปกติ  เจาหนาที่งานธุรการ 

   14. นางจิตติมา  บุญม ี   นักวิชาการศึกษา 

   15. นางจารีย  สังขทอง   นักวิชาการศึกษา 

   16. นายอุดม  เอี่ยมฤทธิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   17. วาที่ ร.ต.หญิงวราภรณ วงศชัย ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  

                 “แมฟาหลวง”  

    

ผูไมมาประชุม - 

 

 นางคนึงนิตย  วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประธานกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

 นางคนึงนิตย  วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ขอขอบคุณ ผูอํานวยการ และ
บุคลากร กศน.อําเภอทุกทาน ไดสนับสนุนการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป 2564 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณ
มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตลําปาง 
 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  - การใชจายงบประมาณ ใหดําเนินการเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามไตรมาส 

  - การรักษามาตรฐานสินคา ใหไดมาตรฐาน สรางมูลคาเพิ่มของสินคา การคาออนไลนมีการ

จําหนายสินคาออนไลน เพื่อเพิ่มปริมาณในการขายใหเพิ่มมากขึ้น และสรางสินคาใหเปนเรื่องราว มีความเปนไป

เปนมา 

/- ใหความสําคัญในการวางแผน… 
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  - ใหความสําคัญในการวางแผน การทําแผนพัฒนา แผนประจําป 2564 – 2565 แผนปฏิบัติ

งานโดยใชแผนเปนเครื่องมือ ใหหนวยงานใหแผนเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

  - การรายงานการปฏิบัติงานทุกครั้งในไลนจังหวัด ใหขึ้นรายงานเปนรายลักอักษร เปนจดหมาย

ขาว หรือเปนรายกิจกรรม เพื่อสะดวกในการนํามาเปนหลักฐานในการรายงานขอมูลตอไป 

     

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2563  

                             เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563      

         

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
  
มติท่ีประชุม  :         รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ ๔  :  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1.1 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 1. การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปางและสถานศึกษาในสังกัด 
 เบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 

  วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2563   

  BUDGET 

   เงินงบประมาณ    38,679,540 

    เบิกจาย  27.18 % 

    คงเหลือ   72.82 %     

   เงินงบประมาณ    90,000,000 

    เบิกจาย  11.68 % 

    คงเหลือ   88.32 %  

   GFMIS 
   เงินงบประมาณ    38,679,540 

    เบิกจาย  24.16 % 

    คงเหลือ   75.84 %     

 

/เงินงบประมาณ… 



4 
 

   เงินงบประมาณ    90,000,000 

    เบิกจาย  10.39 % 

    คงเหลือ   89.61 %  

  

  รายงานการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564 ขอมูลจากโปรแกรมบริหาร

งบประมาณ (E-Budget) สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  

  1. กศน.อําเภอเถิน   48.30 % 

  2. กศน.อําเภอสบปราบ   29.00 % 

  3. กศน.อําเภอแมพริก   28.27 % 

  4. กศน.อําเภอแมทะ   24.52 % 

  5. กศน.อําเภอแมเมาะ   21.24 % 

  6. กศน.อําเภอวังเหนือ   20.40 % 

  7. กศน.อําเภอเมืองปาน   19.00 % 

  8. กศน.อําเภอเกาะคา   18.63 % 

  9. กศน.อําเภอเสริมงาม   18.42 % 

  10. กศน.อําเภอเมืองลําปาง  18.39 % 

  11. กศน.อําเภอหางฉัตร   16.80 % 

  12. กศน.อําเภอแจหม   7.64 %   

  13. กศน.อําเภองาว   58.80 % 

   

 2. การจัดทําขอมูล และการรายงานผลการดําเนินงานในระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
สํานักงาน กศน. (DMIS) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  1. การตรวจสอบจํานวนและความถูกตองของบุคลากรในสังกัด เลขบัตรประชาชน  ชื่อ หรือ 
นามสกุลรหัสสถานศึกษา หรือ สังกัด ตําแหนง เบอรโทรศัพท (6) E-mail  
  2. ตรวจสอบ “ขอมูลพื้นฐาน” เปนการจัดการขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษา สําหรับเมนู “ขอมูลพื้นฐาน” เปนการจัดทําขอมูลสําหรับระดับตาง ๆ ประกอบดวยระดับจังหวัด 
ระดับอําเภอ ระดับตําบล 
  3. ใหครู กศน.ตําบลสราง Facebook Fanpage เพื่อลิ้งขอมูลในการรายงานผลการจัดกิจกรรม
แตละกิจกรรม 
 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง : แจงสวนของงบประมาณ คาหนังสือเรียน และงบกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนจะตองดําเนินการดูขอมูลในสวนของแผนงาน  
  - สวนของ DMIS เปนฐานขอมูลเพื่อใชรวบรวมขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน เชน ขอมูลพื้นฐาน
บุคลากรขอมูลพื้นฐานหนวยงาน สถานศึกษาในสังกัด เปนตน ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เชน
แผนการดําเนินงานระดับมหภาค แผนการดําเนินงานระดับจุลภาค แผนการใชงบประมาณ รายงานผลการ
ดําเนินงาน รายงานผลการใชงบประมาณ เปนตน ตลอดจนเพ่ือนําขอมูลสารสนเทศที่ไดมาประกอบการ กําหนด 
         /นโยบายเพื่อการพัฒนางาน… 
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นโยบายเพื่อการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพองคกร ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนผูรับบริการที่
เปนกลุมเปาหมายตอไป  
  - การเบิกจายงบประมาณใหตรวจสอบหลักฐานใหครบถวน ถูกตอง กําชับผูอํานวยการ
สถานศึกษา ตรวจเช็คเอกสารกอนสงมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เพื่อลดการสงคืนเอกสาร และการ
เบิกจายที่รวดเร็วขึ้น 
 
๔.๑.2 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 - การประเมินการดําเนินงานองคกรนักศึกษา กศน. ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ 

สํานักงาน กศน. ไดจัดทําแนวทางการประเมินการดําเนินงานองคกรนักศึกษา กศน. ประเภท

สถานศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกรนักศึกษา กศน. และเพื่อยกยองเชิดชู

เกียรติ สรางขวัญ กําลังใจใหแกนักศึกษา กศน. ครู ผูบริหาร ที่ดําเนินงานองคกรนักศึกษา ซึ่งสํานักงาน กศน. 

จังหวัดลําปาง ไดจัดสงแนวทางการประเมินดังกลาวให กศน. อําเภอ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๒๑๐.๖๗(๐๓)/ว ๔๙๓ 

ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทาง E-office เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แลว จึงขอเชิญชวน กศน. อําเภอ เขารวม

ประเมินการดําเนินงานขององคกรนักศึกษา กศน. อําเภอ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสรุปผลการประเมิน

ตนเองพรอมขอมูลตามแบบประเมินฯ เปนรูปเลมเอกสารสงสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ภายในวันที่                      

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  เพื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดจะไดทําการประเมินคัดเลือกใหสํานักงาน กศน. ตอไป  

     หลักเกณฑการประเมิน มี ๔ องคประกอบ ดังนี้ 

- องคประกอบที่ ๑ การบริหารองคกรนักศึกษา กศน. 

- องคประกอบที่ ๒ การจัดกิจกรรมชวยเหลือนักศึกษา กศน. ใหมีพัฒนาการเรียนรูและจบ

การศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรอยางมีคุณภาพ 

- องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ใหมีสวนรวมในการดําเนินงาน

และการจัดกิจกรรมของหนวยงานและสถานศึกษา 

- องคประกอบที่ ๔ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

หรือเขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม 

    เกณฑการประเมิน แบงเปน ๕ ระดับ ดังนี้ 

 รอยละ ๘๐ – ๑๐๐  ไดระดับ ดีเยี่ยม 

 รอยละ ๗๐ – ๗๙  ไดระดับ ดีมาก 

 รอยละ ๖๐ – ๖๕ ไดระดับ ดี 

 รอยละ ๕๐ – ๕๙ ไดระดับ พอใช 

 รอยละ ๕๐  ไดระดับ ตองปรับปรุง 
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 - จํานวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑               
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ซึ่งในภาคเรียนนี้ไดดําเนินการรับสมัครและลงทะเบียนนักศึกษาเปน ๒ ระบบ คือ ทาง ITW 51 

จะเปนของนักศึกษาเกา และทางระบบ Online เปนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ คือนักศึกษาใหม  

ขณะนี้รอสํานักงาน กศน. ดําเนินการประมวลผลทั้ง ๒ ระบบ รวมกันใน MIS  และจากการนําสงขอมูลนักศึกษา

เกาจาก กศน. อําเภอทั้ง ๑๓ แหง และจากการลงทะเบียนนักศึกษาใหมทางระบบ Online ที่ กศน. อําเภอ           

ไดดําเนินการลงทะเบียนนั้น ในภาคเรียน ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง มีนักศึกษาทั้งสิ้น 

๖,๙๙๓ คน แยกเปน  ระดับประถมศึกษา จํานวน ๙๙๗ คน มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๒,๓๙๕ คน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน ๓,๖๐๑ คน ดังนี้ 

 
  กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 คน 
    รวม    26 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
    รวม    6 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  10 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน 
    รวม    32 คน 
  กศน.อําเภอแมเมาะ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 คน 
    รวม    17 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    0 คน 
 

/รวม 2 ระบบ… 
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   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 คน 
    รวม    17 คน 
  กศน.อําเภอเกาะคา 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  18 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 คน 
    รวม    43 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  2 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    3 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  10 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  19 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 คน 
    รวม    46 คน 
  กศน.อําเภอเสริมงาม 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน 
    รวม    23 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    3 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน 
    รวม    26 คน 
 
 
 

/กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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  กศน.อําเภอวังเหนือ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  18 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  12 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน 
    รวม    38 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน 
    รวม    9 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  23 คน 
    ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  12 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน 
    รวม    47 คน 
  กศน.อําเภอแมพริก 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 
    รวม    15 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    0 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 
    รวม    15 คน 
  กศน.อําเภอแมทะ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  4 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน 
    รวม    15 คน 
 
 

/ระบบ ITW Online… 
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   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน 
    รวม    4 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 คน 
    รวม    19 คน 
  กศน.อําเภอสบปราบ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  4 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน 
    รวม    15 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
    รวม    2 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน 
    รวม    17 คน 
  กศน.อําเภอหางฉตัร 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  124 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  155 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 192 คน 
    รวม    471 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  46 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  56 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 70 คน 
    รวม    172 คน 
 
 
 

/รวม 2 ระบบ… 
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   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  170 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  211 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 262 คน 
    รวม    643 คน 
  กศน.อําเภอเมืองปาน 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  117 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  130 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 213 คน 
    รวม    460 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  9 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  25 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 32 คน 
    รวม    66 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  126 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  155 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 245 คน 
    รวม    526 คน 
  รวม 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  782 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1,903 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2,860 คน 
    รวม    5,545 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  215 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  492 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 741 คน 
    รวม    1,448 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  997 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2,395 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,601 คน 
    รวม    6,993 คน 
 
 

/- จํานวนนักศึกษา... 
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 - จํานวนนักศึกษาคนพิการหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑               
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 14 คน 
    รวม    26 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
    รวม    6 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  10 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน 
    รวม    32 คน 
  กศน.อําเภอแมเมาะ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 คน 
    รวม    17 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    0 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 คน 
    รวม    17 คน 
  กศน.อําเภอเกาะคา 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  18 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 คน 
    รวม    43 คน 

/ระบบ ITW Online… 
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   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  2 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    3 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  10 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  19 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 17 คน 
    รวม    46 คน 
  กศน.อําเภอเสริมงาม 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน 
    รวม    23 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    3 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน 
    รวม    26 คน 
  กศน.อําเภอวังเหนือ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  18 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  12 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน 
    รวม    38 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน 
    รวม    9 คน 
 
 
 

/รวม 2 ระบบ… 
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   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  23 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  12 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน 
    รวม    47 คน 
  กศน.อําเภอแมพริก 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 
    รวม    15 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดบัประถมศึกษา  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 0 คน 
    รวม    0 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 
    รวม    15 คน 
  กศน.อําเภอแมทะ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  4 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน 
    รวม    15 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน 
    รวม    4 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 คน 
    รวม    19 คน 
 
 
 

/กศน.อําเภอสบปราบ... 
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  กศน.อําเภอสบปราบ 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  4 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 คน 
    รวม    15 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
    รวม    2 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 คน 
    รวม    17 คน 
  กศน.อําเภอหางฉัตร 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 คน 
    รวม    26 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
    รวม    3 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  9 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  10 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน 
    รวม    31 คน 
  กศน.อําเภอเมืองปาน 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  12 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 คน 
    รวม    29 คน 
 
 

/ระบบ ITW Online… 
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   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  1 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
    รวม    2 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  13 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน 
    รวม    31 คน 
  รวม 
   โปรแกรม ITW 51 
    ระดับประถมศึกษา  70 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  83 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 94 คน 
    รวม    247 คน 
   ระบบ ITW Online 
    ระดับประถมศึกษา  15 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 คน 
    รวม    32 คน 
   รวม 2 ระบบ 
    ระดับประถมศึกษา  85 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  89 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 105 คน 
    รวม    279 คน 
 - สรุปรายงานการสํารวจกลุมเปาหมายการจัดกิจกรรม กศน.ปองกันภาวะซึมเศรา ระดับจังหวัดภายใต 
รายการคาใชจายโครงการการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกาย จิตและสมองของ
ผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 จากที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ สํานักงาน กศน. ไดขอให

สํารวจกลุมเปาหมายการจัดกิจกรรม กศน. ปองกันภาวะซึมเศรา ของแตละ กศน.อําเภอ เพื่อเปนฐานขอมูลใน

การจัดสรรเงินงบประมาณในแตละงวด โดย สํานักงาน กศน. ไดแบงเปน ๒ งวด  งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – 

มีนาคม ๒๕๖๔) จํานวน ๑๓๖,๗๕๕ คน งวดที่ ๒ (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๔) จํานวน ๑๖๓,๒๔๕ คน  และ

สํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง ไดให กศน. อําเภอ สํารวจกลุมเปาหมายการจัดกิจกรรม รายละเอียดตามเอกสาร

ที่แจก พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม แบงตามจํานวนตามงวดที่ขอจัด รวมทั้ง ๑๓ อําเภอ งวดที่ ๑ – ๒ จํานวน ๑,๑๙๗ 

คน งวดที่ ๓ – ๔ จํานวน ๒.๖๓๕ คน ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ จังหวัดลําปาง มีจํานวนกลุมปาหมายที่ตองจัด

กิจกรรมนี้ จํานวน ๓.๘๓๒ คน ซึ่งกลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ จะไดจัดสงขอมูลนี้ใหสํานักงาน กศน.                 

เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตอไป  

/กศน.อําเภอเมืองลําปาง… 
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  กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 502  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 370 คน 
   รวม  เปาหมาย 872 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล 5 ครั้ง 
    - ชาวตลาด 1 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ  2 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค  23  ครั้ง 
    - วัด    4 ครั้ง 
  กศน.อําเภอแมเมาะ 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 40  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 50 คน 
   รวม  เปาหมาย 90 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - ชาวตลาด 1 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ  4 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค  2  ครั้ง 
    - วัด    1 ครั้ง 
  กศน.อําเภอเกาะคา 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 135  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 135 คน 
   รวม  เปาหมาย 270 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล  3 ครั้ง 
    - บานหนังสือชุมชน 1 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ  1 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค  10 ครั้ง 
    - วัด    3 ครั้ง 
  กศน.อําเภอเสริมงาม 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 0  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 400 คน 
   รวม  เปาหมาย 400 คน 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 3 ครั้ง 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ  4 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค  2 ครั้ง 

/กศน.อําเภองาว… 
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  กศน.อําเภองาว 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 0  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 150 คน 
   รวม  เปาหมาย 150 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล  3 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 6 ครั้ง 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ  6 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค  1 ครั้ง 
    - อื่นๆ    3 ครั้ง 
  กศน.อําเภอแจหม 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 240  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 240 คน 
   รวม  เปาหมาย 480 คน 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - ศาลาอเนกประสงค  9 ครั้ง 
    - วัด    1 ครั้ง 
    - อื่นๆ    4 ครั้ง 
  กศน.อําเภอวังเหนือ 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 40  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 150 คน 
   รวม  เปาหมาย 190 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล  1 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ 3 ครั้ง 
  กศน.อําเภอเถิน 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 0  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 490 คน 
   รวม  เปาหมาย 490 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล  5 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 6 ครั้ง 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ 1 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค 2 ครั้ง 
    - วัด   1 ครั้ง 
    - อื่นๆ   1 ครั้ง 
 

/กศน.อําเภอแมพริก… 
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  กศน.อําเภอแมพริก 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 120  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 120 คน 
   รวม  เปาหมาย 240 คน 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 3 ครั้ง 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ 3 ครั้ง 
    - วัด   2 ครั้ง 
  กศน.อําเภอแมทะ 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 40  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 140 คน 
   รวม  เปาหมาย 180 คน 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 2 ครั้ง 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ 2 ครั้ง 
  กศน.อําเภอหางฉัตร 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 80  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 60 คน 
   รวม  เปาหมาย 140 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล  2 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ 2 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค 2 ครั้ง 
    - อื่นๆ   1 ครั้ง 
  กศน.อําเภอสบปราบ 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 0  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 230 คน 
   รวม  เปาหมาย 230 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล  4 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 4 ครั้ง 
    - อื่นๆ   1 ครั้ง 
  กศน.อําเภอเมืองปาน 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 0  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 100 คน 
   รวม  เปาหมาย 100 คน 
 
 

/จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย… 
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   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 1 ครั้ง 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ 3 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค 1 ครั้ง 
  รวม 
   งวด 1 – 2  เปาหมาย 1,197  คน 
   งวด 3 – 4  เปาหมาย 2,635 คน 
   รวม  เปาหมาย 3,832 คน 
   จัดในพื้นที่ของ  กศน. 
    - กศน.ตําบล  23 ครั้ง 
    - ชาวตลาด  1 ครั้ง 
    - บานหนังสือชุมชน 1 ครั้ง 
   จัดในพื้นที่ภาคีเครือขาย 
    - โรงพยาบาลสงเสรมสุขภาพประจําตําบล 20 ครั้ง 
    - โรงเรียนผูสูงอาย ุ 31 ครั้ง 
    - ศาลาอเนกประสงค 52 ครั้ง 
    - วัด   12  ครั้ง 
    - อื่นๆ   10 ครั้ง 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

4.1.3 กลุมกลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

 - กิจกรรม “สํานักงาน กศน.สงความสุขใหนอง ๒๕๖๔” 
  วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดจัดกิจกรรม “สํานักงาน กศน.               
สงความสุขใหนอง”โดยมีนองๆ นักเรียนเยาวชนถึง ๘๐ คน เขารวมกิจกรรม และประชาชนในชุมชนใกลเคียงเขา
รวมกิจกรรมจํานวน ๔ หมูบาน ไดแก บานแมตอมนอก บานแมตอมใน บานหัวเมือง และบานแมหมีนอก                   
โดยกิจกรรมครั้งนี้ไดมอบของบริจาคจากพี่ๆ นองๆ กศน.ทุกอําเภอในจังหวัดลําปาง และผูรวมสนับสนุน              
ในกิจกรรมครั้งนี้ อาทิ ของเลน อุปกรณการเรียน อุปกรณกีฬา ขนม และมอบเสื้อผาเครื่องนุงหม มอบใหกับ               
ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แมฟาหลวง" ที่ตั้งอยูในพื้นที่อําเภอเมืองปาน จํานวน ๖ แหง เพื่อนําไปมอบให
ประชาชนในพื้นที่ และยังมีกิจกรรมการแขงขันสานตะกราจากไมไผเพื่อนําไปจัดตั้งจุดแยกขยะของชุมชน รวมไป
ถึงการทําฝายชะลอน้ํา โดยมีนายสมขาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางไดรับมอบหมาย
จากทานผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด ณ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 
"บานแมฟาหลวง" บานแมตอมนอก ตําบลหัวเมือง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 

/- รายละเอียดการจัดงาน… 
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 - รายละเอียดการจัดงาน กีฬา กศน. เกมส ป 2564 
 ระดับกลุมจังหวัด (โซนหลายดอย)  ระดับภาค (ภาคเหนือ) ระดับประเทศ 
 1. กําหนดการจัดงาน 
  1.1 ระดับโซน วันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564 ณ จังหวัดลําปาง 
  1.2 ระดับภาค วันพฤหัสบดีที่ 4 – วันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
  1.3 ระดับประเทศ วันพุธที่ 24– วันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2564ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. ผูเขารวมการแขงขันประกอบดวย 
  2.1 ผูบริหาร หมายถึง รองเลขาธิการ กศน., ผชช., ผูบริหารสวนกลาง, ผูอํานวยการ และรอง
ผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาค, ผูอํานวยการ และรองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม., ผูอํานวยการ
และรองผูอํานวยการสถานศึกษาข้ึนตรง และ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต 
  2.2 ครู  หมายถึง  ครูศูนยการเรียนชุมชน/ ครู ศศช./ ครูอาสาฯ / หัวหนา กศน.ตําบล / 
เจาหนาที่หองสมุด / ครูผูสอนคนพิการ / ครูเด็กดอยโอกาส / บุคลากรที่เปนอัตราจางประจํา รับคาจางรายเดือน
จากสํานักงาน กศน. / ขาราชการครู / ขาราชการพลเรือน  และ บุคลากรทางการศึกษา  (ยกเวนครูประจํากลุม) 
  2.3 นักศึกษา หมายถึง  นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2/2563 ไมเปนนักศึกษา กศน.สายอาชีพ 
(หลักสูตรระยะสั้น) ไมเปนนักศึกษา กศน.เทียบระดับ 
 3. ประเภทกีฬา/กรีฑา 
  3.1 ฟุตบอล  (ครูชาย / นักศึกษาชาย)  
  3.2 เซปกตะกรอ (ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง) 
  3.3 วอลเลยบอล (ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง)  
  3.4 เปตอง  (ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง-พิการผสม)  
  3.5 กอลฟ  (ผูบริหารชาย-หญิง) 
  3.6 กรีฑา  (ผูบริหารชาย-หญิง/ ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง)  
 กีฬา กศน.เกมส 2564ระดับกลุมจังหวัด(โซนหลายดอย) วันอาทิตยท่ี 24 มกราคม 2564  
ณ จังหวัดลําปาง 
 การจัดการแขงขันกีฬาในระดับกลุมจังหวัด (โซนหลายดอย)จัดขึ้นในวันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564               
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตลําปางประกอบดวยหนวยงาน/สถานศึกษาระดับจังหวัด           
5 หนวยงาน ไดแก สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม  สํานักงาน กศน.จังหวัดแมฮองสอน  สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําพูนสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง (ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปางและสถาบัน กศน.ภาคเหนือ รวมกับ
จังหวัดลําปาง) การแขงขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาระดับกลุมจังหวัด เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในระดับ
ภาคมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.ประเภทกีฬา/กรีฑา และการกําหนดจํานวนผูเขารวมแขงขัน   
  1.1 ฟุตบอล  (ครูชาย / นักศึกษาชาย)  
     - จํานวนนักกีฬา 18 คน (ตัวจริง 11 คน สํารอง 7 คน) 
  1.2 เซปกตะกรอ (ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง) 
     - จํานวนนักกีฬา 5 คน (ตัวจริง 3 คน สํารอง 2 คน) 
  1.3 วอลเลยบอล (ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง)  
     - จํานวนนักกีฬา 12 คน (ตัวจริง 6 คน สํารอง 6 คน) 
  1.4 เปตอง  (ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง-พิการผสม)  
     - จํานวนนักกีฬา 5 คน (ตัวจริง 3 คน สํารอง 2 คน) 

/1.5 กอลฟ… 
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  1.5 กอลฟ  (ผูบริหารชาย-หญิง) 
  1.6 กรีฑา  (ผูบริหารชาย-หญิง/ ครูชาย-หญิง / นักศึกษาชาย-หญิง)  
     - จํานวนนักกีฬา ประเภทเดี่ยว 1-2 คน, ประเภทวิ่งผลัด 4 คน 
 2. สีในการจัดการแขงขนั  
  - จังหวัดลําปาง สีขาว   - จังหวัดเชียงใหม  สีฟา 
  - จังหวัดลําพูน  สีมวง  - จังหวัดแมฮองสอน สีเหลือง  
 3. กําหนดสงรายชื่อนักกีฬาเขารวมการแขงขันภายในวันที่ 15 มกราคม 2564รายละเอียดแจง 
ในระบบ https://qrgo.page.link/tjXV9 
  3.1 ชื่อ-สกุล นักกีฬา  
  3.2 ประเภทผูบริหาร/ครู ใหระบุในชองตําแหนง 
  3.3 ประเภทนักศึกษาใหระบุระดับการศึกษาและรหัสประจําตัวนักศึกษา 
  3.4 ชื่อครูผูควบคุมทีมนักกีฬา  พรอมหมายเลขโทรศัพทมือถือ 
  3.5มอบหมายใหเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัตินักกีฬาโดยเครงครัด 
 4. คณะกรรมการรับผิดชอบการแขงขันกีฬา/กรีฑาประเภทตางๆ 
  3.1 กีฬาฟุตบอล     .......................ประธาน  /เลขานุการ ...................... 
  3.2 กีฬาเซปกตะกรอ.......................ประธาน  /เลขานุการ ...................... 
  3.3 กฬีาวอลเลยบอล.......................ประธาน  /เลขานุการ ...................... 
  3.4 กีฬาเปตอง.......................ประธาน  /เลขานุการ ...................... 
  3.5 กีฬากรีฑา.......................ประธาน  /เลขานุการ ...................... 
  3.6 กีฬากอลฟ..........................ประธาน  /เลขานุการ ...................... 
 
 กีฬา กศน.เกมส 2564ระดับภาค(ภาคเหนือ)วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ 2564 ณ จังหวัดเพชรบูรณ 
  การจัดการแขงขันกีฬาในระดับภาค  (ภาคเหนือ)  จัดในวันที่ 4 –6 กุมภาพันธ 2564                 
ณ จังหวัดเพชรบูรณ  ประกอบดวย 4 กลุมจังหวัด ไดแก กลุมหลายดอย  กลุมอิงดอย  กลุมหาขุนศึก และกลุม 
อูขาวอูน้ํา การแขงขันในครั้งนี้เพื่อคัดเลือกนักกีฬาระดับภาค เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันในระดับประเทศ              
มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. นักกีฬาที่ชนะเลิศในแตละประเภทการแขงขันระดับกลุมจังหวัด (โซนหลายดอย) เปนตัวแทน 
เขารวมการแขงขันในระดับภาคสําหรับนักกรีฑา สงเขารวมการแขงขันฯ 2 ลําดับ 
 2. สีในการจัดการแขงขัน  - โซนหลายดอย “สีขาว” (รวมหมายถึง เสื้อทีมดวย) 
 3. ขบวนพาเหรด      
  3.1 ธีมขบวน   
  3.3 คนเดินพาเหรด โซนหลายดอย จังหวัดละ 50 คน (รวมแฟนซี) 
  3.4 คนถือธงสีมวง โซนหลายดอย 14 คน 
  3.5 คนถือธงสี  โซนหลายดอย 5 คน 
 4. กองเชียรนั่งบนอัฒจันทร  โซนหลายดอย จังหวัดละ  ....... คน(รอสถานที่แจง) 
 5. เอกสารการแสดงตัวตนนักกีฬา 
  5.1 สําเนาบัตรขาราชการ บัตรนักศึกษา กศน. 
  5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  5.3 นําบัตรขาราชการ บัตรนักศึกษา กศน. บัตรประชาชน อยางใดอยางหนึ่งมาแสดงในวันแขง 
มิฉะนั้นหมดสิทธิแขงขัน 

/5.4 หากเปนนักศึกษาผูพิการ… 
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  5.4 หากเปนนักศึกษาผูพิการ นําบัตร  นักศึกษา กศน.หรือบัตรประจําตัวประชาชนและสมุด
ประจําตัวคนพิการหรือหนังสือรับรองความพิการแสดงในวันแขงมิฉะนั้นหมดสิทธิแขงขัน 

 

 กีฬา กศน.เกมส 2563ระดับประเทศ วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ 2564  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
  การจัดการแขงขันกีฬาในระดับประเทศ จัดขึ้นระหวางวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ 2564  
ประกอบดวย 5 ภาค ไดแก  ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคใต  ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ กทม.-
กลุมศูนยสวนกลาง   
 1. นักกีฬาที่ชนะเลิศในแตละประเภทการแขงขันระดับภาค เปนตัวแทนเขารวมการแขงขันใน
ระดับประเทศ สําหรับนักกรีฑา สงเขารวมการแขงขันฯ 2 ลําดับ 
 2. สีในการจัดการแขงขัน  ภาคเหนือ“สีมวง” 
 3. ขบวนพาเหรด      
  3.1 ธีมขบวน   
  3.3 คนเดินพาเหรด โซนหลายดอย จังหวัดละ 50 คน  
  3.4 คนถือธงสีมวง โซนหลายดอย 14 คน 
  3.5 คนถือธงสี  โซนหลายดอย 5 คน 
 4. กองเชียรนั่งบนอัฒจันทร  โซนหลายดอย จังหวัดละ  ....... คน 
 5. เอกสารการแสดงตัวตนนักกีฬา 
  5.1 สําเนาบัตรขาราชการ บัตรนักศึกษา กศน. 
  5.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  5.3 นําบัตรขาราชการ บัตรนักศึกษา กศน. บัตรประชาชน อยางใดอยางหนึ่งมาแสดงในวันแขง 
มิฉะนั้นหมดสิทธิแขงขัน 
  5.4 หากเปนนักศึกษาผูพิการ นําบัตร  นักศึกษา กศน.หรือบัตรประจําตัวประชาชนและสมุด
ประจําตัวคนพิการหรือหนังสือรับรองความพิการแสดงในวันแขงมิฉะนั้นหมดสิทธิแขงขัน 
  
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

๔.๑.4 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1. การกําหนดคาเปาหมาย 
 2. รายงานการประเมินตนเอง SAR ป 2563 
 3. การนําสงรายชื่อเขาระบบทดสอบระดับชาติ n-net ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
  - กศน.อําเภอเมืองลําปาง  
   ระดับประถมศึกษา  13 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  54 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 106 คน 
   รวม    173 คน 
 
 
 
 

/- กศน.อําเภอเกาะคา… 
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  - กศน.อําเภอเกาะคา 
   ระดับประถมศึกษา  1 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  9 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน 
   รวม    22 คน 
  - กศน.อําเภองาว  
   ระดับประถมศึกษา  5 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  27 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 34 คน 
   รวม    66 คน 
  - กศน.อําเภอแจหม 
   ระดับประถมศึกษา  0 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  12 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 23 คน 
   รวม    35 คน 
  - กศน.อําเภอเถิน 
   ระดับประถมศึกษา  31 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  37 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 60 คน 
   รวม    128 คน 
  - กศน.อําเภอแมพริก 
   ระดับประถมศึกษา  2 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  14 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 24 คน 
   รวม    40 คน 
  - กศน.อําเภอแมทะ 
   ระดับประถมศึกษา  3 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  22 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 33 คน 
   รวม    58 คน 
  - กศน.อําเภอสบปราบ 
   ระดบัประถมศึกษา  2 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  14 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 คน 
   รวม    46 คน 
  - กศน.อําเภอเสริมงาม 
   ระดับประถมศึกษา  1 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  4 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 8 คน 
   รวม    13 คน 

/- กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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  - กศน.อําเภอวังเหนือ 
   ระดับประถมศึกษา  3 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  39 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 53 คน 
   รวม    95 คน 
  - กศน.อําเภอหางฉัตร 
   ระดับประถมศึกษา  10 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  11 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 35 คน 
   รวม    56 คน 
  - กศน.อําเภอแมเมาะ 
   ระดับประถมศึกษา  3 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  25 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 46 คน 
   รวม    74 คน 
  - กศน.อําเภอเมืองปาน 
   ระดับประถมศึกษา  13 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  17 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 22 คน 
   รวม    52 คน 
  - กศน.อําเภอเรือนจํากลางลําปาง 
   ระดับประถมศึกษา  1 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน 
   รวม    8 คน 
  - สถานพินิจและคุมครองเด็ก 
   ระดับประถมศึกษา  0 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  0 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน 
   รวม    1 คน 
  - ทณัฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 
   ระดับประถมศึกษา  5 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  9 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 คน 
   รวม    23 คน 
  - รวม 
   ระดับประถมศึกษา  93 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 296 คน 
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 501 คน 
   รวม    890 คน 

/4. กําหนดการสอบ… 



25 
 

 
 4. กําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
  กําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือกบังคับ ซึ่งดําเนินการสอบใน
วันที่ 3 – 4 เมษายน 2564  
   
 5. กําหนดการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  กําหนดการนิเทศเตรียมความพรอมการจัดการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ปงบประมาณ 2564 
  กิจกรรมกลัก 
  - ความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   - แผนการจัดการเรียนการสอน 
   - สื่อ/อุปกรณการเรียนการสอน 
   - แผนการพบกลุม 
   - สถานที/่ระบบสารสนเทศ/ปายนิเทศ 
  - เอกสารที่เกี่ยวของ 
   - แผนปฏิบัติการ กศน.ตําบล 
   - แผนการจัดการเรียนรู 
   - ปฏิทินพบกลุม 
   - เอกสาร/สารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 
   - สถานที่และอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 
  วัตถุประสงค 
   นิเทศเพื่อใหการแนะนําชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา สามารถบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอประสิทธิภาพ โดยมุงเนนความพรอมในการจัดการศึกษา กศน. 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 
  กลุมเปาหมาย 
   กศน.ตําบล ในกํากับของสถานศึกษาในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง กศน.
ตําบล 100 แหง ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”  13  แหง 
  พื้นที่ดําเนินการ 
   - กศนอําเภอเมืองปาน นิเทศ วันที่ 11 – 12 มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 5 ตําบล  
    ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”  4  แหง 
   - กศนอําเภองาว นิเทศ วันที่ 14 – 15 มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 10 ตําบล  
    ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”  6  แหง 
   - กศนอําเภอแจหม นิเทศ วันที่ 18 – 19  มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 7 ตําบล  
    ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”  3  แหง 
   - กศนอําเภอสบปราบ นิเทศ วันที่ 21 มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 4 ตําบล  

/- กศนอําเภอเสริมงาม… 
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   - กศนอําเภอเสริมงาม นิเทศ วันที่ 22 มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 4 ตําบล 
   - กศนอําเภอแมพริก นิเทศ วันที่ 25 มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 4 ตําบล 
   - กศนอําเภอเถิน นิเทศ วันที่ 26 มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 8 ตําบล 
   - กศนอําเภอแมทะ นิเทศ วันที่ 28 มกราคม 2564 
    กศน.ตําบล 10 ตําบล 
   - กศนอําเภอหางฉัตร นิเทศ วันที่  1 กุมภาพันธ 2564 
    กศน.ตําบล 7 ตําบล 
   - กศนอําเภอแมเมาะ นิเทศ วันที่  8 กุมภาพันธ 2564 
    กศน.ตําบล 5 ตําบล 
   - กศนอําเภอวังเหนือ นิเทศ วันที่  9 กุมภาพันธ 2564 
    กศน.ตําบล 8 ตําบล 
   - กศนอําเภอเมืองลําปาง นิเทศ วันที่  11 กุมภาพันธ 2564 
    กศน.ตําบล 19 ตําบล 
   - กศนอําเภอเกาะคา นิเทศ วันที่  12 กุมภาพันธ 2564 
    กศน.ตําบล 9 ตําบล 
  หมายเหตุ 
   กําหนดการ 1 วัน 
    - เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงการนิเทศ (ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดลําปาง, 
ศึกษานิเทศก) 
    - เวลา 10.00 น. นิเทศ กศน.ตําบล ในพื้นท่ี (ผูอํานวยการ กศน.จังหวัด
ลําปาง, ศึกษานิเทศก, นักวิชาการศึกษา) 
    - เวลา 13.00 น. นิเทศ กศน.ตําบล ในพื้นฐาน (ตอ) 
    - เวลา 15.30 น. สรุปผลการนิเทศ 
  กรณี กศน.อําเภอท่ีมีศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (2 วัน) 
    - เวลา 09.00 น. ประชุมชี้แจงการนิเทศ (ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดลําปาง, 
ศึกษานิเทศก) 
    - เวลา 10.00 น. นิเทศ กศน.ตําบล ในพื้นท่ี (ผูอํานวยการ กศน.จังหวัด
ลําปาง, ศึกษานิเทศก, นักวิชาการศึกษา) 
    - เวลา 13.00 น. นิเทศ กศน.ตําบล ในพื้นฐาน (ตอ) 
    - เวลา 15.30 น. สรุปผลการนิเทศ 
   วันที่ 2 
    - เวลา 09.00 น. นิเทศ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”            
ในพื้นท่ี (ผูอํานวยการ กศน.จังหวัดลําปาง, ศึกษานิเทศก, นักวิชาการศึกษา) 
    - เวลา 15.30 น. สรุปผลการนิเทศ 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

/๔.๒ สถานศึกษาในสังกัด… 
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 ๔.๒ สถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย 

  4.2.1 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สํานักงาน กศน.จังหวดัลําปาง จัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส : E-Budget โดยมี นายสมชาย 

เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด

และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยบุคลากรที่ปฎิบัติหนาที่งานแผน การเงิน บัญชี 

และพัสดุ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดจํานวน ๕๐ คน ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จัดการประชุประจําเดือน

ผูบริหาร/หัวหนากลุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รอง

ผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในการประชุม และให

เกียรติมอบเกียรติบัตร กศน.ตําบลตนแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม และใบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาตนแบบ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับมอบ ณ หองประชุม ๑ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางปาริชาติ ปอมไธสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

หัวหนากลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ สํานักนักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับมอบหมายจากทาน

รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวย บุคลากร สํานักงาน 

กศน.จังหวัดลําปาง และบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ เขารวม โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานในหัวขอเรื่อง 

สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ โดยมีนางสุรีย มาปลูก นายอําเภอ

แมทะ เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมที่วาการอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นางปาริชาติ ปอมไธสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และครู กศน.อําเภองาว                

รวมกิจกรรมของหนวยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนดอยโอกาสในเขตทองถิ่นทุรกันดารของมูลนิธิแพทยอาสา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)ซึ่งออกเดินทางไปใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชนในพื้นที่อํา

เภองาวและอําเภอแจหม ณ ศศช.บานหวยน้ําตื้น อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน และวินัยสําหรับขาราชการ เจาหนาที่ และผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สังกัด

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีผูเขารวมอบรมประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่ดูแลเรื่อง

การเงิน บัญชี และพัสดุ จาก กศน.อําเภอ ๑๓ อําเภอ จํานวน ๙๐ คน ระหวางวันที่ ๑๗ - ๑๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ ๙ ในวันที่ ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หองประชุมลอมรัก 

ณ บานแมรีสอรท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓… 
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   - วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดใหการตอนรับ              

นางคนึงนิตย วันนิตย ที่ไดยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นางนฤมล บุตรชา

นนท ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว และนางนาตยา นนทวงศ เขารับตําแหนง ผูอํานวยการ 

กศน.อําเภอแจหม ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จัดโครงการประชุม

ปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี                

นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดและปดโครงการ พรอมมอบ

แนวทางในการปฏิบัติงานแกผูเขารวมประชุม โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ครู และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน

การจัดทํา GPA/PR ของ กศน.อําเภอทั้ง ๑๓ อําเภอ จํานวน ๒๖ คน ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุมงานสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวย บุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน โดยการนําของ นางสาวปานเดือน             

สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการกศน.อําเภอเมืองปาน รวมตอนรับ พ.อ.จิรศักดิ์ พรรังสฤษฏ ผช.ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน. 

พรอมดวยคณะ กอ.รมน.จังหวัดลําปาง เขาตรวจเยี่ยมศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎี

ใหมประจําตําบลบานขอของนางบุปผา หมดดี ปราชญความมั่นคงในพื้นที่ ณ บานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัด

ลําปาง 

   - วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พันโทกันตภณ วิรัชเกษม หัวหนาชุดกลุมงานมวลชน 

กอ.รมน.จังหวัดลําปาง เขาพบ นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด เพื่อแสดงความยินดีใน

การยายมาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมทั้งหารือแผนงานโครงการที่จะ

ดําเนินการรวมกันในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

 

  ๔.๒.2 กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
   - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการสอบ E-exam                
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ(N-NET)หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ใหแกนักศึกษาที่ขาดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
นอกระบบระดับชาติ N-net โดย กศน.อําเภอเมืองลําปางไดดําเนินการตามแนวทางของสํานักงาน กศน.พรอมทั้ง
ไดจัดจุดคัดกรอง เชื้อไวรัส COVID 19 ใหกับผูเขาสอบทกุราย ณ ศูนยสอบ E-Exam  
   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับคณะติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดําเนินการตามมาตรการปองกันในสถาณการณการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1           
ปการศึกษา 2563 นําโดย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ศึกษาธิการลําปาง               
นายวสันต แปงจิตต ศึกษานิเทศก ศึกษาธิการลําปาง และนางสมพร เอี่ยมสําอาง ศึกษานิเทศกชํานาญการ              
โดย กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดนําเสนอการดําเนินการจัดกรศึกษา ตามมาตรการปองกันในสถาณการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เชนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของแตละ กศน.ตําบล 
การจัดการศึกษาตอเนื่อง การจัดการสอบวัดผลปลายภาค และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาออนไลน
ตั้งแตกระบวนการรวบรวมปญหา การพัฒนาครูในเรื่องของการทําบทเรียนออนไลน การสรางหองเรียนออนไลน  
         /จนสูกระบวนการจัดการเรียน… 



29 
 

 
จนสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมถึงคําแนะนําตางๆ เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับ 
กศน. ใหมีคุณภาพมากขึ้น ตอไป 
   - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ
เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดมอบหมายใหคณะครู กศน.อําเภอเมืองลําปางและบรรณารักษ
หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง เขารวมโครงการศูนยดํารงธรรม อําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําป 2564 โดยมี    
นายวาทิต ปญญาคม นายอําเภอเมืองลําปาง เปนประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการทําถุงผาลดโลกรอน, กิจกรรม
สงเสริมรักการอาน การทําดอกไมจากใบเตย และไดนํารถโมบายเคลื่อนที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
ใหบริการประชาชน ณ บานใหมรัตนาคม หมู 9 ตําบลบุญนาคพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ
เมตตา ผูอํานวยการ กศนอําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการ ครู และบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง              
ไดใหการตอนรับ นางคนึงนิตย วันนิตย ที่ไดยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
นางนฤมล บุตรชานนท ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว และนางนาตยา นนทวงศ เขารับ
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม โดยไดรับเกียรติจาก ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะ
เลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อําเภอเวียงปาเปา 
จังหวัดเชียงราย โดยไดมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนออนไลน Google classroom 
ตั้งแตกระบวนการทําบทเรียนออนไลน การสรางหองเรียนออนไลน การทําแบบทดสอบออนไลน จนถึงการ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลนใหกับนักศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการระบบการเรียนออนไลน และ
ทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการจัดการศึกษาออนไลน ปญหาอุปสรรคที่พบ แนวทางการแกไข และการ
พัฒนางานการศึกษาออนไลน 
   - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คณะจิตอาสาพระราชทาน กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
เขารวมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา” พัฒนาสวนสาธารณะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา) รวมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน ทําความสะอาด ณ บริเวณ
สวนสาธารณะหนองกระทิง ตําบลบอแฮว อําเภอเมืองลําปาง เพื่ออุทิศนอมเกลาถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ รองผูวาราชการจังหวัด
ลําปาง เปนประธานในพิธีเปด คณะจิตอาสาฯ ไดรวมกันบําเพ็ญประโยชนปรับแตงภูมิทัศนและพัฒนาทําความ
สะอาดสวนสาธารณะหนองกระทิง ชวยกันเก็บกวาดขยะมูลฝอย ตามจุดตางๆ ภายในพื้นที่โซนที่ไดรับมอบหมาย 
มีจิตอาสาเขารวมกิจกรรม จํานวน 27 คน 
   - วันที่ 27 – 29  พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว 
อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการ ครู และบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา 
กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวม“งานบุญตามรอยศรัทธา ไหวสาอริยสงฆเจา หลวงพอเกษม เขมโก” ประจําป 
2563 และรวมฟงพระธรรมเทศนา และรวมพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายบูชาคุณ พระอริยสงฆเจา หลวงพอ
เกษม เขมโก พรอมไดรับมอบหมายจากอําเภอเมืองลําปาง เปนคณะทํางานฝายติดตามประเมินผล เพื่อเก็บขอมูล
สํารวจสอบถามความคิดเห็นประชาชนผูเขารวมงาน ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพอเกษม เขมโก ตําบลตนธงชัย 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
 
 

/๔.๒.3 กศน.อําเภอเกาะคา… 
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  ๔.๒.3 กศน.อําเภอเกาะคา  
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
มอบหมายให นางศรีวรรณ บุญยะเลขา ปฏิบัติงานดานการเงิน-บัญชี นางจุฬารัตน อภิวงคคํา ปฏิบัติงานดาน
แผนงาน นายทองใบ เปนแผน ปฏิบัติงานดานพัสดุ เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการ
ใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส : E-Budget โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด ณ หองประชุม สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
รวมประชุมประจําเดือนผูบริหาร/หัวหนากลุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสมชาย 
เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในการ
ประชุม และรับเกียรติบัตร กศน.ตําบลตนแบบ ๕ ดีพรีเมี่ยม และใบประกาศเกียรติคุณ สถานศึกษาตนแบบ 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
มอบหมายนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ ตอนรับคณะจากสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง                
นางเนตรชนก ธรรมกุล ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน และนายวสันต แปงจิตต ศึกษานิเทศก เพื่อกํากับ
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและดําเนินการตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเปดภาคเรียนที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 
2563) 
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภอเกาะคา มอบหมายให นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ ดําเนินการประชุมบุคลากร               
เพื่อเตรียมขอมูลจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ณ หองประชุม กศน.
อําเภอเกาะคา 
   - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
รวมประชุมเวทีนําเสนอนโยบาย "คลังปญญาผูสูงอายุ เพื่อรวมพลังภาคีและสรางชุมชนสุขภาวะ" โดยม ี                 
นางกนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ เปนประธานการประชุม ณ หองประชุมราช
วัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 
   - วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เกาะคา พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา เขารวมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และ    
วินัยสําหรับขาราชการ เจาหนาที่ และผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สังกัดสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง เปนประธานพิธีเปด ณ บานแมรีสอรท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
รวมตอนรับ นางคนึงนิตย วันนิตย ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีวางพวงมาลา "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา" ประจําป 2563 
เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว ณ คายลูกเสือจังหวัดลําปาง                      
(หนองกระทิง) อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563… 
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   - วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเกาะคา ดําเนินโครงการพัฒนา
บุคลากร กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2563 โดยมี นางจิดาภา           
สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา เปนประธานพิธีเปด ณ โรงแรมแพรนครา อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
   - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเกาะคา จัดกิจกรรมรวมกับหนวยงานภาคี
เครือขาย ตามโครงการอําเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ โดยนํากิจกรรมสาธิตการทําสลัดโรล และนํารถ "อานฉัน" เพื่อบริการ
สงเสริมการอานเคลื่อนที่ ณ วัดสบต๋ํา ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
นําบุคลากรรวมกิจกรรมรองเพลงชาติไทย ไหวพระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริยไทย ณ กศน.อําเภอเกาะคา 
   - วันที ่30 พฤศจิกายน 2563  นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
ประชุมบุคลากร ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุม กศน.อําเภอเกาะคา 
    
  ๔.๒.4 กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางเดือนฉาย พุงขาว ครูผูชวย นางสาวปนนภา                
คําปงศักดิ์ ครูผูชวย นางอัษฎางค บัวเงิน ครูอาสาฯ เขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดาน
การใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส : E-Budget ณ หองประชุมสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563  นางเดือนฉาย พุงขาว ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภองาว เขารวมประชุมประจําเดือนผูบริหาร/
หัวหนากลุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2563โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธาน และรับมอบเกียรติบัตร กศน.
ตําบลตนแบบ 5D premium (กศน.ตําบลบานรอง อําเภองาว) ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เขารวมการประชุมคณะทํางานดําเนินโครงการจังหวัด
ลําปางเคลื่อนที่ประจําปงบประมาณ 2564 ณ หองประชุมโรงเรียนแมฮางวิทยา ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภองาว ประชุมประจําเดือน พฤศจิกายน 
2563 ณ หองสมุดประชาชนอําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยมีนางเดือนฉาย พุงขาว ครูผูชวย รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว เปนประธานในการประชุม 
   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางเดือนฉาย พุงขาว ครูผูชวย นางอัษฎางค บัวเงิน             
ครูอาสาสมัคร นางสาวดวงเดือน ขัติเตชะ ครู กศน.ตําบล เขารวมพิธีเปดโครงการเชื่อมโยงเครือขายสัมพันธสตรี
จังหวัดลําปาง ประจําป พ.ศ.2563 ณ หอประชุมที่วาการอําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 9 – 14  เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทีมครู กศน.อําเภองาว นําโดย ครูศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” รวมกับหนวยงาน หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนดอย
โอกาสเขตทองถิ่นธุรกันดาร ปที่ ๑๖ บานแมคิง บานปากลวย บานสามเหลี่ยม บานแมฮาง 
   - วันที่ ๑๖-๒๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทีมครู กศน.อําเภองาว นําโดย ครูศูนยการ
เรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” รวมกับหนวยงาน หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนดอย
โอกาสเขตทองถิ่นธุรกันดาร ปที่ ๑๖ บานบอสี่เหลี่ยม บานขวัญคีรีนอก บานขวัญคีรีใน บานหวยน้ําตื้น                  
บานแมกวัก บานขุนออนพัฒนา 
 

/- วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓… 
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   - วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง กศน.อําเภองาว                  
ออกบริการรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในงานจังหวัดลําปางเคลื่อนที่ กิจกรรมสงเสริมการอานและ
การวาดภาพ ระบายสี ณ บานแมฮาง หมูที ่๔ ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูกศน.อําเภองาว ยินดีตอนรับ ผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกระบบแลละการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภองาว คนใหม นางนฤมล บุตรชานนท ยินดีตอนรับดวยใจสู
สายใยองคกร ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวปนนภา คําปงศักดิ์ ครูผูชวยและ นางสุรภี 
มะณีนะ ครูอาสามัครการศึกษานอกโรงเรียน เขารวมโครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR 
ระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภองาวและคณะครู กศน.อําเภองาว เจาหนาที่บรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอําเภองาว เขารวมกิจกรรมศูนยดํารงธรรม อําเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อําเภองาว จังหวัดลําปาง จัดกิจกรรม
ถักที่รองครก/พรมเช็ดเทา และสงเสริมการอาน ณ บานหวยหก หมูที่ 5 ตําบลบานออน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันศุกร ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
งาว และคณะครู กศน.อําเภองาว รวมพิธีสักการะบวงสรวงพอขุนงําเมือง ณ บานทุงศา หมูที่๑ ตําบลนาแก 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ครู กศน.อําเภองาว รวมประชุมติดตามงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย แผนการดําเนินงาน กศน.อําเภองาวและแจงรายละเอียด
การจัดสรรงบประมาณประจําป ๒๕๖๔ โดยมีนางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว เปนประธาน
ในการประชุม ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
    
   ๔.๒.5 กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผานมาทางหองสมุดประชาชนอําเภอแจหมรวมกับ 
นายศรีวรรณ  โกเมฆ ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” และครูกศน.ตําบลปงดอน                     
ไดดําเนินการรับสมัครและลงทะเบียนเรียนของ นักศึกษา พรอมมีการไปเยี่ยมและสํารวจบานหนังสือชุมชน                
ณ หมูบานตําบลปงดอน ตําบลทุงผึ้ง 
   - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บุคลากร กศน.อําเภอแจหมรวมประชุมชี้แจง จัดทํา
แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ ณ กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอแจหม นํานักศึกษาเขารวมโครงการ                
การอบรมบรรยายในสถานศึกษา หัวขอ สถาบันพระมหากษัตริย กับประเทศไทย โดย นายยุทธพงศ ไชยศร 
นายอําเภอแจหม ใหเกียรติเปนประธานพิธี ไดรับฟงการบรรยาย จากบุคลากรสํานักงานเกษตรอําเภอแจหม และ
บุคลากรที่วาการอําเภอแจหม โดยมี ครูและบุคลากร กศน.อําเภอแจหม รวมดําเนินการ ณ กศน.อําเภอแจหม         
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทางบุคลากร กศน.อําเภอแจหม รวมประชุมชี้แจง 
จัดทําแผนปฏิบัติงาน และชี้แจงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปงบ 2563 ณ กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ทางหองสมุดรวมกับทางคณะครูกศน.ตําบลและ คณะ
ครูในพื้นที่รับผิดชอบ ไดออกหนวยบริการอําเภอเคลื่อนที่ โดยมีกิจกรรมการ สงเสริมรักการอาน กิจกรรมกลวย
ปงและทีร่องครก ณ ศาลาเอนกประสงคประจํา หมูบานแจคอน หมูที่ 2 ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
 

/- วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563… 
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   - วันที่  28 – 29 พฤศจิกายน 2563 ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา                    
“แมฟาหลวง”หวยวาด ไดจัดโครงการสงเสริมการ เรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพี่ปนสุขสูนอง โดยมี
เครือขายเขารวมกิจกรรมดังนี้ บริษทัทสหโคเจนกรีนจํากัด บริษัทบานปู บริษัทสยามฮารเวส มทร.ลานนาลําปาง 
เด็ก นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและเด็กนักเรียน โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 
    
  4.2.6 กศน.อําเภอเถิน 

   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563  นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน มอบหมายให นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย และนางสาว

รินลดา วิชัย เขารวมประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดโครงการ 

และมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแกผูเขารวมประชุม ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

  - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเถิน นําโดยนางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ 

กศน.อําเภอเสริมงาม รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน พรอมดวยคณะครู บุคลากร กศน.

อําเภอเถิน ดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 2564  ณ หองประชุม กศน.

อําเภอเถิน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

  - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเถิน นําโดย นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ 

กศน.อําเภอเสริมงาม รักษาการในตําแหนง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน จัดอบรมกิจกรรมการเขาบรรยาย              

ในสถาบันการศึกษาวิทยากรจิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดยมี นายธวัชชัย               

จริตงาม ปลัดอําเภอเถิน นางสาววิภาศิริ ธิวงศษา เจาหนาที่สาธารณสุขอําเภอเถิน เปนวิทยากร มีผูเขารวม

กิจกรรมจํานวน คน 80 คน ณ หองประชุม เทศบาลเมืองลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

   

  ๔.๒.7 กศน.อําเภอแมทะ 

   - วันที่ 4 – 6  พฤศจิกายน 2536 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอแมทะ มอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย และ นางสาวสาธิตา วงศขัติย ครูผูชวย รวมกับ 
คณะกรรมการ กศน.ตําบลน้ําโจ , กศน.ตําบลแมทะ , กศน.ตําบลนาครัว , กศน.ตําบลวังเงิน , กศน.ตําบลดอนไฟ 
, กศน.ตําบลหัวเสือ ครูอาสา ครูกศน.ตําบล ดําเนินการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 รวมหารือการ
วางแผนแนวทางการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 2564 เพื่อขอมูลนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ป 2564 ของ กศน.ตําบล และ กศน.อําเภอแมทะ ตอไป 
   - วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ  
แมทะ มอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย รวมพิธีเจริญพุทธมนตเพื่อความเปนสิริมงคลใหแผนดิน
และปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาในโอกาสวันชาติและวันพอแหงชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ วัดนาคตหลวง 
หมู 9 ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2536 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ  
แมทะ มอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร รวมกับ คณะกรรมการ กศน.ตําบลบานกิ่ว , กศน.ตําบลปาตัน              
ครูอาสา ครูกศน.ตําบล ดําเนินการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 รวมหารือการวางแผนแนวทางการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 2564 เพื่อขอมูลนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการ                
ป 2564 ของ กศน.ตําบล และ กศน.อําเภอแมทะ ตอไป 

/- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563… 
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   - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ  
แมทะ มอบหมายให นายณรงค จักรจันทร พนักงานบริการ นางสาวนิลุบล อินตะรัตน ครู กศน.ตําบลหัวเสือ    
นางยัศสกร วงคบุญมา ครูกศน.ตําบลน้ําโจ นายสิทธิพร ละออง ครูกศน.ตําบลแมทะ นายรณชัย สมศรี ครูผูสอน
คนพิการ และนางสุวิมล ศรีรัตน บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภอแมทะ ไดเขารวมกิจกรรมอําเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคีเครือขาย จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่ ใหบริการสงเสริมการ
อานและหมุนเวียนสื่อหนังสือ กิจกรรมอานสรางอาชีพ การทําดอกไมหอมมะกรูดใบเตย ใหกับผูรับบริการ 
ประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหม ภาคเรียนที่2ปการศึกษา2563 ณ วัดบานผาแมว ตําบลหัวเสือ อําเภอ           
แมทะ จงัหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 พฤศจิกายน  2536 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ 
แมทะมอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร รวมกับ คณะกรรมการ กศน.ตําบลสันดอนแกว , กศน.ตําบลบาน
บอม ครูอาสา ครู กศน.ตําบล ดําเนินการประชุมสรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 รวมหารือการวางแผนแนว
ทางการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ป 2564 เพื่อขอมูลนําไปจัดทําแผนปฏิบัติ
การ ป 2564 ของ กศน.ตําบล และ กศน.อําเภอแมทะ 
   - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
แมทะ มอบหมายใหนายจารุวัฒน พุทธเนตร นางสาวสาธิตา วงศขัติยคณะครู และบุคลากรกศน.อําเภอแมทะ              
ใหการตอนรับคณะติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดําเนินการตามมาตรการปองกันใน
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 นําโดย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผูอํานวยการ                      
กลุมนโยบายและแผนศึกษาธิการจังหวัดลําปาง นายวสันต แปงจิตต ศึกษานิเทศก ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง และ
นางปาริชาติ ปอมไธสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง  
ไดนําเสนอการดําเนินการจัดการศึกษา ตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID - 19) ในดานการจัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสถานการณของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาตอเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเนนการศึกษาแบบออนไลนและการศึกษาแบบผสมผสาน                
เนนผูเรียนเปนสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู การพัฒนาครูในเรื่องของการทําบทเรียนออนไลน การสราง
หองเรียนออนไลน กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับ กศน.               
ใหมีคุณภาพมากขึ้น  ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมทะ  
   - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ มอบหมายให             
นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย เขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนตเพื่อความเปนสิริมงคลใหกับแผนดินและปวงชน
ชาวไทยทุกหมูเหลาในโอกาสวันชาติ และวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนางสุรีย มาปลูก นายอําเภอ
แมทะ เปนประธานในพิธี ณ วัดบานแมทาน ตําบลสันดอนแกว อําเภอแมทะ จงัหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอแมทะ ไดมอบหมายใหขาราชการ และบุคลากรที่ดูแลเรื่อง การเงิน บัญชี และพัสดุ เขารวมการอบรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และวินัยสําหรับขาราชการ เจาหนาที่ และผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
การเงิน บัญชี และพัสดุ สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง หองประชุมลอมรัก ณ บานแมรีสอรท อําเภอเมือง
ลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
 

/- วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓… 
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   - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
แมทะ มอบหมายให นางสาวสาธิตา วงศขัติย และ นางกมลนันท ทิพยศรีบุตร รวมโครงการประชุมปฏิบัติการ
จัดทําขอมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย                 
วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดและปดโครงการ พรอมมอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแกผูเขารวมประชุม โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ครู และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทํา 
GPA/PR ของ กศน.อําเภอท้ัง ๑๓ อําเภอ จํานวน ๒๖ คน ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 – 28  พฤศจิกายน 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอแมทะ มอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ และ
นางสาวสาธิตา วงคขัติย ครูผูชวย พรอมดวย คณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ ดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากร สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ 2564 ณ เดอะแกรนดจามจุรีรีสอรท อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน 
     
  ๔.๒.8 กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ               
แมพริก รวมประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอแมพริก โดยนําบุคลากรใหมไปแนะนําแกที่ประชุม                 
คือนางสาวปาริชาติ กานบัวไชย ตําแหนงครูผูชวย และนางสาวนนิชา ทาวิลูน ตําแหนง ครูกศน. ตําบลผาปง            
ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลแมพริก ตําบลแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายให คณะครู กศน.ตําบลทั้ง 4 ตําบล เขารวมประชุมกํานัน ผูใหญบาน โดยคณะครูไดรวมประชาสัมพันธ 
ชี้เเจงรายละเอียด การรับสมัครนักศึกษาใหม ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ณ ที่วาการอําเภอแมพริก อําเภอ
แมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมพริก 
นางสาวปาริชาติ กานบัวไชย ครู ผูชวย และนางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัคร เขารวม โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส : E-Budget โดยมี นายสมชาย 
เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด
และมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยบุคลากรที่ปฎิบัติหนาที่งานแผน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก
เขารวมประชุมประจําเดือนผูบริหาร/หัวหนากลุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2563 โดยมี               
นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปน
ประธานในการประชุม และใหเกียรติมอบเกียรติบัตร กศน.ตําบลตนแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม และใบประกาศเกียรติคุณ 
สถานศึกษาตนแบบ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับมอบ ณ หองประชุม 1 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอแมพริก นําโดย นางจันทนี อินนันชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก และบุคลากรกศน.อําเภอแมพริก จัดทํา SAR ประจําป 2563 โดยมีนางสมพร 
เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกสํานักงานกศน. จังหวัดลําปาง มาใหกําลังใจและ คําแนะนํา ในการจัดทํา SAR                          
ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
 
 

/- วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563… 
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   - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
แมพริก นางสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกสํานักงานกศน. จังหวัดลําปาง และบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก 
เขาเยี่ยมชมศูนยเรียนรูภูมิปญญา ดานงานศิลปการวาดภาพบนแผนไมเกาและการเพนทเสื้อมอฮอม ณ บาน                 
แมพริกลุม หมู 1 ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอแมพริก นําโดย นางจันทนี อินนันชัย             
จัดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทยโดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยมีนายอําเภอ
แมพริกเปนประธาน เปดการอบรม มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 40 คน ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมพริก 
จังหวัดลําปาง   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภอแมพริก และ ครูบุคลากรกศน. อําเภอแมพริก รวมกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยกศน. ตําบลแมปุ
นํากิจกรรมประดิษฐกิ๊บแฟนซี และหองสมุดประชาชนแมพริกนํารถมินิโมบายไปบริการประชาชน ณ วัดทาไม 
ตําบลแมปุ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2563 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแม
พริก ขาราชการและเจาหนาที่ พัสดุ การเงินและบัญชีเขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และวินัย
สําหรับขาราชการ เจาหนาที่ และผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาคที่ 9 ในวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2563 และสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมลอมรัก 
บานแมรีสอรท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานายการ กศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายให นางสาวชนิดา ยาลังกา ครูอาสาสมัคร และนางสาววิรุฬวลัย วิชัย บรรณารักษ เขารวมโครงการ
ประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี 
นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดและปดโครงการ พรอมมอบ
แนวทางในการปฏิบัติงานแกผูเขารวมประชุม โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ครู และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
การจัดทํา GPA/PR ของ กศน.อําเภอทั้ง ๑๓ อําเภอ จํานวน ๒๖ คน ณ หองประชุม ๒ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 24 – 27  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
แมพริก พรอมดวยคณะครูและบุคลากร จํานวน ๙ คน เขารวมโครงการประชุมสรุปผลการดําเนินงานและศึกษาดู
งานเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรของพระราชา กศน.อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง                 
ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมีการสรุปผลการดําเนินงานตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๓ พรอมทั้งไดศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรของพระราชา ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอโปงน้ํารอน และศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี 
พรอมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแกผูเขารวมโครงการ นํามาปรับใชใหเกิดประโยชนกับชุมชนตอไป 
 
  ๔.๒.9 กศน.อําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางอุบลรัตน ศรีตันดา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ                
แมเมาะ เปนประธานในพิธีเปด การบรรยายในสถาบันการศึกษา หัวขอ "สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย" 
เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของพระมหากษัตริยไทย มีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ชาติไทย ความเสียสละของบูรพมหากษัตริยไทยทุกพระองค และการเสียสละอันเปนประโยชนตอปนะชาชน 
สังคม ประเทศชาติ โดยไดรับเกียรติจาก นายอรรถวิท ขุนทอง วิทยากรจากศูนยอํานวยการจิตอาสาพระราชทาน 
 

/จังหวัดลําปาง… 
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จังหวัดลําปาง บรรยายในหัวขอ "สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย" มีนักศึกษาเขารับฟงการบรรยาย 
จํานวน ๕๐ คน จากนั้น ยังรวมชวยกันพัฒนาทําความสะอาดสถานที่ของทางราชการ หองสมุดประชาชนอําเภอ
แมเมาะ และกศน.อําเภอแมเมาะ  
   - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางอุบลรัตน ศรีตันดา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ               
แมเมาะ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อําเภอแมเมาะ ใหการตอนรับคณะติดตามประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอน และดําเนินการตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียนที่ 1/2563 นําโดย      
นางเนตรชนก ธรรมกุล ผอ.กลุมนโยบายและแผน ศธจ.ลําปาง นายวสันต แปงจิตต ศึกษานิเทศก ศธจ.ลําปาง 
และนางปาริชาติ ปอมไธสง หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง ไดนําเสนอการดําเนินการ 
           /จัดการศึกษา… 
จัดการศึกษา ตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 
19) เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาแบบ On site การศึกษาแบบออนไลนและการศึกษาแบบ
ผสมผสาน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกระบวนการเรียนรูแบบ Active Learning การพัฒนาครูในเรื่องของ
การทําบทเรียนออนไลน การสรางหองเรียนออนไลน กระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อนําไป
พัฒนาการจัดการศึกษาใหกับ กศน. ใหมีคุณภาพมากขึ้น ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมเมาะ 
 
  ๔.๒.10 กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ            
วังเหนือ พรอมดวยคณะครู บุคลากร และลูกเสือจิตอาสา กศน.อําเภอวังเหนือ เขารวม กิจกรรมอาสาพัฒนา       
ในโอกาสวันสําคัญของชาติไทย ซึ่งวันที่ ๒๕ พฤศจิกายนของทุกป เปนวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจา) โดยศูนยอํานวยการใหญจิตอาสาพระราชทานไดกําหนด
แนวทางใหมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะในพื้นที่ ในการนี้เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไป
ดวยความเรียบรอย อําเภอวังเหนือ จึงกําหนดจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาทําความสะอาดสวนสาธารณะ ณ สวนเฉลิม
พระเกียรติรัชกาลที ่๕ ตําบลวังเหนือ อําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
    
  ๔.๒.11 กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยันตปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาในตําแหนง
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายใหบุคลากรที่ปฎิบัติหนาที่งานแผน การเงิน บัญชี และพัสดุ                   
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการ
ใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส : E-Budget โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ 
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางมีผูเขารวม 50 คน ณ หองประชุม 2 สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 4 – 5  พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ            
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ และบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ 
จัดทําโครงการสรุปผลการปฏิบัติการประจําป 2563 ณ หองประชุม มอนสายลมรีสอรทอําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 
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   - วันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอสบปราบ จัดการอบรมออนไลน               
ผาน application zoom เพื่อพัฒนาบุคลากร ทบทวนการเปดหองเรียนออนไลน และการแกไชเนื้อหาบทเรียนให
เปนปจจุบัน เพื่อรองรับการเปดภาคเรียนที่ 2/63 โดยไดรับความอนุเคราะหจาก นายปฏิพล สุวรรณลพ                 
ครูผูชวย กศน.อําเภอแมพริก มาเปนวิทยากร ในการอบรม ออนไลน ในครั้งนี้ 
   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยนต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยครูบุคคลากรนักศึกษาและอาสายุวกาชาด กศน.อําเภอ           
สบปราบรวมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - กศน.อําเภอสบปราบ เปดรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563               
รับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครตั้งแตระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เรียนฟรีไมมีคาใชจาย สมัครไดท่ี กศน.อําเภอและกศน.ตําบล 4 ตําบล 
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภออําเภอสบปราบ ใหการตอนรับคณะ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และดําเนินการตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ภาคเรียน
ที่ 1 ปการศึกษา 2563 นําโดย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ศึกษาธิการจังหวัด
ลําปาง และนายวสันต แปงจิตต ศึกษานิเทศก ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง ไดนําเสนอการดําเนินการจัดการศึกษา  
ตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เชนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาออนไลนตั้งแตกระบวนการรวบรวมปญหา การพัฒนาครูในเรื่องของการทํา
บทเรียนออนไลน การสรางหองเรียนออนไลน จนสูกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมถึงคําแนะนํา
ตางๆ เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการศึกษาใหกับ กศน. ใหมีคุณภาพมากขึน้ ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการกศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวย ครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ จัดกิจกรรมสงเสริม
การอาน ใหบริการสื่อหนังสือและกิจกรรมสงเสริมอาชีพระยะสั้น การทําบัวลอยไขหวานโดยใหบริการใหกับ
ประชาชนที่รับบริการอําเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อําเภอสบปราบ เพื่อใหการขับเคลื่อนโครงการอําเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 
ประจําปงบประมาณ 2563 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชนในพื้นที่เปาหมายไดรับประโยชนอยาง
เต็มที ่ณ วัดบานแมกัวะ ตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยันตปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการกศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวย บุคลากรและนักศึกษา กศน.อําเภอสบปราบ ทํากิจกรรม 5
ส บริเวณ กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 17 – 28  พฤศจิกายน 2563 นายสุริยันตปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการ
ในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายใหเจาหนาที่ พัสดุ การเงินและบัญชีเขารวมโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และวินัยสําหรับขาราชการ เจาหนาที่ และผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี 
และพัสดุ สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาคที่ 9 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 และสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุมลอมรักบานแมรีสอรท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยันตปนเครือ รักษาการผูอํานวยการ กศน.
อําเภอสบปราบ เขารวมตอนรับ นางคนึงนิตย วันนิตย ที่ไดยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง นางนฤมล บุตรชานนท ยายมาดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว และนางนาตยา                 
นนทวงศ เขารับตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
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   - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายใหนายเดน กาดีวงศและนายวรพจน ไชยพรมเขารวม
โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดและปดโครงการ 
พรอมมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแกผูเขารวมประชุมณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 – 28  พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต
ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ และบุคลากร กศน.อําเภอสบ
ปราบ จัดทํา โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ณ หองประชุม โรงแรมโพธ
วดลรีสอรทแอนดสปา จังหวัดเชียงราย 
   - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสุริยันตปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ประชุมวางแผน 
การศึกษาตอเนื่องและลงปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ จํานวน 11 คน                       
ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
 
  ๔.๒.๑2 กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 2 พฤศจิกายน2563 นางชลพิชา  หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริม
งาม มอบหมายใหนางสาวเสาวนีย  จินดา  ตําแหนง ครูผูชวย  ประชุมหัวหนาสวนราชการ ณ หองประชุมอําเภอ
เสริมงาม 
   - วันที่ 2 พฤศจิกายน  2563 นางชลพิชา  หาญณรงค  ผูอํานวยการกศน.อําเภอเสริม
งาม  พรอมดวยบุคลากรรวมประชุมประจําสัปดาห  ณ  หองประชุม กศน. อําเภอเสริมงาม และกลาวตอนรับ  
นางนิตยา  กันทะโฮง ครู กศน.ตําบล ในโอกาสมาปฏิบัติราชการ  ตําแหนง  ครู กศน.ตําบลเสริมขวา 
   - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเสริมงามรวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
บุคลากรดานการใชงานระบบบริหารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส : E-Budget  โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด                
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปดและมอบ
แนวทางในการปฏิบัติงาน ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่  4 พฤศจิกายน 2563 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จัดการประชุม
ประจําเดือนผูบริหาร/หัวหนากลุม สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด 
รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในการประชุม               
ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  สิบเอกะนกฤต  ไผทฉันท ครู กศน.ตําบลเสริมกลาง  
มารวมประชุมโครงการพัฒนากิจกรรม สงเสริม ปองกัน สุขภาพผูสูงอายุ ตําบลเสริมกลาง อําเภอเสริมงาม 
จังหวัด ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเอี้ยง  หมูที่ 7 ตําบลเสริมกลาง  อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 – 14  พฤศจิกายน 2563  กศน.อําเภอเสริมงามจัดโครงการประกวด
แขงขันทักษะความสามารถของนักศึกษา โดยมีการแขงกันกีฬา  โครงงาน  การปะกวดการทําอาหาร                   
กีฬาพื้นบาน ฯลฯเพื่อสงเสริมใหนักศึกษาแสดงศักยภาพตาความถนัดของตนเอง 
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   - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเสริมงาม รวมอบรมโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และวินัยสําหรับขาราชการ เจาหนาที่ และผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และ
พัสดุ สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมีผูเขารวมอบรมประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร              
ที่ดูแลเรื่องการเงิน บัญชี และพัสดุ โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก สํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
ที่ 9 ณ หองประชุมลอมรัก ณ บานแมรีสอรท อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางชลพิชา  หาญณรงค  ผูอํานวยการกศน.อําเภอ
เสริมงามจัดการอบรมหัวขอ "สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย" เพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาเกิดความตระหนัก
ถึงความสําคัญของพระมหากษัตริยไทยมีความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติไทยความเสียสละของบูรพมหากษัตริย
ไทยทุกพระองคและการเสียสละอันเปนประโยชนตอปนะชาชนสังคมประเทศชาติโดยไดรับเกียรติจากนายนเรศว
ฤทธิ์อุบลศรีนายอําเภอเสริมงามไดใหเกียรติมาเปนประธานในการอบรมโดยวิทยากรจากศูนยอํานวยการจิตอาสา
พระราชทาน 904 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน ผูอํานวยการโรงเรียนแมถอดวิทยา  อําเภอเถิน  จังหวัดลําปาง  และ
นางจิดาภา  สนนิคม  ผูอํานวยการ  กศน.อําเภอเกาะคา  บรรยายในหัวขอ "สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศ
ไทย" มีนักศึกษาเขารับฟงการบรรยายจํานวน40คนณหอประชุมที่วาการอําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 24 พฤศจิกายน2563 กศน.อําเภอเสริมงามรวมประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูล
ผลการเฉลี่ย GPA/PR ระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี นางคนึงนิตย วันนิตย 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานเปดและปดโครงการ พรอมมอบแนวทางในการ
ปฏิบัติงานแกผูเขารวมประชุม โดยมีผูเขารวมประชุมประกอบดวย ครู และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการจัดทํา 
GPA/PR ของ กศน.อําเภอท้ัง 13 อําเภอ จํานวน 26 คน ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
    
  ๔.๒.๑3 กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูบุคลากร เขารวมประชุมประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 และมี
การมอบเกียรติบัตรใหแกนายมณเฑียร นันทะศรี ครู กศน.ตําบลหางฉัตร ที่ไดรับรางวัล กศน.ตําบลตนแบบ 5 ดี 
พรีเมี่ยม ระดับอําเภอ ประจําป 2563 ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูบุคลากร ไดจัดประชุม เพื่อติดตาม การจัดทํารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจํางบประมาณ 2563 ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร ซึ่งจาก
การรับฟงรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา จากคณะกรรมการฯ รายมาตรฐาน พบวา ทุกมาตรฐาน 
มีผลการประเมินบรรลุตามคาเปาหมายของสถานศึกษา 
   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดยนางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูบุคลากร รวมตอนรับคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนและดําเนินการ ตามมาตรการปองกันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง พรอมคณะ ณ หองประชุมกศน.
อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นางสาวชนิสรา พรมชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ            
หางฉัตร มอบหมายให นางสาวเปรมสิณีย มังจักร บรรณารักษปฏิบัติการ ใหการตอนรับนางจารุณี แกวประภา 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองพะเยา พรอมคณะครูจาก กศน.อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไดมาศึกษาดูงาน 
เรื่อง การยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ หองประชุมกศน.อําเภอหางฉัตร และไดเยี่ยม
ชมหองสมุดประชาชนอําเภอหางฉัตร 

/๔.๒.๑4 กศน.อําเภอเมืองปาน… 
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  ๔.๒.๑4 กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน และคณะบุคลากร กศน. อําเภอเมืองปาน ประชุมประจําเดือน เพื่อสรุปผลการดําเนินงานประจําเดือน
ทีผ่านมา ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเมืองปาน ไดจัดการสอบซอม ของ
นักศึกษา กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 10 – 11  พฤศจิกายน 2563 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภอเมืองปาน และครูผูชวย ครู นิเทศ ไดนิเทศ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลาวง”              
ปางมวง 
   - วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กศน.อําเภอเมืองปาน รวมจัดกิจกรรมอําเภอเคลื่อนที่ 
รวมกับหนวยงานภาคีเครือขาย ณ บานถ้ํา ตําบลทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง 
   - วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายศุภักเชษฐ ไปเร็ว ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แมฟาหลวง” พรอมกับคณะครูกศน.อําเภอเมืองปาน ไดรับมอบหมายจากทาน นางสาวปานเดือน               
สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน เขารวมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจา กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมอําเภอเมืองปาน โดยมีนายอําเภอ
เมืองปาน เปนธานในพิธี และมีผูเขารวมรับพระราชทานเมล็ดพันธุผัก ประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ 
ผูอํานวยการสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อําเภอเมืองปาน และสมาชิกชมรมคนพิการ อําเภอเมืองปาน จํานวน 132 ราย 
   - วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปานเดือน สุยะเพ้ียง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน พรอคณะ บุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน การบรรยายสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดย
วิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 และรุนที่ 4/62 " เปนเบา เปนแมพิมพ" โดยมี วาที่รอยตรีสมชาย สิริชูทรัพย 
นายอําเภอเมืองปาน เปนประธาน ในพิธีเปด ณ หอประชุมอําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นางสาวปานเดือน สุยะเพ้ียง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน พรอมคณะครู เจาหนาที่ กศน.จังหวัด ลําปาง คณะครู กศน.อําเภอเมืองปาน รวมตอนรับ พ.อ.จิรศักดิ์ 
พรรังสฤษฎ ผช.ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.ลงตรวจเยี่ยม ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม
ประจําตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง ณ บานคุณ บุปผา หมดดี 
    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
      
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 

    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  
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ปดการประชุมเวลา   16.00 น. 
          (ลงชื่อ)..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ) 

                นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

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

                   (นางสาวสีดา  จันทรอินตา) 

                     หวัหนากลุมอํานวยการ 

 


