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รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อาํเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สํานักงาน กศน.จงัหวดัลาํปาง 

ครั้งที่ 2/๒๕64 ประจําเดือน กรกฎาคม 2564 

วันอังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2564 

ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
                                                       
ผูมาประชุม      จํานวน 7 คน ดังนี้ 
   
  1. นางคนึงนิตย  วันนิตย   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
  2. นางเกตุแกว  อริยะเลิศเมตตา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง  

3.นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

     ติดตามประเมินผลการศึกษา 

4. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมอํานวยการและหัวหนากลุมตรวจสอบ 

                                                    ภายใน 

5. นางสาววรารัตน  ปกติ   แทนหัวหนากลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  6. นางสาวจิรภา  โทกุล   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

7. นางกัณฑมณี  สองสีโย   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย                             

 

ผูเขารวมประชุม  จํานวน  13  คน ดังนี้ 

  1. นายณรงค  เครือชมภู   นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 2. นางสาวพรภิรมย  พรมมาลา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  3. นายโรมรพี  ใจสาร    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  4. นางสาวพรภิรมย พรมมาลา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

 5. นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ  นักจัดการงานทั่วไป 

 6. นางสาวสุนิสา  ใหมทํา   นักวิชาการเงินและบัญช ี

  7. นางจิตติมา  บุญมี   นักวิชาการศึกษา 

  8. นายอนุวัฒน  วงเวียน   นักวิชาการศึกษา 

  9. นายอุดม  เอี่ยมฤทธิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 10. นางจารีย  สังขทอง   นักวิชาการศึกษา 

 11. นางสาวสุทธิลักษณ  อินทรอัมพร นักวิชาการศึกษา 

 12. นางสาววาทินี  จํารูญขจรเกียรติ นักวิชาการพัสดุ 

 13. นางสาวกัลยาณี  กองนํา  นักวิชาการเงินและบัญช ี

   

     /ผูไมมาประชุม… 
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ผูไมมาประชุม 1 คน 

 - นางสาวจรรยารัตน  แกวปนขันธ  ตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  ติดราชการ 

 

 นางคนึงนิตย  วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประธานกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

  เรื่องวาระกอนการประชุม 

   1. กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

    - การคัดเลือกการมอบโล ใหแก ชุมชนจิตอาสา และผูนําจิตอาสาดีเดน และ

การแขงขันขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ (กศน.ชาเลนจ) 

    ตามที่สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดจัดอบรมหลักสูตรจิตอาสา กศน.            

ตามโครงการจิตอาสาของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ใหกับขาราชการครู พนักงานราชการ ในสังกัดสํานักงาน 

กศน. ในพื้นที่จังหวัดลําปาง ในหวงระหวางวันที่ 27 พฤษภาคม – วันที่ 8 มิถุนายน 2564 จํานวน 3 รุน               

รวมทั้งสิ้น 130 คน การดําเนินการอบรมไดเสร็จสิ้นไปแลวนั้น และไดดําเนินการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการ            

จิตอาสาของสํานักงาน กศน.จํานวน 2 กิจกรรม คือ 

    1. กิจกรรมการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเดน และผูนําชุมชนจิตอาสาดีเดน 

ผลการคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเดน และผูนําชุมชนจิตอาสาดีเดน ระดับจังหวัด เพื่อเปนตัวแทนแข็งขันระดับโซน 

    - ชุมชนจิตอาสาดีเดน คือ ชุมชนบานดง หมูที่ 5 ตําบลบานแลง อําเภอเมือง

ลําปาง จังหวัดลําปาง 

    - ผูนําชุมชนจิตอาสาดีเดน คือ นายกลาหาญ อินตะพันธ ผูใหญบานบานดง 

หมูที่ 5 ตําบลบานแลง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

    2. กิจกรรมการแขงขันขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ (กศน.ชาเลนจ) 

     2 .1  ผลการแข งขั นแข งขั นขับร องบทเพลงพระราชนิพนธ                   

(กศน.ชาเลนจ) เพื่อเปนตัวแทนในการแขงขันระดับกลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด (กลุมหลายดอย) ระดับโซน             

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมรมไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

      - กศน.อ.แมเมาะชาเลนจ กศน.อําเภอแมเมาะ 

     - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

      - ทีม So cute กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

     2.2 ผลการแขงขันแขงขันขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ                      

(กศน.ชาเลนจ) ระดับภาคเหนือ ประจําป 2564 

      - ทีม So cute กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดรับรางวัลชมเชย 

 

 

 

/2. กลุมการศึกษานอกระบบ… 
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   2. กลุมการศึกษานอกระบบ 

   กศน.ตําบลตนแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม จํานวน ๒ รางวัล ไดแก 

    ๑. รางวัล กศน.ตําบล ๕ ดีพรีเมี่ยม ระดับดีเยี่ยมของกลุมสํานักงาน กศน. 

จังหวัด กลุมหลายดอย ไดแก กศน.ตําบลปงแสนทอง กศน.อําเภอเมืองลําปาง ซึ่งเปนตัวแทนไปเขารวมประเมิน

คัดเลือกในระดับภาคตอไป ซึ่งจะเขารับการประเมินในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

    ๒. รางวัลชนะเลิศ กศน.ตําบล ๕ ดีพรีเมี่ยม ระดับจังหวัด คือ กศน.ตําบล              

ปงแสนทอง กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   3. แนะนําขาราชการใหม 

    - นางกัณฑมณี  สองสีโย ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ มารายงาน

ตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

   

ระเบียบวาระที่ ๑   :  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  - ประชุมหัวหนาสวนระดับจังหวัด 

   1. มาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ

โรคโควิด 19 กรณีการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุมของบุคคลที่มีจํานวนมากมาตรการตั้งดานตรวจหรือจุดสกัด 

และมาตรการคัดกรองการเดินทางเขาพ้ืนที่จังหวัดลําปาง  

   2. การคัดกรองการเดินทางเขาพื้นที่จังหวัดลําปาง มอบหมายสํานักงานขนสงจังหวัด

ลําปาง เปนหนวยงานหลัก รวมกับ ทาอากาศยานลําปาง สถานีรถไฟลําปาง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

และหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดหมอบหมายใหเจาหนาที่เพิ่มความเขมงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดิน

ทางเขาพื้นที่จังหวัดลําปางอยางเขมขวดรวมไปถึงใหตรวจสอบและกํากับใหดูแลการใหบริการของผูประกอบการ

ขนสงสาธารณะ สําหรับการขนสงคนโดยสารระหวางจังหวัด ซึ่งมีพื้นที่ตนทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด 

และจังหวัดตาก โดยเพิ่มความเขมงวดเพื่อใหผูประกอบการปฏิบัติ รวมทั้งการตรวจคัดกรองการเดินทาง การ

จัดระบบและระเบียบใหเปนไปตามมาตรการปองกันโรคและแนวปฏิบัติที่ศูนยปฏิบัติ ศูนยบริหารสถานการณโค

วิด – 19  กําหนดนอกจากนั้น ใหดําเนินการกลั่นกรองความเสี่ยงตอการกอกําเนิดโรค และตรวจหาเชื้อโควิด – 

19 ดวยวิธี Rapid Antigen Test ดวย 

   3. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมขวด และจังหวัดตาก ตองยินยอม

ใหเจาหนาที่สาธารณสุขประจําดานตรวจหรือจุดสกัดการเดินทางเขาพ้ืนที่จังหวัดลําปาง ณ ดานตรวจสถานีตํารวจ

แมพริก ถนนพหลโยธินสายลําปาง – ตาก พิจารณากลั่นกรองความเสี่ยงตอการกอกําเนิดโรค และตรวจหาเชื้อ

โรควิด – 19 ดวยวิธี Rapid Antigen Test 

   4. หามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรโรค เวนแต เปนการจัดกิจกรรม                

การรวมกลุมของบุคคลที่จํานวนรวมกันครั้งหนึ่งนอยกวา 100 คน โดนดําเนินการดังนี้ 

    3.1 ยื่นขออนุญาตตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดลําปาง กอนลวงหนา 2 สัปดาห 

    3.2 ดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการกําหนดอยางเครงครัด 

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 /ระเบียบวาระท่ี ๒...    
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ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ประจําเดือน พฤษภาคม 2564  

                             เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

         

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
มติท่ีประชุม  :         รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่๔  :  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1.1 กลุมอํานวยการ 

  - การติดตามใบเสร็จรับเงิน 

   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  ไดดําเนินการตรวจสอบพบวาใบแจงหนี้/ใบสงของ

เอกสารที่อนุมัติเบิกจายเรียบรอยแลว ยังไมไดรับใบเสร็จรับเงินจาก กศน.อําเภอ เพื่อใหเอกสารการเบิกจาย             

เงินสมบูรณครบถวน ตรวจสอบได  จึงขอความรวมมือจากทานในการติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงิน จากรานหรือ

ผูมีสิทธิ์รับเงิน   

 4.1.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

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

  วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564   

  BUDGET 

   เงินงบประมาณ    89,910,945.00 

    เบิกจาย  68,134,995.93 บาท   75.80 % 

    คงเหลือ   21,775,949.07  บาท  24.20 %      

   GFMIS 
   เงินงบประมาณ    89,910,945.00 

    เบิกจาย  66,233,383.54 บาท   73.70 % 

    คงเหลือ   23,677,561.46  บาท  26.30 %      

    สรุปงบประมาณสวนราชการจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2564 ประจําวันที่ 

22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  

  1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

   งบประมาณ 48,165,816.00  บาท 

   ผลการเบิกจาย 39,822,826.00  บาท 

   คงเหลือ  8,342,990.00    บาท 

/รอยละ… 
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   รอยละ  82.68 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 53.60 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 58.40 

  2. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

   งบประมาณ 762,550.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 355,250.00 บาท 

   คงเหลือ  407,300.00 บาท 

   รอยละ  46.59 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 0.8 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 0.5 

  3. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

   งบประมาณ 422,440.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 295,439.00 บาท 

   คงเหลือ  368,040.00   บาท 

   รอยละ  69.94 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 0.5 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 0.4 

  4. แผนงาน : ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   งบประมาณ 4,567,450.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 4,050,779.00 บาท 

   คงเหลือ  516,671.00  บาท 

   รอยละ  88.69 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 5.1 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 5.9 

  5. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   งบประมาณ 11,866,670.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 9,763,523.03 บาท 

   คงเหลือ  2,103,146.97 บาท 

   รอยละ  82.28 

 

/หวงเวลาปฏิบัต…ิ 
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   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 13.20 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 14.30 

  6. แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

   งบประมาณ 24,126,019.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 13,847,178.90 บาท 

   คงเหลือ  10,278,840.10 บาท 

   รอยละ  57.40 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 26.80 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 20.30 

  รวม 6 แผนงาน 

   งบประมาณ 89,910,945.00   บาท 

   ผลการเบิกจาย 68,134,995.93  บาท 

   คงเหลือ  21,775,949.07   บาท 

   รอยละ  75.78 

   หวงเวลาปฏิบัติ - 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 100 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 100 

รอยละของการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2564 ขอมูลจากโปรแกรมบริหารงบประมาณ                

(E - Budget) สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 

   1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง 79.44 % 

   2. กศน.อําเภองาว  75.42 % 

   3. กศน.อําเภอเถิน  74.49 % 

   4. กศน.อําเภอแมพริก  73.59 % 

   5. กศน.อําเภอแจหม  73.28 % 

   6. กศน.อําเภอเมืองปาน  72.98 % 

   7. กศน.อําเภอสบปราบ  72.15 % 

   8. กศน.อําเภอหางฉัตร  71.45 % 

   9. กศน.อําเภอวังเหนือ  71.24 % 

   10. กศน.อําเภอแมทะ  70.00 % 

   11. กศน.อําเภอเสริมงาม  68.40 % 

   12. กศน.อําเภอแมเมาะ  61.64 % 

   13. กศน.อําเภอเกาะคา  50.29 % 

/ ผูอํานวยการ… 
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 ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  แจง  

  1. เรงรัดการเบิกจายตามงบประมาณ ตามไตรมาส 

  2. งบการดําเนินงานใหจัดกิจกรรมตามาตรการ และสงคืนเงินงบประมาณภายในวันที่         

31 สิงหาคม 2564 

  3. จัดกิจกรรมเสร็จสิ้นใหสงหลักฐานการเบิกจายมายัง สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ตามวัน

เวลาที่กําหนด 

  4. งบอุดหนุน ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดสอบถามไปยัง สํานักงาน กศน.เรื่องการ

จัดสรรงบประมาณ ทางสํานักงานงบประมาณ ไดจัดสรรงบอุดหนุนมาเปนรอบๆ จึงทําใหการจัดสรรงบอุดหนุน 

ไปยัง กศน.อําเภอเปนรอบๆเชนกัน 

  5. งบพัฒนาผูเรียน ให กศน.อําเภอเรงจัดกิจกรรมตามมาตการปองกันโควิด 19 ตองจัดภายใน

เดือน กันยายน 2564 

  6. แผนการพักเบิกงบประมาณ ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จะมีหนังสือราชการแจงไปยัง 

กศน.อําเภอ อีกครั้ง 

  7. การใชจายอื่น งบอื่นๆ ให กศน.อําเภอ ประมาณการใชเงิน ถาใชเงินไมหมดใหสงคืนมายัง 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  

  8. การจัดกิจกรรมท่ีทาง กศน.อําเภอ ไดวางแผนการจัดกิจกรรมไวแลวนั้น ให ทาง กศน.อําเภอ

ขออนุญาต การจัดกิจกรรมมายัง สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จะดําเนินการ

สงเรื่องไปยัง ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (สบค.) 

 2. การจัดทําขอมูลและการรายงานผลการดําเนินงานในระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
สํานักงาน กศน. (DMIS) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ให ครู กศน.ตําบล ทําการรายงานผลการดําเนินงานหลังจากจัดกิจกรรมเสร็จเรียบรอย                  
ซึ่งจะตองรายงานในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และรายงานแยกกลุมเปาหมาย ซึ่งผลการรายงาน จะเปนผลรวมสง
ตอไปยัง กศน.ตนสังกัด ซึ่งทางสํานักงาน กศน. สามารถตรวจสอบการรายรายงานกิจกรรมทุกกิจกรรมได
ตลอดเวลา และสามารถตรวจสอบไดทุกคน 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 
๔.๑.3 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการจัดการศึกษา ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา“แมฟาหลวง” 
(ศศช.) ในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่  3 – 4 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุม 2 สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 - ประชุมเพื่อชี้แจงการใชระบบโปรแกรมฐานขอมูลสารสนเทศ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา                
“แมฟาหลวง” (ศศช.)  (Database System of Mae Fah Luang Hill Area Community Learning Center 
(DM-HaCLC) ระบบออนไลน  Zoom Cloud Meeting โดย สถาบัน กศน. ภาคเหนือ กําหนดจัดประชุมในวันที่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สําหรับกลุมเปาหมาย ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช.) และ วันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สําหรับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

/มติที่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

4.1.4 กลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

  - ขอมูลผูที่เขารับการฉีดวัคซีน โควิด - 19 สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จนถึงปจจุบัน    
  สรุปสภานะการขอรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 ของหนวยงาน/สถานศึกษาสังกัด 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ขอมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
  1. สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
    ครู   จํานวน  1  คน 
    บุคลากร  จํานวน  37 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  18 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  20 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  1 คน 
    คางฉีด  จํานวน  17 คน 
  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
    ครู   จํานวน  30  คน 
    บุคลากร  จํานวน  10 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  34 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  6 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  3 คน 
    คางฉีด  จํานวน  31 คน 
  3. กศน.อําเภอแจหม 
    ครู   จํานวน  19 คน 
    บุคลากร  จํานวน  3 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  9 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  13 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  6 คน 
    คางฉีด  จํานวน  3 คน 
  4. กศน.อําเภอแมทะ 
    ครู   จํานวน  16 คน 
    บุคลากร  จํานวน  4 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  13 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  7 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  4 คน 
  5. กศน.อําเภอแมพริก 
    ครู   จํานวน  9 คน 
    บุคลากร  จํานวน  3 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  12 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  0 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  1 คน 

/คางฉีด… 
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    คางฉีด  จํานวน  11 คน 
  6. กศน.อําเภอแมเมาะ 
    ครู   จํานวน  10 คน 
    บุคลากร  จํานวน  2 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  9 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  3 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  3 คน 
    คางฉีด  จํานวน  6 คน 
  7. กศน.อําเภองาว 
    ครู   จํานวน  21 คน 
    บุคลากร  จํานวน  4 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  14 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  11 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  9 คน 
    คางฉีด  จํานวน  5 คน 
  8. กศน.อําเภอวังเหนือ 
    ครู   จํานวน  13 คน 
    บุคลากร  จํานวน  3 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  4 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  12 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  0 คน 
    คางฉีด  จํานวน  4 คน 
  9. กศน.อําเภอสบปราบ 
    ครู   จํานวน  8 คน 
    บุคลากร  จํานวน  4 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  11 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  1 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  10 คน 
    คางฉีด  จํานวน  1 คน 
  10. กศน.อําเภอเสริมงาม 
    คร ู  จํานวน  7 คน 
    บุคลากร  จํานวน  3 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  10 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  0 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  2 คน 
    คางฉีด  จํานวน  8 คน 
  11. กศน.อําเภอเมืองปาน 
    ครู   จํานวน  16 คน 
    บุคลากร  จํานวน  3 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  13 คน 

/ไมรับวคัซีน… 
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    ไมรับวคัซีน จํานวน  6 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  8 คน 
    คางฉีด  จํานวน  5 คน 
  12. กศน.อําเภอเถิน 
    ครู   จํานวน  11 คน 
    บุคลากร  จํานวน  4 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  14 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  1 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  5 คน 
    คางฉีด  จํานวน  9 คน 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร 
    ครู   จํานวน  15 คน 
    บุคลากร  จํานวน  4 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  15 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  4 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  15 คน 
    คางฉีด  จํานวน  0 คน 
  14. กศน.อําเภอเกาะคา 
    ครู   จํานวน  17 คน 
    บุคลากร  จํานวน  5 คน 
    ขอรับวัคซนี จํานวน  20 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  2 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  14 คน 
    คางฉีด  จํานวน  6 คน 
  รวม 
    ครู   จํานวน  193 คน 
    บุคลากร จํานวน  89 คน 
    ขอรับวัคซีน จํานวน  196 คน 
    ไมรับวคัซีน จํานวน  86 คน 
    ฉีดแลว  จํานวน  81 คน 
    คางฉดี  จํานวน  115 คน 
 
 - มาตรการปองกันและควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                   
(โควิด - 19) ของบุคลากรในสังกัด ลํานักงาน กศน. 
  1. จังหวัดลําปางอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ใหผูบริหารสถานศึกษา ปรับมอบใหบุคลากร
ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ตามเห็นสมควรและสถานการณในแตละพื้นที่ โดยตองดําเนินตามมาตรการปองกันและ
ควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และคําสั่งหรือประกาส
จังหวัดอยางเครงครัด 

/2. ใหผูบริหารกําชับใหบุคลากร… 
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  2. ใหผูบริหารกําชับใหบุคลากรในสังกัดทุกคน ดูแลรักษาสุขภาพและปองกันตนเองอยางสูงสุด
โดยปฏิบัติตามแนวทางการรักษาระยะหางทางสังคม สวมหนากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นลางมือ หลีกเลี่ยงการ
อยูในสถานที่ชุมชน หรือเดินทางไปสถานที่เสี่ยง 
  3. เฝาระวังสถานการณ และดําเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 
และคําสั่งอยางเครงครัด 
 - มาตรการปองกันและควบคุมสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                   
หรือโรคโควิด 19 
  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับแจงจากจังหวัดลําปาง วา ไดมีคําสั่งกําหนดมาตรการ
เรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 กรณี การจัดกิจกรรม           
ซึ่งมีการรวมกลุมของบุคคลที่มีจํานวนมาก มาตรการการตั้งดานตรวจหรือจุดสกัด และมาตรการคัดกรองการเดิน
ทางเขาพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดลําปาง ในคราวการประชุม     
ครั้งที่ 34 / 2564 เมื่อวันที่ 18  กรกฎาคม 2564 ไดมีประกาศกําหนดมาตรการเรงดวนในการปองกัน
วิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงขอแจงให กศน.
อําเภอ ที่จะดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตอเนื่อง และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ทุกกิจกรรม ขอให กศน.
อําเภอ ดําเนินการดังนี้ 
  1. แจงบุคลากรในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติตามประกาศโดยเครงครัด พรอมทั้งประชาสัมพันธ
ใหกับนักศึกษา ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกัน 
  2. ดําเนินตอบแบบสอบถาม/ประเมินสถานการณจัดกิจกรรมฯ โดยใหผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เปนผูประเมิน 
  3. กรณีประเมินผาน ขอใหสงแบบสอบถาม/ประเมินสถานการณจัดกิจกรรมฯ ดังกลาวให
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ลวงหนา 2 สัปดาห เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดลําปา 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง กศน.ทั่วประเทศ ติดเชื้อโควิด – 19 จํานวน 10 ราย
      นักศึกษา กศน. ติดเชื้อโควิด – 19 จํานวน 5 ราย  
                 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 
๔.๑.5 กลุมนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

          - รายงานการนิเทศ การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอน ภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  - การทดสอบทางการศึกษาแหงชาตินอกระบบโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2564 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ วันที่ 6 สิงหาคม 2564 และสอบวันที่ 12 กันยายน 2564 
   ขอมูลการนําสงรายชื่อนักศึกษาเขารับการทดสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ดานการศึกษานอกโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2560 ประกอบดวย 
   1. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 2 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 15  คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 16  คน 
    รวม    จํานวน 33 คน 

/2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ… 
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   2. โรงเรียนประชารัฐธรรมคณุ  
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 9 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 21  คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 21  คน 
    รวม    จํานวน 51 คน 
   3. โรงเรียนแจหมวิทยา  
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 2 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 20 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 19  คน 
    รวม    จํานวน 41 คน 
   4. โรงเรียนเถินวิทยา  
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 33 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 99 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 102 คน 
    รวม    จํานวน 234 คน 
   5. โรงเรียนเมืองปานวิทยา  
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 10 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 25 คน 
    รวม    จํานวน 43 คน 
   6. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ  
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 19 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 78 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 149 คน 
    รวม    จํานวน 246 คน 
   7. เรือนจํากลางจังหวัด 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 2 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 8 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 3 คน 
    รวม    จํานวน 13 คน 
   8. โรงเรียนแมทะวิทยา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 19 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 38 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 21 คน 
    รวม    จํานวน 78 คน 
   9. โรงเรียนศักดิ์สุนันทวิทยา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 19 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 19 คน 
    รวม    จํานวน 41 คน 

/10. โรงเรียนแมเมาะวิทยา… 
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   10. โรงเรียนแมเมาะวิทยา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 5 คน 
    ระดับมธัยมศึกษาตอนตน  จํานวน 17 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 24 คน 
    รวม    จํานวน 46 คน 
   11. โรงเรียนวังเหนือวิทยา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 3 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 22 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 37 คน 
    รวม    จํานวน 62 คน 
   12. โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 43 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 62 คน 
    รวม    จํานวน 111 คน 
   13. โรงเรียนเสริมงามวิทยา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 0 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 7 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน 
    รวม    จํานวน 16 คน 
   14. โรงเรียนหางฉัตรวิทยา 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 32 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 53 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 47 คน 
    รวม    จํานวน 132 คน 
   15. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 6 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จํานวน 5 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 1 คน 
    รวม    จํานวน 12 คน 
   รวม 
    ระดับประถมศึกษา  จํานวน 149 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 455 คน 
    ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย จํานวน 555 คน 
    รวม    จํานวน 1159 คน 
 
 
 
 

/- การสอบวัดผลสัมฤทธิ์… 
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  - การสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
   - สอบวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 
   - การนําสงขอมูลจํานวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 ในภาพรวมทั้ง 13 อําเภอ ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
 
   ระดับประถมศึกษา 
    1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 361  ชุด 
    2. กศน.อําเภอเกาะคา  จํานวน 127 ชุด 
    3. กศน.อําเภองาว  จํานวน 225 ชุด 
    4. กศน.อําเภอแจหม  จํานวน 111 ชุด 
    5. กศน.อําเภอเถิน  จํานวน 316 ชุด 
    6. กศน.อําเภอเมืองปาน  จํานวน 124 ชุด 
    7. กศน.อําเภอแมทะ  จํานวน 333 ชุด 
    8. กศน.อําเภอแมพริก  จํานวน 181 ชุด 
    9. กศน.อําเภอแมเมาะ  จํานวน 43  ชุด 
    10. กศน.อําเภอวังเหนือ  จํานวน 339 ชุด 
    11. กศน.อําเภอสบปราบ  จํานวน 80 ชุด 
    12. กศน.อําเภอเสริมงาม  จํานวน 112 ชุด 
    13. กศน.อําเภอหางฉัตร  จํานวน 640 ชุด 
    รวม    จํานวน 2992 ชุด  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 1,649  ชุด 
    2. กศน.อําเภอเกาะคา  จํานวน 572 ชุด 
    3. กศน.อําเภองาว  จํานวน 755 ชุด 
    4. กศน.อําเภอแจหม  จํานวน 614 ชุด 
    5. กศน.อําเภอเถิน  จํานวน 856 ชุด 
    6. กศน.อําเภอเมืองปาน  จํานวน 475 ชุด 
    7. กศน.อําเภอแมทะ  จํานวน 764 ชุด 
    8. กศน.อําเภอแมพริก  จํานวน 451 ชุด 
    9. กศน.อําเภอแมเมาะ  จํานวน 456  ชุด 
    10. กศน.อําเภอวังเหนือ  จํานวน 474 ชุด 
    11. กศน.อําเภอสบปราบ  จํานวน 649 ชุด 
    12. กศน.อําเภอเสริมงาม  จํานวน 360 ชุด 
    13. กศน.อําเภอหางฉัตร  จํานวน 1,050 ชุด 
    รวม    จํานวน 9,119 ชุด  
   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 2,759  ชุด 
    2. กศน.อําเภอเกาะคา  จํานวน 879 ชุด 
    3. กศน.อําเภองาว  จํานวน 1,099 ชุด 
    4. กศน.อําเภอแจหม  จํานวน 794 ชุด 

/5. กศน.อําเภอเถิน… 
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    5. กศน.อําเภอเถิน  จํานวน 1,175 ชุด 
    6. กศน.อําเภอเมืองปาน  จํานวน 625 ชุด 
    7. กศน.อําเภอแมทะ  จํานวน 1,216 ชุด 
    8. กศน.อําเภอแมพริก  จํานวน 587 ชุด 
    9. กศน.อําเภอแมเมาะ  จํานวน 962  ชุด 
    10. กศน.อําเภอวังเหนือ  จํานวน 880 ชุด 
    11. กศน.อําเภอสบปราบ  จํานวน 899 ชุด 
    12. กศน.อําเภอเสริมงาม  จํานวน 431 ชุด 
    13. กศน.อําเภอหางฉัตร  จํานวน 1,155 ชุด 
    รวม    จํานวน 13,461 ชุด 
 
   - การรายงานสถานการณโควิดของสถานศึกษาในสังกัดท้ัง 13 แหง ผานระบบ 
www.covid.moe.go.th โดยรายงาน 3 ระยะ คือ 
    - ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 
    - ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 
    - ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประเด็นสอบ N – NET จะเห็นวาคะแนนสอบ N – NET 
      ระดับคะแนนจะต่ําลง ในปงบประมาณ 2564 สํานักงาน 
      กศน.จังหวัดลําปาง อยากใหคะแนน N – NET ที่สูงขึ้น การ
      สอบใชเกณฑตามสถานการณปกติ ถามีการเปลี่ยนแปลง
      สถานการณก็จะมีแนวทางกระบวนการ รายละเอียดตอไป 
 

มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กศน.อําเภอ 
 
ผูอํานวยการ.กศน.อําเภอหางฉัตร  และผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ สอบถามเรื่ องการจัดกิจกรรม
         ในชวงสถานการณโควิด– 19 
         ตองดําเนินการอยางไร 
ประธาน  หามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตอการแพรโรค เวนแตเปนการจัดกิจกรรมการรวมกลุมของบุคคล

  ที่จํานวนรวมกันครั้งหนึ่งนอยกวา 100 คน โดยดําเนินการ ยื่นขออนุญาตตอคณะกรรมการ

  โรคติดตอจังหวัดลําปาง กอนลวงหนา 2 สัปดาหดําเนินการตามมาตรการปองกันโรคที่ทางราชการ

  กําหนดอยางเครงครัด 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ   สอบถามแจงหนังสือราชการ การคืนเงินงบประมาณมาทางสํานักงานกศน.

      จังหวัดลําปาง แตงเงินงบประมาณยังอยูในระบบ E- budget ของอําเภออยู 

ประธาน  แจงใหกลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา ตรวจสอบเอกสารและงบประมาณระบบ E- budget

  

/ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ   การอบรมครูผูสอนคนพิการ อําเภอวังเหนือเปนพื้นที่เสี่ยง ขออนุเคราะห 

      สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ขอ  

                                                              เปลี่ยนแปลงในการอบรมใหเปนรูปแบบออนไลน 

ประธาน  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จะมีการปรับแผนการอบรมใหอบรมในรูปแบบออนไลน 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการจัดการศกึษา ครูศูนยการ เ รี ย น
     ชุมชนชาวไทยภูเขา“แมฟาหลวง” (ศศช.) ในสังกัดสํานักงาน กศน.
     จังหวัดลําปาง ระหวางวันที่  3 – 4 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุม 
     2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
     ควรมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน 
ประธาน  สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รับขอเสนอในการปรับแปลงรูปแบบในการอบรม 

   

  1. สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวยบุคลากร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ใหการตอนรับ นางกัณฐมณี สองสีโย นักจัดการ

งานทั่วไปปฏิบัติการ ในการเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม ๑ 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง พรอมดวย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ เขารวมประชุมเพื่อพิจารณา

คัดเลือก กศน.ตําบลตนแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ระดับกลุมสํานักงาน กศน.จังหวัด (โซนหลายดอย) ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๔ ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม 

  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 2 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการครูใหการตอนรับคณะติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 นําโดย นายพีรพงศ ดวงแกว ผูอํานวยการ             

กลุมนิเทศติดตามและประเมินผล สํานักงานศึกษาธิการลําปาง นางสาวชิดชล ตั้งสุขขียสิริ นักวิชาการศึกษา 

นางสาววิภาดา วัฒนะอาภรณ นักวิชาการศึกษา และนางสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ                  

ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปางโดย กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดนําเสนอการดําเนินการจัดการเรียนการ

สอน ตามมาตรการปองกันในสถาณการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1              

ปการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนจํานวน 4 รูปแบบ ไดแก  

 1. On Site เรียนรูโดยการพบกลุมที่สถานศึกษา หรือพ้ืนที่ที่ปลอดภัยภายใตเงื่อนไข ศบค.จังหวัด  

 2. On Air เรียนรูผาน TV ผานสถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  

 3. Online เรียนรูผานดิจิทัล สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและความสะดวก 

 4. On Hand เรียนรูโดยการสงหนังสือ ใบงาน ใบความรู ไปใหถึงบานหรือท่ีทํางาน 

/และการแลกเปลี่ยนเรียนรู… 
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และการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการปองกันในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รวมถึงปญหาที่พบในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

และรับฟงคําแนะนําและขอคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนําไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้นตอไป 

   - วันที่ 3 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวย คณะจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญ

สาธารณะประโยชน “มีแลวแบงปน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง            

เจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ขาวสาร อาหารแหง ไขไก น้ําดื่ม 

และของใชจําเปน ใหกับผูสูงอายุที่อยูตามลําพังและผูสูงอายุปวยติดเตียง ที่ไดรับความเดือดรอนจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บานสบเฟอง หมูที่ 2 ตําบลบานเอื้อม 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 7 ราย ดังนี้  

   1.นางเกี๋ยงพา ศรีมา บานเลขที่ 62 อายุ 65 ป  

   2.นางเงิน ณ ลําปาง บานเลขที่ 55 อายุ 82 ป  

   3.นายหมื่น วาตาปงสัก บานเลขที่ 64 อายุ 80 ป  

   4.นางใส วาตาปงสัก บานเลขที่ 18/2 อายุ 88 ป  

   5.นายยัง ใจอินทร บานเลขที่ 82 อายุ 78 ป  

   6.นางนวล ยาสาย บานเลขที่ 61อายุ 73 ป 

   7.นางแปง ใจยาบุตร บานเลขที่ 175 อายุ 80 ป  

โดยมี นายไกรสร ใจอินทร ผูใหญบาน นายวัฒนา คงสมบัติ ผูชวยผูใหญบาน และ นางบุญทาน สรอยวัล อสม. 

บานสบเฟอง รวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย และคณะจิตอาสาพระราชทาน ไดรวมกันปลูกตนไมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

จํานวน 50 ตน ไดแกตน ประดู และตนยางนา บริเวณ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 9 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวย ขาราชการครู บุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

ดําเนินการจัดโครงการขยายผลจิตอาสา กศน.อําเภอเมืองลําปาง ประจําป 2564 มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม

จํานวน 30 คน โดยดําเนินการตามมาตรการการปองกันในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID 19) ณ หอประชุมรมไทร สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี ้ 

 1. การประกวดขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ (กศน.ชาเลนจ) ประจําป 2564 โดยมีทีมที่ผานการ

คัดเลือกจากนักศึกษา กศน.ทั้ง 19 ตําบล จํานวน 4 ทีม ไดแก ทีมสาวนอยรําวง ทีมวัยรุนตอนปลาย                  

ทีม So Cute และทีมม กศน.ตําบลตนธงชัย 

 2. ถอดบทเรียนชุมชนจิตอาสาและผูนําชุมชนจิตอาสา โดยครู กศน.ตําบล ครู กศน.ตําบล 19 ตําบล

นําเสนอการถอดบทเรียนชุมชนจิตอาสาและผูนําชุมชนจิตอาสา โดยนําเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอ พรอมทั้ง

นิทรรศการโชวรายงานการถอดบทเรียนชุมชนจิตอาสาและผูนําชุมชนจิตอาสา 

 

 

/- วันที่ 14 มิถุนายน 2564… 
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   - วันที่ 14 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการครู บุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการ

ตอนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาวสมพร 

เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา โดย กศน.อําเภอ               

เมืองลําปาง ไดนําเสนอการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2564 และผลการดําเนินงานในชวงที่ผาน พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะ และแนวทางในการ

ดําเนินงาน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวย ขาราชการ ครู และบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง        

นํานักศึกษาเขารวมการแขงขันขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ (กศน.ชาเลนจ) ประจําป 2564 ในกิจกรรมขยาย

ผลขยายผลโครงการจิตอาสาของ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง รอบชิงชนะเลิศ โดยมีคณะกรรมการผูตัดสิน

ไดแก อาจารยปราการ ใจดี รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง อาจารย              

ธนิดา มูลเครือคํา ครูสอนรองเพลงจากโรงเรียนดนตรีธีรดามิวสิคลําปาง และอาจารยเสาวลักษณ แซโงว ครูสอน

รองเพลงจากโรงเรียนดนตรีเซอรนี่มิวสิคลําปาง ไดใหเกียรติมาเปนคณะกรรมการตัดสิน โดยผลการตัดสินทีม                   

So Cute จาก กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดรับรางวัลชนะเลิศการแขงขันขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ (กศน.ชาเลนจ)  

ประจําป 2564 ไดเปนตัวแทนเขาไปแขงขันในระดับกลุมโซน พรอมทั้งไดรับรางวัล เกียรติบัตรและโลเกียรติคุณ 

โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนผูมอบรางวัล ณ หอประชุมรมไทร 

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

   - วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ นายเดชชวลิต ธรรมยา 

นักวิชาการศึกษา และนายอภิรมย จันทรจีรัสถ ครูผูชวย กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดดําเนินการลงพื้นที่นิเทศ 

กศน.ตําบลในเขตพื้นที่ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดแก กศน.ตําบลบานแลง กศน.ตําบลบานคา กศน.ตําบลบาน

เอื้อม กศน.ตําบลบอแฮว หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองลําปางและหองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง โดยได

นําเสนอการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

ตรวจสอบความพรอมดานกายภาพของสถานศึกษา ปญหาที่พบเจอในแตละพื้นที่และผลการดําเนินงานในชวงที่

ผาน พรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะ และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการนิเทศและติดตาม ณ  

หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมเสนอเเนะแนวทางในการดําเนินงานเพิ่มเติมตอไป 

   - วันที่ 16 มิถุนายน 2564 คณะนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ นายเดชชวลิต              

ธรรมยา นักวิชาการศึกษา และนายอภิรมย จันทรจีรัสถ ครูผูชวย กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดดําเนินการลงพื้นที่

นิเทศ กศน.ตําบลในเขตพื้นที่ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดแก กศน.ตําบลบานแลง กศน.ตําบลบานคา กศน.ตําบล

บานเอื้อม กศน.ตําบลบอแฮว หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองลําปางและหองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง โดยได

นําเสนอการเตรียมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 

ตรวจสอบความพรอมดานกายภาพของสถานศึกษา ปญหาที่พบเจอในแตละพ้ืนที่และผลการดําเนินงานในชวงที่ 

/ผานพรอมทั้ง… 
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ผานพรอมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเสนอแนะ และสรุปผลการดําเนินกิจกรรมการนิเทศและติดตาม                    

ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมเสนอเเนะแนวทางในการดําเนินงานเพิ่มเติมตอไป 

   - วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการ ครู และบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง            

จัดประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ หองประชุม กศน.

อําเภอเมืองลําปาง โดยมีกิจกรรมดังนี้ รายงานผลการตรวจติดตาม ผลการเก็บขอมูล และหลักฐานรองรอย              

ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาตอเนื่อง มาตรฐานการศึกษาตามอัธยาศัย และมาตรฐาน

คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พรอมทั้งรวมแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น สรุปประเด็นการเรียนรูรวมกัน :

นางสาวจุฑามาศ แสงสุข /ครูผูสอนคนพิการรายงาน 

   - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยดําเนินการประชุมผาน 

Application Line เพื่อแนะนําคณะกรรมการสถานศึกษา คัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษา โดย                   

นายสมศักดิ์ ตะนะเกต ไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการสถานศึกษา และไดมีการรายงานแผนปฏิบัติการ

ฉบับปรับปรุง ประจําป 2564 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับปรับปรุง 2564 - 2566 แจงจํานวนนักศึกษา

ที่ลงทะเบียน 

เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 พรอมทั้งดําเนินการประชุมภาคี 4 ฝาย เรื่องการพิจารณาการจัดหา 

สื่อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับพื้นฐานรายวิชาบังคับ, รายวิชาเลือกบังคับและการจัดซื้อ

หนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งทาง กศน.อําเภอเมืองลําปาง จะนํามติการประชุมไป

ดําเนินการตอไป 

   - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง 

จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมูบานรณรงคไมขายเสียง โดย ศูนยสงเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตย(ศส.ปชต.)  เพื่อใหศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และหมูบานรณรงคไมขายเสียง          

มีการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการขยายเครือขายหมูบานรณรงคไมขายเสียงตามนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีครู กศน.ตําบล เปนผูทําหนาที่ เลขานุการศูนยสงเสริมพัฒนา

ประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) ทุกตําบล และมีตัวแทนหมูบานรณรงคไมขายเสียงเขารวมประชุม โดยไดดําเนินการตาม

มาตรการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อยางเครงครัด                   

ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

    

  3. กศน.อําเภอเกาะคา  

   - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
มอบหมายใหนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ และนางศรีวรรณ บุญยะเลขา บรรณารักษชํานาญการ 
รวมงานกิจกรรมคัดสรรพัฒนาชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 2564 กลุมอําเภอโซนใต (อําเภอเกาะคา  

/อําเภอเสริมงาม… 
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อําเภอเสริมงาม อําเภอเถิน อําเภอแมพริก และอําเภอสบปราบ) โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอําเภอเกาะคา 
พรอมดวยสวนราชการ กํานัน ผูใหญบาน และประชาชนในพื้นที่ ใหการตอนรับ ณ ศาลาอเนกประสงควัดน้ําผึ้ง
ชาวไรออย หมูที่ 3 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
มอบหมายใหนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ เปนประธานปดอบรม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ (1 อําเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรธุรกิจขนมไทย จํานวน 40 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน - 3 
กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงคบานกองหาญ หมูที่ 8 ตําบลลําปางหลวง 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยมีนางนภัสสร จูงตระกูลรัตน เปนวิทยากร มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 12 คน 
   - วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ (1 อําเภอ 1 อาชีพ) หลักสูตรธุรกิจขนมไทย 
จํานวน 40 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 25 มิถุนายน -3 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาเอนกประสงคบานกองหาญ หมูที่ 
8 ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยมี นางนภัสสร จูงตระกูลรัตน เปนวิทยากร มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 12 คน โดยใหคําชี้แนะแนว ชองทางเลือก ในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจขนมไทย และ
สามารถศึกษาเรียนรูเพิ่มเติม จาก ยูทูบ หรือชองทางอินเทอรเน็ตตางๆ และใหผูเรียนปองกันสวมหนากาก ลางมือ 
เวนหรือรักษาระยะหางที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงจากโควิด 19 ปกปองตนเองและครอบครัว และปฏิบัติตาม
ขอควรระวังรวมถึงปฏิบัติตามคําแนะนําจากหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และขอบคุณพรอมใหกําลังใจใหกับผู
รวมกิจกรรม 
   - วันศุกรที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลากร นําเครื่องอุปโภคบริโภค และขาวผัด ไปมอบใหประชาชนในพื้นที่ตําบลเกาะคาผูไดรับ
ผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนางจารุกัญญ ภัทราเทวกร พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ เปนตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานน้ําลอม ตําบลเกาะคา อําเภอ
เกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
รวมพิธีเปดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบชวยเหลือผูเรียนและการเรียนรายบุคคล (รุนที่ 2) 
ระหวางวันที่ 12-13 กรกฏาคม 2564 โดยม ีนางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
เปนประธานพิธีเปดโครงการ ซึ่งเปนการประชุมแบบออนไลน ผานระบบ Microsoft Teams และมีบุคลากร 
กศน.อําเภอเกาะคา เขารวมอบรม จํานวน 2 คน ประกอบดวยนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชํานาญการ และ
นางสาวพัชรี ทวีพัชรไพศาล ครู กศน.ตําบล ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
เขารวมประชุมเพื่อทบทวนและจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลศาลา ประจําป 2564 และจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ศาลาอเนกประสงค บานศาลาไชย หมู 2 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
นิเทศการจัดกระบวนการเรียนรูการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 โดยใหคําแนะนําการจัดการเรียนการสอน การเตรียมตัวสอบปลายภาค กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ณ กศน.ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
 
 

/- วันที่ 19 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลาการ กศน.อําเภอเกาะคา นําของใช เครื่องอุปโภค-บริโภค ไปมอบใหครอบครัวนางนอง เดชถี                
ผูประสบเหตุเพลิงไหมบานทั้งหลัง เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2564 ณ บานเลขที่ 34 หมู 1 บานนางแตน ตําบล
ทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยมีนายศรีเลิศ แปงนุจา ผูใหญบานหมู1บานนางแตน รวมเปนกําลังใจ 
   - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
นิเทศติดตามการดําเนินงานโครงการสรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล หลักสูตร ดิจิทัลชุมชน (การเขาใจ
ดิจิทัล และการคาออนไลน : พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ) จํานวน 12 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 18 – 19 
กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาอเนกประสงควัดไชยาทุงลอม(วัดจูดทุง) หมูที่ 10 ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25 คน โดยใหคําชี้แนะแนวตอ ยอดเทคโนโลยีดานดิจิทัลสามารถ
คนหาขอมูล เรียนรูไดดวยตนเอง ผานเครือขายอินเทอรเน็ต หรือสามารถสรางรายไดดวยการขายสินคา                  
ในออนไลน หรือ ศูนยจําหนายสินคาและผลิตภัณฑออนไลน และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต การจําหนาย
สินคาออนไลน และใหผูเรียนปองกันสวมหนากากอนามัย ลางมือ เวนหรือรักษาระยะหางที่ปลอดภัย เพื่อลด
ความเสี่ยงจากโควิด 19 ปกปองตนเองและครอบครัว และปฏิบัติตามคําแนะนําจากหนวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่  
   - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
ประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงมาตรการเรงดวนในการปองกันวิกฤตการณจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ           
โควิด 19 และใหบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอยางเครงครัด ณ หองประชุม กศน.
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
ประชุมบุคลากร เพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมของ “ศูนยการเรียนรูสําหรับทุกชวงวัย กศน.” ประจําป 
2564 ณ หองประชุม กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564  นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
เปนประธานเปดการประชุมกิจกรรมขับเคลื่อนหมูบานรณรงคไมขายเสียง ดําเนินการโดยศูนยสงเสริม
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) มีตัวแทนหมูบานไมขายเสียงและครู กศน.ตําบล เขารวมการประชุม ณ หองสมุด
ประชาชนอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
   - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา นําเทียนพรรษาถวาย ณ วัดไชยาทุงลอม บานจูดทุง หมู 10 ตําบล
ลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง เนื่องในวันเขาพรรษา เพื่อถวายเปนพุทธบูชาพระภิกษุสงฆ สําหรับจุด
เพิ่มแสงสวางในการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติกิจวัตรตางๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และปลูกฝงคานิยม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ใหกับบุคลากรของ กศน.อําเภอเกาะคา 
   - วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบด ี           
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 
2564 ณ กศน.อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
  4. กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภองาว ครู กศน.ตําบลจํานวน 8 ตําบล รับการ
นิเทศการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง นําโดยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายเดชชวลิต ธรรมยา  
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นักวิชาการศึกษา เพื่อนําไปพัฒนา และปรับปรุงการทํางานในดานการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1               
ปการศึกษา 2564 
   - วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภองาว ครู กศน.ตําบล จํานวน ๒ ตําบล 
ประกอบดวย ตําบลนาแก ตําบลบานออน และ ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” จํานวน             
๓ แหง ประกอบดวย ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”แมคิงเหนือ ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แมฟาหลวง”หวยน้ําตื้น ศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง”หวยน้ําตื้น สาขาบานขวัญคีรี  
รับการนิเทศการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศสํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง นําโดยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายเดชชวลิต ธรรมยา 
นักวิชาการศึกษา เพื่อนําไปพัฒนา และปรับปรุงการทํางานในดานการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 
2564 ตอไป 
   - วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน. อําเภองาว 
ไดมอบหมายใหบรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภองาว จัดกิจกรรมทําสายคลองแมส ณ หองสมุกประชาชน
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลปงเตา ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล              
บุตรชานนท ผูอํานวยการกศน.อําเภองาว ใหดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงค บานปนหนือ ตําบลปงเตา อําเภองาว จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลหลวงเหนือ ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล 
บุตรชานนท ผูอํานวยการกศน.อําเภองาว ใหดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ ศูนยการเรียนรูพัฒนาคุณภาพชีวิต และสงเสริมอาชีพชมรม
ผูสูงอายุตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลบานรอง ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล 
บุตรชานนท ผูอํานวยการกศน.อําเภองาว ใหดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ ศาลาอเนกประสงคบานสบปอน ตําบลบานรอง อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลหลวงใต ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล  
บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว ใหดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ ศาลา อเนกประสงคบานน้ําจํา หมูที่ 1 ตําบลหลวงใต อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ครู กศน.ตําบลบานออน ไดรับมอบหมายจาก
ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว ใหนางสุรภี มะณีนะ นิเทศติดตามการดําเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผูสูงอายุ ณ กศน.ตําบลบานออน ไดรับเกียรติจาก นางอําพร คิดตาโย 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบานออน เปนประธานในพิธีเปด โดยมีนายสุทธิพงษ คําแกว เปนวิทยากร
ใหความรู 
   - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลบานโปง ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล 
บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว ใหดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ โรงเรียนผูสูงอายุจําปาทอง หมูที่ 9 ตําบลบานโปง อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 15 คน โดยมี นางปรัษฐา วงคอุบล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             
เปนวิทยากรใหความรู และมีนางอัษฎางค บัวเงิน ครูอาสาสมัครฯ นิเทศติดตามการดําเนินโครงการ 

/- วันที่ 14 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลนาแก ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ 
กศน.อําเภองาว ใหนิเทศติดตามการดําเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผูสูงอายุ ณ ศาลาเอนกประสงคบานหนองเหียง หมู 2 ตําบลนาแก มีผูเขารวมโครงการจํานวนทั้งสิ้น          
18 คน ไดรับเกียรติจาก นางสาวสาวิตรี สายจาง รองนายกสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแก เปนประธานใน
พิธีเปด โดยมีนางกาญจนา ไชยานนท พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการเปนวิทยากรใหความรู 
   - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลบานแหง ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล      
บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว ใหดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ โรงเรียนผูสูงอายุตําบลบานแหง หมูที่ 2 ตําบลบานแหง อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 15 คน โดยมี นางมะยุเรีย รุงเจริญอารีจิต ผูอํานวยการโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบลบานแหงและคณะ เปนวิทยากรใหความรู 
   - วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลบานหวด ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล 
บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว ใหดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ โรงเรียนผูสูงอายุลําดวนทองตําบลบานหวด หมูที่ 2 ตําบลบาน
หวด อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 25 คน โดยมี นายเทพรัตน สิทธิวงศ เปนประธานใน
พิธีเปด และนายมานิต รัตนธนากร ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวด เปนวิทยากรใหความรู 
   - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลแมตีบ ไดรับมอบหมายจาก นางนฤมล              
บุตรชานนท ผูอํานวยการกศน.อําเภองาว ดําเนินการจัดโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิตและสมองของผูสูงอายุ ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตําบลแมตีบ ตําบลแมตีบ อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 17 คน โดย นางอรุณี อักษร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานดอกคําใต เปนวิทยากร และไดรับเกียรติจากนายชนชาย ใจหลา นายกองคการ
บริหารสวนตําบลแมตีบ เปนประธานในพิธีเปด 
   - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางอัษฎางค บัวเงิน และนางสุรภี มะณีนะ                    
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว จัดกิจกรรมสงเสริมการรู
หนังสือ บานนําจํา หมูที่ 1 ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน. อําเภองาว 
ไดมอบหมายให นางสาวภัทรพรรณ สีเขียว เจาหนาที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนอําเภองาว และ                 
นางสาวปราณี กสิกรรุงเรือง ครู กศน. ตําบลหลวงเหนือ จัดกิจกรรมทําสายคลองแมส และมีนายอําเภอ วันชัย 
เกตุแกว เขาชมการจัดกิจกรรมทําสายคลองเเมสและเยี่ยมชุม บริการรถอานฉันที่บริการประชาชนทั่วไป                     
ณ กศน.ตําบลหลวงเหนือ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน. อําเภองาว 
ไดมอบหมายใหนางสาวภัทรพรรณ สีเขียว เจาหนาที่บรรณารักษอําเภองาว จัดกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อนซี้
หองสมุด โดยจัดกิจกรรม ทําดอกกุหลาบจากกระดาษ ณ หองสมุดประชาชนอําเภองาว อําภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว   
ไดมอบหมายใหนางสาวภัทรพรรณ สีเขียว เจาหนาที่บรรณารักษอําเภองาว รวมกับ นางสาวปราณี กสิกรรุงเรือง 
ครู กศน.ตําบลหลวงเหนือ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานหองสมุดเคลื่อนที่ รถอานฉันใหบริการบานหนังสือชุมชน 
บานศรีปาน หมู 2 ตําบลหลวงเหนืออําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 17 กรกฎาคม 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน. อําเภองาวได
มอบหมายใหวาที่ร.ต.เชิดชัย ถิ่นสุข ครู กศน. ตําบลนาแกเขารวมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคค ี
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราธิบดีศรีสินทร               
มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ณ จุดขยายผลการพัฒนาพื้นที่ตนแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก 

/ทฤษฎีใหม… 



24 
 

ทฤษฎีใหมประยกุตโคก หนองนา โมเดล ชุมชนบานแมฮาง หมูที ่4 ตําบลนาแก อําเภองาว เปนจุด Kick.off ของ
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ครู กศน.ตําบล อําเภองาว จํานวน ๑๐ ตําบลเขารวม
โครงการศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) และมีตัวแทนหมูบานไมขายเสียง อําเภองาว จังหวัด
ลําปางเขารวมประชุม ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.อําเภอาว จัดประชุมการคัดเลือกสื่อประจําภาค
เรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวดัลําปาง 
 
  5. กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม พรอมดวยคณะครู เขารวมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู การประกอบอาชีพเพื่อ
พัฒนาความเปนอยูของประชาชนบานหวยวาด ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม โดยรวมกับโหมดวิจัยเพื่อทองถิ่น 
ลําปาง และกลุมสตรีบานหวยวาด ณ กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแจหม นําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม มอบหมายให นางสาวศศลักษณ อิสรารักษสกุล ครูผูชวย กลุมงานภาคีเครือขาย
และกิจกรรมพิเศษ รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง จัดประชุมชี้แจงแนว
ทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมูบานรณรงคไมขายเสียง โดย ศส.ปชต. เพื่อใหศูนยสงเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และหมูบานรณรงคไมขายเสียงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงมีการขยาย
เครือขายหมูบานรณรงคไมขายเสียงตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมี ครู กศน.ตําบล 
เปนผูทําหนาที่เลขานุการ ศส.ปชต. ทุกตําบล และมีตัวแทนหมูบานรณรงคไมขายเสียงเขารวมประชุม โดยได
ดําเนินการตามมาตรการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)               
อยางเครงครัด ณ หองประชุม กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแจหมนําโดย นางนาตยา นนทวงศ 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม พรอมดวยคณะครู เขารวมประชุมเพื่อขอทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช
ชุมชนเปนฐาน ของประชาชนบานหวยวาด ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม โดยรวมกับศูนยประสานงานวิจัยเพื่อ
ทองถินจังหวัดลําปาง และกลุมสตรีบานหวยวาด ณ กศน.ตําบลทุงผึ้ง 
 
  6. กศน.อําเภอเถิน 
   - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอเถิน นําโดย นางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน ดําเนินการจัดโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ หลักสูตร 20 ชั่วโมง หลักสูตรการคาขาย และการบริการ ระหวางวันที่ 
1-4 กรกฎาคม 2564 โดยมี นางจารุณี มังกรแกว นางสาวอรวรา ธรรมใจ เปนวิทยากร ณ กศน.อําเภอเถิน 
ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 วันที่ 2 ของการอบรม กศน.อําเภอเถิน นําโดย                 
นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 
ดําเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ หลักสูตร 20 ชั่วโมง หลักสูตรการคาขาย และการ
บริการ ระหวางวันที่ 1 – 4  กรกฎาคม 2564  โดยมี นางจารุณี มังกรแกว นางสาวอรวรา ธรรมใจ                       
เปนวิทยากร ณ กศน.อําเภอเถิน ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 

/- วันที ่3 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 วันที่ 3 ของการอบรม กศน.อําเภอเถิน นําโดย                 
นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 
ดําเนินการจัดโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ หลักสูตร 20 ชั่วโมง หลักสูตรการคาขาย และการ
บริการ ระหวางวันที่ 1 – 4 กรกฎาคม 2564 โดยมี นางจารุณี มังกรแกว นางสาวอรวรา ธรรมใจ                    
เปนวิทยากร ณ กศน.อําเภอเถิน ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
 
  7. กศน.อําเภอแมทะ 

   - นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

มอบหมายให นางสาวณิษฏชนันท ตุยวงศษา ครู กศน.ตําบลวังเงิน ดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขายดิจิทัล

ชุมชนในระดับตําบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการคาออนไลน ระหวางวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 

2564 ณ ศูนยดิจิทัลชุมชน กศน.ตําบลวังเงิน มีผูผานการอบรม จํานวน 25 คน วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 

วิทยากร 1.นางสาวณิษฏชนันท ตุยวงศษา ครู กศน.ตําบลวังเงิน 2.นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตําบลดอนไฟ  

3.นางสาวนิลุบล อินตะรัตน ครู กศน.ตําบลหัวเสือ 4.นางสาวสาธิตา วงคขัติย ครูผูชวย กศน.อําเภอแมทะ วันที่ 

7 กรกฎาคม 2564 วิทยากร 1.นางสาวณิษฏชนันท ตุยวงศษา 2.นางสุวิมล ศรีรัตน บรรณารักษหองสมุด

ประชาชนอําเภอแมทะ ไดรับการนิเทศติดตามการดําเนินงานจากนายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการใน

ตําแหนงผูอํานวยการกศน.อําเภอแมทะ และนางสาวสาธิตา วงคขัติย ครูผูชวย กศน.อําเภอแมทะ 

   - นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมทะ                        

ไดมอบหมายให นางสาวบงกช เกิดในวงศ คร ูกศน.ตําบลปาตัน จัดโครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง กิจกรรมการจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การพัฒนาทักษะชีวิตผูดูแลผูปวยติดเตียงใหชวยเหลือตัวเองเบื้องตน ณ ศาลา

อเนกประสงคบานปาตันเหนือ หมูที่ 5 ตําบลปาตัน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง กลุมเปาหมาย จํานวน 17 คน 

ไดรับเกียรติจากนางสาวเสาวคนธ สุขมี นักกายภาพบําบัดชํานาญการ และ นางสาวเบญญาทิพย ปลาสาส แพทย 

แผนไทย จากโรงพยาบาลแมทะ เปนวิทยกร และไดรับการนิเทศติดตามงานจากนายจารุวัฒน พุทธเนตร               

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

   - นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

มอบหมายให นางสาวทิพวรรณ แสนหลา กศน.ตําบลสันดอนแกว ดําเนินงานโครงการพัฒนาเครือขายดิจิทัล

ชุมชนในระดับตําบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการคาออนไลน ระหวางวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 

2564 ณ ศูนยดิจิทัลชุมชน กศน.ตําบลสันดอนแกว มีผูผานการอบรม จํานวน 26 คน ไดรับการนิเทศติดตาม

การดําเนินงานจากนายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกศน.อําเภอแมทะ และ              

นางเทียมจิตร เพชรล้ํา ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

   - วันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสายไหม กรรเชียง ครู กศน.ตําบลดอนไฟ ไดรับ

มอบหมายจาก นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ จัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาเครือขายเศรษฐกิจดิจิทัลสูชุมชนในระดับตําบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการคา

ออนไลน ณ วัดดอนไฟ ตําบลดอนไฟ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 

 

/- วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแมทะ ครู กศน.ตําบล จํานวน              

10 ตําบล รับการนิเทศการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศ

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และ นายเดชชวลิต 

ธรรมยา นักวิชาการศึกษาครู กศน.ตําบลน้ําโจ รับการนิเทศการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1             

ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค 

ศึกษานิเทศกชํานาญการ และ นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา ณ กศน.ตําบลน้ําโจ เพื่อนําขอแนะนําไป

พัฒนางาน และปรับปรุงในดานการจัดการเรียนการสอน  

   - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 การนิเทศความพรอมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาวสมพร                  

เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และ นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา เพื่อนําไปพัฒนา และ

ปรับปรุงการทํางานในดานการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2564 ณ กศน.ตําบลสันดอนแกว 

   - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางอรวรรณ เตชะอุน ไดรับการนิเทศเชิงประจักษใน

พื้นที่กศน.ตําบลนาครัว โดย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศชํานาญการ และ  นายเดชชวลิตร ธรรมยา 

นักวิชาการศึกษา นิเทศการทํางานและติดตามการจัดการเรียนการสอนในชวงสถานการณโควิด-19 

   - วันที่ 12 - 13 เดือน กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแมทะ ครู กศน.ตําบลบานกิ่ว รับการ

นิเทศการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายเดชชวลิต ธรรมยา 

นักวิชาการศึกษา ณ กศน.ตําบลบานกิ่ว เพื่อนําขอแนะนําไปพัฒนางาน และปรับปรุงในดานการจัดการเรียนการสอน  

   - นางสาวบงกช เกิดในวงศ ครู กศน.ตําบลปาตัน ไดรับการนิเทศการเตรียมการจัดการ

เรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาว    

สมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา ณ กศน.ตําบลปาตัน 

ทั้งนี้ไดรับคําแนะนํา ชี้แนะ เพื่อนําไปพัฒนางาน และปรับปรุงในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของกศน.

ตําบลตอไป 

   - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายสิทธิพร ละออง ครู กศน.ตําบลแมทะ ไดรับการ

นิเทศการเตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 จากคณะนิเทศสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง นําโดยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ และนายเดชชวลิต ธรรมยา 

นักวิชาการศึกษา ณ กศน.ตําบลแมทะ ทั้งนี้ไดรับคําแนะนํา ชี้แนะ เพื่อนําไปพัฒนางาน และปรับปรุงในดานการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ กศน.ตําบลตอไป  

   - วันที่ 7 – 8  กรกฎาคม 2564 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ มอบหมายให นางยศัสกร วงคบุญมา ครูกศน.ตําบลน้ําโจ ดําเนินงานโครงการ

พัฒนาเครือขายดิจิทัลชุมชนในระดับตําบล หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการคาออนไลน                

ณ กศน.ตําบลนาครัว มีผูผานการอบรม จํานวน 25 คน โดยมี นางสุวิมล ศรีรัตน บรรณารักษหองสมุดประชาชน

อําเภอแมทะ และ นางสาวบงกช เกิดในวงศ ครูกศน.ตําบลปาตัน รวมเปนวิทยากร ทั้งนี้ไดรับการนิเทศติดตาม

การดําเนินงานจากนางลําดวน วงคสาย ครูอาสาสมัคร และ นางสาวสาธิตา วงคขัติย ครูผูชวย กศน.อําเภอแมทะ 

/- วันที่ 19 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแมทะ ประชุมบุคลากร วาระพิเศษ โดย           

นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ เรื่องแนวทางการดําเนินงาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และเรื่องอื่นๆ ณ หอง

ประชุม กศน.อําเภอแมทะ  

   - วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะไดมอบหมายให นางกมลนันท ทิพยศรีบุตร ครูอาสาสมัครฯ และนางสาว

ณิชฎชนันท ตุยวงศษา ครู กศน.ตําบลวังเงิน เขารวมกิจกรรมอําเภอยิ้ม ที่วัดบานนาดู หมู 3 ตําบลวังเงิน และ

นางสุวิมล ศรีรัตน บรรณารักษ นํากิจกรรมสงเสริมการอานออนไลนใหบริการประชาชน พรอมทั้งประชาสัมพันธ

การใหบริการของ กศน.ตําบลวังเงิน  

   - วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแมทะ จัดประชุมบุคลากร วาระพิเศษ             

โดย นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง เพื่อวาง

แผนการบริหารงบประมาณ ป 2564 ไตรมาสที่ 4 เพื่อประโยชนสูงสุด  

 

  8. กศน.อําเภอแมพริก  
   - วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมพริก 
และวาที่รอยตรี ปฎิพล สุวรรณลพ ครู เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยสําหรับสถานศึกษา ที่เขารวมโครงการ
Innovation for Thai Education ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง พรอมรับเกียรติบัตร นวัตกรรม            
ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ระดับดีมาก จาก ทานบรรพ ใสแจม ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นําโดยนางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ              
แมพริก จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปการศึกษา 2564 โดย  
   1.นําเสนอผลการดําเนินงาน ไตรมาส 1 และ 2 ที่ผานมา 
   2.นําเสนอแผนและรายงานผลการดําเนินงานไตรมาส 3และ4  
   3.นําเสนอการจัดการเรียนรูในชวงสถานการณการระบาดของโรคโควิด 19 โดย
โปรแกรม lampang onie online  
   4.นําเสนอการจัดกิจกิรรมสงเสริมการอานonline style new normal  
   5.พิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษานอกระบบ 
   6.พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง 
   7.พิจารณาเห็นชอบการจัดซื้อจัดจางหนังสือเรียน  
ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแมพริก นําโดย นางจันทนี อินนันชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดลําปาง จัดประชุม
ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมูบานรณรงคไมขายเสียง โดย (ศส.ปชต.)เพื่อใหศูนยสงเสริม
พัฒนาประชาธิปไตย(ศส.ปชต.) และหมูบานรณรงคไมขายเสียงมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมถึงมี
การขยายเครือขายหมูบานรณรงคไมขายเสียงตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งม ี              
ครู กศน.ตําบล เปนผูทําหนาที่เลขานุการ ศส.ปชต. ทุกตําบล และมีตัวแทนหมูบานรณรงคไมขายเสียงเขารวม
ประชุมโดยไดดําเนินการตามมาตรการในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-
19) อยางเครงครัด ณ หองประชุม 2 กศน.อําเภอแมพริก 

/- วันที่ 28 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
แมพริก และคณะครูบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก ทํากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน ทําความสะอาด 
ปลูกตนไม เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ กศน.
อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  
   - วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอแมเมาะ จัดโครงการอบรมการปลูกพืช
สมุนไพรตานโควิด-19 นางอุบลรัตน ศรีตันดา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ มอบหมายให ครู กศน.ตําบล             
นาสัก และ คณะบุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการอบรมการปลูกพืชสมุนไพรตานโควิด-19  ณ ศูนยการเรียนรู
สมุนไพรบานปางปวย ตําบลนาสัก อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เพื่อใหประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สมุนไพรพื้นบาน การปลูกและการใชสมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยตานโรคโควิด-19 สามารถนําความรู ไป
ประยุกตใชในการลดรายจายเพิ่มรายไดในครอบครัว การดูแลสุขภาพสรางภูมิคุมกันใหตนเอง ชุมชนและสังคมได
โดยไดรับความอนุเคราะหวิทยากรจาก ผูชวยศาสตรจารยกาญจนา รัตนธีรวิเชียร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
บรรยายใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบาน สมุนไพรกลุมที่มีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันโรคโควิด-19 สมุนไพรกลุมที่มี
วิตามินซีและสารตานอนุมูลอิสระสูง(สารกลุมโพลีฟนอล, ไบโอเฟลโวนอยด, กลุมแอนโทไซยานิน) สมุนไพรกลุม
ที่วามีงานวิจัยเบื้องตนวามีสาระสําคัญที่อาจชวยลดโอกาสติดเชื้อ COVID-19 เมนูแนะนําสําหรับเพิ่มภูมิคุมกัน 
ตานโรคโควิด-19 เปนตน 
   - วันที่ ๙ กรกฎาคม 2564 นางอุบลรัตน ศรีตันดา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 
มอบหมายใหคณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อําเภอแมเมาะ รวมตอนรับคณะนิเทศจากสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง นําโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ตําแหนงศึกษานิเทศก และคณะ เพื่อนิเทศติดตามงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานของขาราชการครู ครูอาสาสมัครฯ ครู กศน.ตําบล 5 แหง และครูผูสอนพิการ ทั้งนี้ได
เสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน การสะสมแฟมงาน
รายบุคคลของนักศึกษา และการปรับภูมิทัศนของสถานศึกษา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักศึกษาและ
ประชาชน 
   - กศน.อําเภอแมเมาะ จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู : การปลูกพืชสมุนไพรตานโควิด-
19 นางอุบลรัตน ศรตีันดา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ มอบหมายให ครู กศน.อําเภอแมเมาะ จัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู : การปลูกพืชสมุนไพรตานโควิด-19 ณ คายฝกรบพิเศษที่ 3 คายประตูผา ตําบลบานดง 
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง เพื่อใหนักศึกษาทหาร มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบาน การปลูกและ
การใชสมุนไพรที่มีสรรพคุณชวยตานโรคโควิด-19 สามารถนําความรู ไปประยุกตใชในรายจาย เพิ่มรายไดใน
ครอบครัว การดูแลสุขภาพสรางภูมิคุมกันใหตนเอง ชุมชนและสังคมไดการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไดใหความรู
เกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบาน สมุนไพรกลุมที่มีฤทธิ์กระตุนภูมิคุมกันโรคโควิด-19 สมุนไพรกลุมที่มีวิตามินซีและสาร
ตานอนุมูลอิสระสูง(สารกลุมโพลีฟนอล, ไบโอเฟลโวนอยด, กลุมแอนโทไซยานิน) สมุนไพรกลุมที่วามีงานวิจัย
เบื้องตนวามีสาระสําคัญที่อาจชวยลดโอกาสติดเชื้อ COVID-19 เมนูแนะนําสําหรับเพิ่มภูมิคุมกัน ตานโรคโควิด-
19 เปนตน และใหนักศึกษาปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่แปลงเกษตร และเพาะเมล็ดพันธุฟาทะลายโจรเพื่อขยายผล 
แจกจายใหกับบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ตอไป 
   - วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอแมเมาะ จัดหลักสูตร Digital literacy และ หลักสูตรการคาออนไลน ณ กศน.ตําบลจางเหนือ 
อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง 
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  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  
   - วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง โดยนางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกและคณะ ไดมานิเทศความพรอมในการจัดการศึกษา                
ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของ กศน.อําเภอวังเหนือ               
ในสถานการณแพรระบาดโควิด – 19 มีประเด็นในการนิเทศคือความพรอมจัดการเรียนรูการศึกษาขันพื้นฐาน
ตามแผนการการดําเนินการเรียนการสอน คือ 1. On site 2. On Ari 3. On Line 4. On Hand โดยไดลงพื้นที่
นิเทศติดตาม ตลอดจนใหขอเสนอ ขอแนะนํา และกําลังใจ กับ ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ประกอบดวย กศน.
ตําบล จํานวน 8 แหง หองสมุดประชาชนอําเภอวังเหนือ และ ศูนยการเรียนชุมชนคนพิการ 
   - วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 
พรอมดวย นายจักรกฤษณ ปก่ํา ครู กศน.อําเภอวังเหนือ เขารวม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมดวย
กระบวนการวิจัยสําหรับสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ Innovations For Thai Educations (IFTE) 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นายบรรพ ใสแจม ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง พรอมดวย นางรุงทิพย ทาวดี  
รองศึกษาธิการจังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด ดร. อภิชัย นุชเนื่อง เปนวิทยากร ในการนี้มีผูแทนหนวยงาน
การศึกษาจาก สพป.ลป.เขต 1-3 / สพม.ลําปาง,ลําพูน/ กศน.จังหวัดลําปาง /สถานศึกษาเอกชนในระบบจังหวัด
ลําปาง /สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลําปาง/สังกัดทองถิ่นจังหวัดลําปาง เขารวมอยางพรอมเพรียงกัน                     
ณ หองประชุมพระบาท 1 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ             
วังเหนือ พรอมดวยบุคลากร ปลูกตนชมพูพันธุทิพย (ตาเบบูญา) เพื่อใหรมเงาและสรางจุดแลนดมารก(จุดถายรูป)
ใหกบัสถานศึกษา 
    
  11. กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลสมัย ไดรับมอบหมายจาก นายสุริยันต 
ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ.กศน.อําเภอสบปราบ ใหดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการดูแลผูสูงอายุตําบลสมัย ณ วัดบานน้ําหลง ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 65 คน โดยมี นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการรักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอสบปราบ เปนประธานในพิธีเปด และ นายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย นิเทศใหกําลังใจผูเขารวมอบรม ไดรับ
ความอนุเคราะหวิทยากรคือ นายนพดล คําภิโล นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2564 นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการรักษาการ
ในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรูนวัตกรรม การจัดทําโครงงาน เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ในหลักการการสราง
นวัตกรรม และการจัดทําโครงงานไดอยางถูกตองเหมาะสมกับบริบทของชุมชน โดยมีนางสาวกาญจนภัสส                
ทวีกิตติกร ครูชํานาญการพิเศษจาก ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปางและคณะ เปนวิทยากร ณ หอประชุม 
กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ไดมอบหมายให นางสาวไพรินทร อุนปญญา บรรณารักษหองสมุดประชาชน
อําเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่ (กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรูสาย
คลองหนากากอนามัย) ณ สบปราบฟารมเมอรมารเก็ต(หองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดฯ) มีผูเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 10 คน 

/- วันที ่9 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กศน.ตําบลสบปราบ ไดรับมอบหมายจาก นายสุริยันต 
ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ใหดําเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตการดูแลผูสูงอายุตําบลสบปราบ ณ วัดบานแพะ ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง              
โดยมีนายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย เปนประธานในพิธีเปด และ นายนิคม อินจันทร ครูอาสาสมัครการศึกษา
นอกโรงเรียน นิเทศใหกําลังใจ ผูเขารวมอบรม วิทยากรใหความรูโดย นายนิคม ศรีจันทร ผูอํานวยการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนายาง(ไร) โดยปฏิบัติตามมาตราการปองกันโควิค 2019 อยางเครงครัด 
   - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ไดมอบหมายให นางสาวไพรินทร อุนปญญา บรรณารักษหองสมุด
ประชาชนอําเภอสบปราบ จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่ (กิจกรรมจัดกระบวนการ
เรียนรูสายคลองหนากากอนามัย) ณ สบปราบฟารมเมอรมารเก็ต (หองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดฯ)                
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวันปองกันการลืมแมสก เมื่อออกจากบานหรือเคหสถาน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 10 คน 
   - วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอสบปราบ เขารวมประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา กศน. ดานการสรางนวัตกรรมสิ่งแวดลอม ชื่อโครงงาน 1.ถังขยะจากขวดพลาสติก
2.กระถางตนไมจากเศษผา 3.เตาอบโองประหยัดพลังงาน จัดโดยศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาลําปาง        
ผานระบบ Zoom ณ กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ประชุมประจําเดือน 
กรกฎาคม 2564 เพื่อชี้แจงวางแผนการดําเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ณ หองประชุม 
กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นําโดย นายธนกร ขันซาย นายอําเภอสบปราบ              
นายกกิ่งกาชาดอําเภอสบปราบ และบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา 
2564   ณ วัดนาปราบ ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอสบปราบ รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งจังหวัดลําปาง จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมขับเคลื่อนหมูบานรณรงค             
ไมขายเสียง โดย ศส.ปชต. เพื่อใหศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) และหมูบานรณรงคไมขายเสียงมี
การขับเคลื่อนกิจกรรมอยางตอเนื่อง และขยายเครื่อขายหมูบานรณรงคไมขายเสียง ตามนโยบายของ สํานักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง กลุมเปาหมายเขารวมประชุม ไดแก ตัวแทน กศน.อ. 1 คน / ครู กศน.ตําบล 4 คน / 
ตัวแทนหมูบานไมขายเสียง 7 คน / พนักงานการเลือกตั้งจังหวัดลําปาง 5 คน รวม 17 คน ณ หองประชุม กศน.
อําเภอสบปราบ 
 
  ๑2. กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงามรวมจัดโตะหมูบูชาเพื่อรวม
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพรชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ กศน.อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 5 กรกฎาคม  2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการกศน.อําเภอเสริม
งามประชุมติดตามผลการดําเนินงานของบุคลากรกศน.อําเภอเสริมงามในหวงระยะเวลาที่ผานมาและมอบหมาย
ขอราชการขอสั่งการใหบุคลากรที่เก่ียวนําไปปฏิบัติราชการตอไปณหองประชุมกศน.อําเภอเสริมงาม 
 
 

/- วันที่ 6 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม    
นําคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความสะอาดบริเวณลานดานหนา
อาคารที่วาการอําเภอเสริมงามและหองสมุดประชาชนอําเภอเสริมงาม  โดยมี นางวาสนา บุญธรรม                   
นายอําเภอเสริมงาม เปนประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ 
   - วันที่ 7 กรกฎาคม  2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการกศน.อําเภอ              
เสริมงาม พรอมดวยบุคลากรทุกทานรวมสวดพระอภิธรรมศพ คุณพอนนทชา โกหลั่น บิดาของ นางสาวปยพร             
โกหลั่น คร ูกศน.อําเภอแจหม ณ บานแมต๋ําหมู 1 ตําบลเสริมซาย อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 – 13  กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอเสริมงาม เขารวมอบรมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบชวยเหลือผูเรียนและการเรียนรายบุคคล (รุนที่ 2) ไดรับเกียรติจาก              
นางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานพิธ ี
   - วันที่ 14 กรกฎาคม  2564 นางนงครัก พรมฟอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญ
การรักษาราชการแทนพัฒนาการอําเภอเสริมงาม มอบเกียรติบัตรใหกับ นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ
กศน.อําเภอเสริมงาม ในการเปนวิทยากรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนเพื่อเกษตรกรและแหลง
สินเชื่อภาครัฐเพื่อการเขาถึงแหลงทุนกิจกรรมศูนยจัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ "สํานึกดีแผนดีบริหาร
หนี้ได 
   - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
และนางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย ลงพื้นที่นิเทศการจัดการเรียนการสอน นางนงเยาว ใจคํา ครู กศน.ตําบล
เสริมซาย แนะแนวทางการปรับภูมิทัศน กศน.ตําบลเสริมซาย 
   - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ              
เสริมงาม รวมรับฟงการนําเสนอและใหกําลังใจนักศึกษาในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ดานการใชและ
อนุรักษพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตและสังคม ปงบประมาณ 2564 ทาง Appication Zoom ในหัวขอเรื่อง ปมน้ําลน
พลังงานแสงอาทิตย ณ หองประชุม กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย นางสาวนงเยาว ใจคํา 
ครู กศน.ตําบล และ นางสาวกัลยา ตามัน บรรณารักษ ลงพื้นหมุนเวียนสื่อบานหนังสือชุมชน บานดงหนองจอก 
รพ.สต.บานทาโปง และบานน้ําหลง และใหกําลังใจนักศึกษาในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรดานสิ่งแวดลอม
ประเภทนวัตกรรมจากขยะ เรื่อง หัวฉีดน้ําจากฝาน้ําอัดลม ณ กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 – 22  กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอเสริมงาม ดําเนินการรับสมัคร
บุคลากร ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล ปฏิบัติหนาที่ ณ กศน.อําเภอเสริมงาม  จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม              
รับรายงานตัว นางสาวศริิพร ตาวตา ตําแหนงครูอาสาสมัครสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  และไดประชุมสรุปงาน
และวางแผนการดําเนินงานรวมกับบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม ณ หองประชุม กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ และ นางสาวศิริพร 
ตาวตา ครูอาสาสมัครสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ลงพื้นที่นิเทศการจัดกระบวนการโครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู การทําโครงงาน นักศึกษา กศน.อําเภอเสริมงาม ณ กศน.ตําบลเสริมซาย กศน.ตําบลเสริมกลาง และ กศน.
ตําบลเสริมขวา 
   - วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
เปนวิทยากร โครงการฝกอบรมเกษตรกร หลักสูตร เสริมสรางศักยภาพการผลิตแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม        
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเสริมงาม  

/- วันที ่24 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ และ บุคลากร 
กศน.อําเภอเสริมงาม รวมทําบุญถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน เนื่องในวันเขาพรรษา รวมกิจกรรมปลูกตนกลา
สมุนไพร และทํากิจกรรม 5 ส กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู การทําเกษตรธรรมชาติในครัวเรือน และแบงปนพืชผักปลอดสารพิษใหกับประชาชน
บานสาแล ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ             
เสริมงาม ใหเกียรติเปนประธานกรรมการ การสรรหาบุคคลจางเหมาบริการ ตําแหนงเจาหนาที่บันทึกขอมูล กศน.
อําเภอเสริมงาม ณ กศน.อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 27 กรกฎาคม 2564  นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ               
เสริมงาม ลงพ้ืนที่ติดตามและใหกําลังใจนางยอด อุดสรอย เกษตรกรบานสันโปง ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม ในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน บันทึกรายรับ-รายจายของครอบครัว และเปนแบบอยางใหแกประชาชนในชุมชนไดทําเพิ่ม
มากขึ้น 
 
  ๑3. กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมคณะครูบุคลากร เขารวมประชุมประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔                    
ณ หองประชุม กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กศน.อําเภอหางฉัตร ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี นางสาวชนิสรา พรมชัย กรรมการและเลขาฯ รวมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร เขารวมประชุม ณ หองประชุม กศน.อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นางสาวชนิสรา พรมชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
หางฉัตร นําคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร รวมตอนรับคณะนิเทศจากสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
นําโดย นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศก และนายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา เพื่อนิเทศ
ติดตามการเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใตสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-19) และผลการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน ในการนี้ไดเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน การ
นําเสนอการเรียนรูของผูเรียนใหหลากหลายในดานการใชเทคโนโลยี Application เพิ่มเติมในการเรียนรู                  
ทางกศน.อําเภอหางฉัตรจะนําคําแนะนําที่ไดรับไปปรับปรุงและพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นตอไป 
    
  ๑4. กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เขารวมประชุมหัวหนาสวน ณ ที่วาการอําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมการศึกษาตอเนื่องการพัฒนาสังคม และชุมชน 
โครงการปองกันไขเลือดออกจากลูกน้ํายุงลาย สอนวิธีการทําสเปรยตระไครหอม 
   - วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอทุงกวาว ไดรับมอบหมายจาก นางสาว              
ปานเดือน สุนะเพ้ียง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมโครงการและสงเสริมการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาการทางกาย จิตสมองของผูสูงอายุ (กิจกรรมการทําอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรตานไวรัส Covid 
– 19) ใหผูสูงอายุ ณ ตําบลทุงกวาง 

/- วันที่ 9 กรกฎาคม 2564… 
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   - วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 จัดกิจกรรมตามโครงการจัดและสงเสริมการจัดกิจกรรม
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกาย จิตสมองของผูสูงอายุ ในสถานการณโควิดสอนวิธีการลางมือ การออกกําลังกาย           
แกอาการขอไหลติด การปลุกสมุนไพรตานโควิด – 19 และการทําน้ํากระชายน้ําผึ้งตานโควิด – 19 ณ บาน
ทุงสาน หมูที่ 1 ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหความรูกับชุมชน 
ไมซื้อเสียงขายสิทธิ์ ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน และครู กศน.ตําบลเมืองปาน รวมถวายเทียน เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2564 โดยมี                     
วาที่ ร.ต. สมชาย สิรชูทรัพย นายอําเภอเมืองปาน และนางเกษรา สิชูทรัพย กิ่งกาชาดอําเภอเมืองปาน                  
เปนประธาน ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเขาพรรษา ประจําป 2564 ณ วัดปางอาย บานปางอาย ตําบล             
เมืองปาน พรอมดวยหัวหนาสวนราชการอําเภอเมืองปาน ผูใหญบาน สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองปาน 
เจาหนาที่ พนักงานราชการลูกจางอาสาสมัคร และราษฎรชาวบานปางอาย 
   - วันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอเมืองปาน ไดจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียนโดยการอบรมอาสายุวกาชาด กศน.อําเภอเมืองปาน ประจําปงบประมาณ 2564 (99 สู 100 ป ตอยอด
การอบรมอาสายุวกาชาดเรื่องการดูแลผูสูงอาย)ุ ณ บานสวนทุงยางฮี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภอเมืองปาน ไดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนโครงการ “เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต” สําหรับนักศึกษา หลักสูตร กศน. 51 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 ณ บานสวนทุงยางฮี อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
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