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รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อาํเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สํานักงาน กศน.จงัหวดัลาํปาง 

ครั้งที่ 3/๒๕63 ประจําเดือน พฤศจกิายน ๒๕63 

วันพุธ ที่ 4 พฤศจกิายน ๒๕63 

ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ผูมาประชุม      จํานวน 18 คน ดังนี้ 
   
  1. นายสมชาย  เด็ดขาด   รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
  2. นางเกตุแกว  อริยะเลิศเมตตา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง  
  3. นางจิดาภา  สนนิคม   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
  4. นางสาวปานเดือน  สุยะเพี้ยง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน     
  5. นายภานุวฒัน  สืบเครือ   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนอื                           

6. นางสาวชนิสรา  พรมชัย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร 

7. นางอุบลรัตน  ศรีตันดา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 

8. นางชลพิชา  หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม และรักษาการใน 

     ตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน 

9. นางจันทนี  อินนันชัย   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 

10. นางสาวจิระวดี  สมทรง  ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม 

  11. นายสุริยันต  ปนเครือ  ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 

12. นางเดือนฉาย  พุงขาว  ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 

13. นายจารุวัตร  พุทธเนตร  ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

14.นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

     ติดตามประเมินผลการศึกษา 

15. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมและหัวหนากลุมตรวจสอบภายใน 

16. นางปาริชาติ  ปอมไธสง  หัวหนากลุมกลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

      และกลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

/17. นางสาวจรรยารัตน  แกวปนขันธ… 
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17. นางสาวจรรยารัตน  แกวปนขันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  18. นางสาวจิรภา  โทกุล   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

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 - 

 

 นายสมชาย  เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

ประธานกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  - นายสมชาย  เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาตนแบบ ใหกับ กศน.อําเภอเมืองลําปาง และกศน.อําเภอเกาะคา 

 

 

/- นายสมชาย  เด็ดขาด… 
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  - นายสมชาย  เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง มอบเกียรติบัตร กศน.ตําบลตนแบบ 5 ดี  พรีเมี่ยม สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ตามที่

สํานักงาน กศน.ไดมอบหมายใหสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนผูมอบเกียรติบัตรใหกับ กศน.ตําบล ที่ไดรับ

การคัดเลือกเปน กศน.ตําบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับอําเภอในสังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นั้น 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จึงมอบเกียรติบัตร กศน.ตําบลตนแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม จํานวน 13 แหง ดังนี้ 

   1. กศน.ตําบลบานเปา  กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   2. กศน.ตําบลแมเมาะ  กศน.อําเภอแมเมาะ 

   3. กศน.ตําบลลําปางหลวง กศน.อําเภอเกาะคา 

   4. กศน.ตําบลบานรอง  กศน.อําเภองาว 

   5. กศน.ตําบลหางฉัตร  กศน.อําเภอหางฉัตร 

   6. กศน.ตําบลวังเงิน  กศน.อําเภอแมทะ 

   7. กศน.ตําบลผาปง  กศน.อําเภอแมพริก 

   8. กศน.ตําบลทุงงาม  กศน.อําเภอเสริมงาม 

   9. กศน.ตําบลแมปะ  กศน.อําเภอเถิน 

   10. กศน.ตําบลปงดอน  กศน.อําเภอแจหม 

   11. กศน.ตําบลนายาง  กศน.อําเภอสบปราบ 

   12. กศน.ตําบลวังทรายคํา กศน.อําเภอวังเหนือ 

   13. กศน.ตําบลหัวเมือง  กศน.อําเภอหัวเมือง 

 

  - สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดดําเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการ

เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง                  

เพื่อสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ใหกับบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัด และ

พนักงานราชการสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และบุคลากรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง สามารถ               

นําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน ตามคุณลักษณะขาราชการยุคใหมที่มีคุณธรรม จริยธรรม 

  - สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และวินัย

ขาราชการสําหรับผูปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการเงิน บัญชี พัสดุ สังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางขึ้น เพื่อให

ผูเขารวมอบรมไดเรียนรูในเรื่องระเบียบการเงิน การคลัง ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และขอสังเกต และปญหา

ในการเบิกจายเงินหลักการจัดทําโครงการ เทคนิคการปฏิบัติงาน ขอปญหาการบริหารการเงิน การจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุที่พบบอยเพื่อแกไขปญหา อุปสรรคตางๆ ในการดําเนินงานพัสดุ เพื่อเนนการเสริมสรางวินัย

ทางการเงิน การคลังใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดนําความรูที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

/- สรุปผลการดําเนินงาน… 
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  - สรุปผลการดําเนินงาน ป 2563 กําชับให กศน.อําเภอ ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงาน 

ประจําป 2563 ใหเรียบรอย รวมถึงให กศน.อําเภอ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ 2564 ใหเรียบรอย 

  - พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่อง

ในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช 2557 

   ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหนมีหนาที่อยางไร ลวนแตมีสวนสําคัญอยู

ในงานแผนดินทั้งสิ้น ทุกคนจึงตองตั้งใจปฏิบัติหนาที่โดยเต็มกําลังความสามารถดวยอุดมคติ ดวยความเข็มแข็ง

เสียสละ และระมัดระวังใหการทุกอยางในหนาที่เปนไปอยางถูกตองเที่ยงตรง ดวยความระลึกรูตัวอยูเสมอวา               

การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกขของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของ

ประเทศชาติ 

    - ปจจัยนําเขา (Input)   ประหยัด 

    - กระบวนการ (process)   เรียบงาย 

    - ผลได (Output/Outcome/Impact ) ไดประโยชนสูงสุด    

   คานิยม “กศน.องคกรที่มีความสขุ” 

    - Team work    ไมเดินลําพัง จับมือรวมกัน 

    -  Engagement  รักและผูกพัน สรางสรรคองคกร 

    - Coaching  พี่ประคองใหนองเดิน (พี่พรอมให นองใผรับ) 

   มุงทํางานแบบ 3 P 

    - Professional  : มืออาชีพ 

    - Proactive  : เชิงรุก 

    - Public relations : ประชาสัมพันธ 

   หลักการทํางาน 

    ผูนําเสียสละ 

    หลักการทํางาน  

     - เชื่อมั่น 

     - ใหเกียรติ 

     - เปนธรรม 

     - โปรงใส 

     - มีความสุข 

  - จุดเนนการขับเคลื่อนงาน กศน.ของเลขาธิการ กศน. (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

  12 ภารกิจ “เรงดวน” ที่จะตอง “จับตองได ภายใน 6 เดือน” คนสําราญ งานสําเร็จ 

   1. นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษาสูการปฏิบัติ  
   2. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 /เรงผลักดันราง... 
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   3. เรงผลักดันราง พ.ร.บ.สงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต พ.ศ. .... เรง “การสรรหา บรรจุ     
                                   แตงตั้ง”  
   4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด  
   5. พัฒนา BIG Data “ตีฆองรองปาว ขาวชาว กศน.”  
   6. ระบบการเรียนรู, ศูนยเรียนรูทกุชวงวัย “เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 
   7. Digital Literacy  
   8. “Re-Skill Up-Skill และออกใบรับรองความรูความสามารถ”  
   9. ยกระดับผลิตภัณฑ /สินคา กศน. ขยายชองทางการจําหนาย  
   10. “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ”  
   11. “กศน. เกมส”  
   12. “ทีม กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ”  
  12 Mission : 12 ภารกิจ “เรงดวน” ที่จะตอง “จับตองได”  
   1. นอมนําพระบรมราโชบายดานการศึกษา 
    น อมนํ าพระบรมรา โชบายด านการศึ กษาสู ก ารปฏิ บั ติ “หนึ่ งชุ มชน                    
หนึ่งนวัตกรรมการพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม” เพื่อความ กินดี อยูดี มีงานทํา เชน โคกหนองนาโมเดล, คลองสวย
น้ําใส, พลังงานทดแทน (แสงอาทิตย), จิตอาสาพัฒนาชุมชน 
   2. ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล     
ทีปสุวรรณ) และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศกึษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย) 
   3. เรงผลักดัน 
    เรงผลักดันรางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต พ.ศ. .... ใหสําเร็จ 
และปรับโครงสรางการบริหาร และอัตรากําลังใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลง เรง“การสรรหา บรรจุ 
แตงตั้งท่ีมีประสิทธิภาพ” 
   4. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
    ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท ใหทันสมัย สอดคลองกับบริบท
สภาวะปจจุบันและ ความตองการของผูเรียน Credit Bank System /E-exam รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมการพัฒนา
ผูเรียนดวยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด เพื่อสรางคนด ีมีระเบียบวินัย และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 
   5. พัฒนา BIG Data  
    พัฒนา BIG Data ของ กศน. ที่ทันสมัย รวดเร็ว และทันที“ขอมูล และ
สารสนเทศ กศน.ที่ทันสมัยจะปรากฏบนหนาจอมือถือทันที เมื่อคุณตองการ”รวมทั้งการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธงานของ กศน. ตองมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล “ตีฆองรองปาว ขาวชาว กศน.” 
   6. พัฒนาระบบการเรียนรู  
    พัฒนาระบบการเรียนรู Online Digital Learning Platform รองรับ DEEP 
และ Digital Science Museum, ศูนยเรียนรูทุกชวงวัย รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน แหลงเรียนรูใน                    
ทุกกลุมเปาหมาย “เรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา” 
   7. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร  
    สงเสริมการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล Digital Literacy ใหกับบุคลากร 
กศน. ทุกระดับ และกลุมเปาหมายทุกกลุม 
 
 

/8. สงเสริม สนับสนุน… 
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   8. สงเสริม สนับสนุนการฝกอาชีพ  
    สงเสริม สนับสนุนการฝกอาชีพเพื่อการมีงานทํา “Re-Skill Up-Skill และออก
ใบรับรองความรูความสามารถ” 
   9. สงเสริมการมีสวนรวม  
    สงเสริมการมีสวนรวมกับทุกภาคเครือขายและภาคเอกชนในการฝกอาชีพและ
สงเสริมการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ /สินคา กศน.ขยายชองทางการจําหนาย 
   10. ซอมแซม ฟนฟู  
    ซอมแซม ฟนฟูอาคาร สถานที่ สิ่งแวดลอมของสํานักงาน ทุกแหง และแหลง
เรียนรูทุกแหง ใหสะอาด ปลอดภัย พรอมใหบริการดวยมิตรไมตรี “กศน. งามตา ประชาชื่นใจ”  
   11. จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธ  
    จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธของชาว กศน. “กศน. เกมส” และกิจกรรม
เชื่อมความสัมพันธของพ่ีนองชาว กศน. 
   12. บูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ 
    บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค “ทีม กศน.” “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ” 
    
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 

 4.1.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

 1. การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ : ชื่อแผนงาน รายการ/กิจกรรม/โครงการ ประเภทรายจาย รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก และแหลง
ของเงิน 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 
 2. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
 3. แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
 4. แผนงาน : ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

/5. แผนงาน : ยุทธศาสตร... 
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 5. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
 6. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
 ๑. แผนงาน : บุคลากรภาครฐั 
  งบบุคลากร    
   - รายการคาตอบแทนพนักงานราชการ 
  งบดําเนินงาน  
   - เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 
   - คาเชาบานขาราชการ 
 ๒. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  ผลผลิตที่ ๔ : ผูรับบริการศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ 
  งบดําเนินงาน   เพื่อเปนงบบริหารหนวยงาน 
   - คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ - คาวัสดุไฟฟา 
   - คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ  - คาวัสดุงานบานงานครัว 
   - คาวัสดุสํานักงาน    - คาวัสดุการศึกษา 
   - คาเชาทรัพยสิน     - คาวัสดุหนังสือและวารสาร 
   - คาจางเหมาบริการ    - คาสาธารณูปโภค 
   - คาเชารถยนตผูกพัน 
  งบดําเนินงาน   เพื่อเปนคาใชจายตามกิจกรรมการจัดการศึกษา ดังนี้ 
    ๑) กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  กลุมเปาหมาย คนละ ๑๑๕ บาท 
       ๒) กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  กลุมเปาหมาย คนละ ๔๐๐ บาท 
       ๓) กิจกรรมการเรยีนรูตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุมเปาหมายคนละ ๔๐๐ บาท  
   ๔) กิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ (ผูไมรูหนังสือ) กลุมเปาหมาย คนละ ๕๕๐ บาท 
       ๕) กิจกรรมการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา  กลุมเปาหมาย คนละ ๕๐๐ บาท 
  งบเงินอุดหนุน    
   - โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ 
   - สิ่งอํานวยความสะดวกสื่อ บริการ และการชวยเหลือทางการศึกษา อื่นใดทาง
การศึกษาสําหรับคนพิการ 
  งบรายจายอื่น  
   - โครงการเทียบโอนความรูเทียบระดับการศึกษามิติความรูความคิด 
  ผลผลิตที่ ๕ : ผูรับบริการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  งบดําเนินงาน   เพื่อเปนงบบริหารหนวยงาน 
   - คาบริหารสํานักงานประจํา คาทําการลวงเวลา และคาจัดกิจกรรมหองสมุดประชาชน 
        - คาจัดซื้อหนังสือพิมพ สําหรับหองสมุดประชาชน (แหงละ ๑ ฉบับๆ ละ ๑๐ บาท  
จํานวน ๓๖๕ วัน)  
        - คาวารสาร สําหรับหองสมุดประชาชน 
        - คาจัดซื้อหนังสือ สื่อ สําหรับหองสมุดประชาชน   
        - คาจางเหมาบริการปฏิบัติงาน (บรรณารักษ)   
        - คาสาธารณูปโภค  สําหรับหองสมุดประชาชน 

/ผลผลิตที่ ๕ : ผูรับบริการ… 
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  ผลผลิตที่ ๕ : ผูรับบริการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดสรางแหลงการเรียนรูในระดับตําบล 
  งบดําเนินงาน   เพื่อเปนคาใชจายใหกับ กศน.ตําบล 
   - คาซื้อหนังสือพิมพ (ให กศน.ตําบล ๑๐๐ แหง ๆ ละ ๑ ฉบับๆ ละ ๑๐ บาท  
             (ไตรมาสที่ ๑-๒ : จํานวน ๑๑๙ วัน)   
             - คาจัดกิจกรรม  (ให กศน.ตําบล ๔๐ แหง)  
   - คาซื้อหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ  (ให กศน.ตําบล ๑๔ แหง)    
   - คาสาธารณูปโภค  (ให กศน.ตําบล ๑๔ แหง) 
  ผลผลิตที่ ๕ : ผูรับบริการศึกษาตามอัธยาศัย  กิจกรรมสนับสนุนคาบริการเครือขาย
สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  งบดําเนินงาน เพื่อเปนคาเชาบริการอินเทอรเน็ต ทดแทนเครือขาย MOENet / Uninet  
    - สํานักงาน กศน.จังหวัด (๑ แหง)   
              - กศน.อําเภอ (๑๓ แหง)  
    - หองสมุดประชาชน (๑๔ แหง) 
 ๓. แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 
  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  งบเงินอุดหนุน   (เงินอุดหนุนทั่วไป) 
       ๑) คาหนังสือเรียน 
       ๒) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
       ๓) คาจัดการเรียนการสอน 
 ๔. แผนงาน : ยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมศูนยฝกอาชีพชุมชน 
งบรายจายอื่น   คาใชจายโครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน  
       ๑) การจัดอาชีพ ๑ อําเภอ ๑ อาชีพ เพ่ือพัฒนาอาชีพตนแบบของ กศน.อําเภอ 
       ๒) พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุมสนใจ ไมเกิน ๓๐ ชั่วโมง) 
       ๓) ชั้นเรียนวิชาชีพ (๓๑ ชัว่โมงข้ึนไป) (จัดให กศน.ตําบล จํานวน ๑๐๐ แหง) 
  
2. การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของสํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปางและสถานศึกษาในสังกัด 

 เบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 

  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 20.00 น. 

  BUDGET 

   เงินงบประมาณ    83,623,239 

    เบิกจาย  73.23 % 

    คงเหลือ   26.77 %     

   เงินงบประมาณ    87,000,000 

    เบิกจาย  70.39 % 

    คงเหลือ   29.61 %  

/ GFMIS… 
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   GFMIS 
   เงินงบประมาณ    83,623,239 

    เบิกจาย  72.54 % 

    คงเหลือ   27.46 %     

   เงินงบประมาณ    87,000,000 

    เบิกจาย  69.73 % 

    คงเหลือ   30.27 %  

  

  รายงานการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2563 ขอมูลจากโปรแกรมบริหาร

งบประมาณ (E-Budget) สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  

  1. กศน.อําเภอเถิน   91.91 % 

  2. กศน.อําเภอแมพริก   76.21 % 

  3. กศน.อําเภอเสริมงาม   71.81 % 

  4. กศน.อําเภอเมืองลําปาง   68.45 % 

  5. กศน.อําเภอหางฉัตร   66.85 % 

  6. กศน.อําเภอแมทะ   65.80 % 

  7. กศน.อําเภอแมเมาะ   62.57 % 

  8. กศน.อําเภอสบปราบ   61.87 % 

  9. กศน.อําเภอวังเหนือ   60.63 %   

  10. กศน.อําเภองาว   58.80 % 

  11. กศน.อําเภอแจหม   54.56 % 

  12. กศน.อําเภอเมืองปาน   52.69 % 

  13. กศน.อําเภอเกาะคา   44.64 % 

 

3. การจัดทําขอมูล และรายงานผลการดําเนินงานในระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ สํานักงาน กศน. 
 จํานวนผูรับบริการกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ (ผูไมรูหนังสือ) จําแนกตามราย กศน.อําเภอ รอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    200 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   200 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย 28 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 14.00 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    105 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   105 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 

/ผูผาน/ผูจบหลักสูตร… 
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      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย 15 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 14.29 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    105 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   105 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    105 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   105 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    35 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   35 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลกัสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    70 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   70 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    140 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   140 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    105 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   105 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    70 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   70 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
 

/10. กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    70 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   70 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    70 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   70 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    35 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   35 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย 7 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 20.00 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    140 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   140 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย - คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม - 
      รวม     1,250 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,250 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบหลักสูตรการรูหนังสือไทย 50 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  4.00 
 
 ผลการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในเชิงปริมาณ จําแนกตามราย กศน.อําเภอ              
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    760 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   833 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  109.61 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    833 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    360 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   401 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  111.39 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    401 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/3. กศน.อําเภองาว… 
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  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    400 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   474 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  118.50 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    474 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    230 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   340 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  147.38 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    340 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    320 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   367 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  114.69 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    367 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    164 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   217 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  132.32 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    217 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    328 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   338 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.05 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    338 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    131 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   137 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  104.58 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    137 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    164 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   172 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  104.88 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    172 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    262 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   366 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  139.69 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    366 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 

/11. กศน.อําเภอสบปราบ... 
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  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    160 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   188 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  117.50 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    188 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    131 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   153 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  116.79 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    153 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    230 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   304 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  132.17 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    304 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     3,640 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   4,290 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  117.86 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    4,290 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
 ผลการดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในเชิงปริมาณ จําแนกตามราย กศน.อําเภอ
รอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    635 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,078 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  169.76 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,078 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    460 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   478 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.91 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    478 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    340 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   475 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  139.71 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    474 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 99.79 
 
 

/4. กศน.อําเภอแจหม... 
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  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    223 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   573 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  256.95 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    573 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    300 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   416 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  138.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    416 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    160 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   296 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  185.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    296 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    319 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   327 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.51 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    327 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    128 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   173 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  135.16 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    173 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    159 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   166 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  104.40 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    166 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    255 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   572 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  224.31 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    572 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    230 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   376 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  163.48 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    376 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 

/12. กศน.อําเภอเสริมงาม... 
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  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    128 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   140 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  109.38 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    140 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    223 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   261 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  117.04 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    261 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     3,560 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   5,331 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  149.75 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    5,330 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  99.98 
 
 ผลการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงปริมาณ จําแนกตามราย กศน.
อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    268 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   695 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  259.33 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    695 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    340 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   429 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  126.18 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    429 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    255 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   349 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  136.86 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    349 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    131 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   265 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  202.29 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    265 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/5. กศน.อําเภอเถิน… 
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  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    180 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   190 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  105.56 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    190 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    94 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   139 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  147.87 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    139 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    187 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   277 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  148.13 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    277 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    75 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   77 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    77 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    94 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   133 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  141.49 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    133 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    152 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   280 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  184.21 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    280 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    75 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   122 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  162.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    122 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    75 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   162 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  216.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    162 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 

/13. กศน.อําเภอหางฉัตร... 
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  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    210 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   267 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  127.14 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    267 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     2,136 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   3,385 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  158.47 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    3,385 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
 ผลการดําเนินกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    324 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   807 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  249.07 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    807 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    276 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   866 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  313.77 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    866 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    324 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   715 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  220.68 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    715 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     462 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,389 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  300.65 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,389 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
กิจกรรมทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลําบากในเขตพื้นที่สูง จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย (คน/ทุน)   10 คน 
      ทุนการศึกษา (ทุน)   10 คน 
      รอยละของผูจบผูเขารวมกิจกรรม  100 

/2. กศน.อําเภอเมืองปาน… 
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  2. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย (คน/ทุน)   10 คน 
      ทุนการศึกษา (ทุน)   10 คน 
      รอยละของผูจบผูเขารวมกิจกรรม  100 
      เปาหมาย (คน/ทุน)   20 คน 
      ทุนการศึกษา (ทุน)   20 คน 
      รอยละของผูจบผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
 ผลการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน : กิจกรรม1 อําเภอ 1 อาชีพ จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    93 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   205 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  220.43 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    205 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   62 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    60 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 96.77 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    45 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   47 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  104.44 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    47 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   66 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  106.45 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    66 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   104 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  167.74 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    104 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   62 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    62 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 

/7. กศน.อําเภอแมทะ… 
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  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   62 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    62 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   62 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    62 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   66 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  106.45 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    66 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   94 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  151.61 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    94 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   85 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  137.10 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    85 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   92 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  148.39 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    92 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    62 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   63 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  101.61 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    63 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     410 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   585 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  142.68 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    583 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  99.66 

/ผลการดําเนินงาน… 
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 ผลการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน : วิชาชีพระยะสั้น (ไมเกิน 30 ชั่วโมง) จําแนกตามราย กศน.
อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    372 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   2,278 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  612.37 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    2,278 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    263 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   770 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  292.78 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    770 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    130 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   334 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  256.92 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    334 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    137 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   358 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  261.31 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    354 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    495 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,326 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  267.88 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,326 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    98 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   599 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  611.22 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    599 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    196 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   294 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  150.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    294 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/8. กศน.อําเภอแมพริก… 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    78 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   401 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  514.10 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    401 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    112 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   153 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  136.61 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    153 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    156 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   468 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  300.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    468 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    137 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   342 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  249.64 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    342 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    78 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   100 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  128.21 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    100 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    161 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   489 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  303.73 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    489 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     2,413 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   7,912 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  327.89 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    7,908 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  99.95 
 
 
 

 
/ผลการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน… 
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 ผลการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน : วิชาชีพระยะสั้น/ชั้นเรียนวิชาชีพ (30 ชั่วโมง ขึ้นไป) จําแนกตามราย 
กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    371 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   693 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  186.79 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    693 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    175 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   190 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  108.57 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    181 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    12 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   12 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    12 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    135 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   200 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  148.15 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    198 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    303 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   516 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  170.30 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    516 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    97 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   99 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.06 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    99 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    193 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   236 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  122.28 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    236 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/8. กศน.อําเภอแมพริก… 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    77 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   77 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    77 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    97 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   124 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  127.84 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    124 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    156 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   212 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  135.90 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    212 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    77 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   77 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    77 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    77 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   105 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  136.36 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    105 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    135 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   160 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  118.52 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    160 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     1,905 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   2,701 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  141.78 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    2,690 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  99.59 
 
 

/ผลการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน… 
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 ผลการดําเนินงานศูนยฝกอาชีพชุมชน : วิชาชีพระยะสั้น/ชั้นเรียนวิชาชีพ (30 ชั่วโมง ขึ้นไป) จําแนกตามราย 
กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   20 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    20 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   20 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    20 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
 ผลการดําเนินงานจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาการทางกาย จิต และสนองของผูสูงอายุ จําแนกตามราย 
กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    1,210 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,310 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  107.52 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,301 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    435 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   435 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    435 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    150 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   155 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.33 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    155 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    550 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   566 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.91 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    566 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    820 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   835 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  101.83 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    835 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 

/6. กศน.อําเภอเมืองปาน... 
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  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    215 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   215 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    215 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    220 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   220 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    220 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    60 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   60 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    60 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    90 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   125 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  138.39 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    125 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    940 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   970 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.19 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    970 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    460 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   794 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  172.61 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    794 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    140 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   140 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    140 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    135 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   152 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.59 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    152 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 

/รวม… 



26 
 

      รวม     5,425 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   5,968 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  110.01 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    5,968 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
 ผลการดําเนินงานโครงการสรางเครือขายดิจิทัลชุมชนในระดับตําบล จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร Digital Literacy 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    285 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   285 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    285 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    135 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   135 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    135 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    150 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   162 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  108.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    162 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    105 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   113 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  107.62 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    113 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    120 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   121 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.83 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    121 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    75 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   79 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  105.33 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    79 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/7. กศน.อําเภอแมทะ… 
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  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    150 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   150 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    150 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    60 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   65 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  108.33 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    65 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    90 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   125 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  138.39 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    125 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    940 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   970 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.19 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    970 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    460 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   794 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  172.61 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    794 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    140 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   140 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    140 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    135 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   152 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.59 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    152 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     5,425 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   5,968 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  110.01 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    5,968 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 

/ผลการดําเนินงาน… 
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 ผลการดําเนินงานโครงการสรางเครือขายดิจิทัลชุมชนในระดับตําบล จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร การคาออนไลน 
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    285 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   285 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    285 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    135 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   135 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    132 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 97.78 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    150 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   157 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  104.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    157 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    105 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   112 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  106.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    112 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    120 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   130 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  108.33 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    125 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 96.15 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    75 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   78 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  104.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    78 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    150 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   150 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    150 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/8. กศน.อําเภอแมพริก… 
 
 



29 
 

  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    60 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   61 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  101.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    61 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    75 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   75 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    75 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    120 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   122 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  101.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    122 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    60 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   60 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    60 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    60 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   60 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    60 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    105 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   108 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.86 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    108 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     1,500 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,535 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  115.3 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    102.20 คน 
      รอยละของผูจบหลักสตูร:ผูเขารวมกิจกรรม  99.48 
 

/ผลการดําเนินงาน… 
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 ผลการดําเนินงานโครงการอบรมเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    42 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   42 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100    คน 
      ผูผาน/ผูจบ    42 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   20 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100    คน 
      ผูผาน/ผูจบ    14 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 70 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   21 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  105 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    21 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   22 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  110 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    21 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 95.45 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    42 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   48 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  114.29 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    48 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    21 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   21 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    21 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   20 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    20 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 
 

/8. กศน.อําเภอแมพริก… 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    42 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   42 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    42 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    42 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   42 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    42 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   20 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    20 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   21 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  105 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    21 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    40 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   40 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    15 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 37.50 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    42 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   42 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    42 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     391 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   401 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.56 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    369 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  92.02 
 
 

/ผลการดําเนินงาน… 
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 ผลการดําเนินงานหองสมุดประชาชน จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 
  1. จังหวัดลําปาง   เปาหมาย    7 0 ,0 0 0  ค น
      ผูเขารวมกิจกรรม   87,521 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  125.03  คน 
      ผูผาน/ผูจบ    87,521  คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    15,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   16,094 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  107.29  คน 
      ผูผาน/ผูจบ    16,094  คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    14,950 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   15044 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.63 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    15,044 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    8,450 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   8,562 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  101.33 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    8,562 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    10,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   10,245 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.45 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    10,245 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    10,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   10,969 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  109.69 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    10,969 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    13,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   13,399 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.74 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    13,399 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 
 

/8. กศน.อําเภอแมทะ… 
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  8. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    13,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   17,409 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  133.92 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    17,409 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    13,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   13,478 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.68 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    13,478 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    11,100 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   11,115 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.14 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    11,115 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    13,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   13,310 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.38 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    13,310 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    10,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   94,00 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  94.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    94,000 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    12,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   12,047 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.39 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    12,047 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  14. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    20,358 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   23,236 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  114.14 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    23,236 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     233,858 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   261,829 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  111.96 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    261,829 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 

/ผลการดําเนินงาน… 
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 ผลการดําเนินงานบานหนังสือชุมชน จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    25,200 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   16,503 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  65.49  คน 
      ผูผาน/ผูจบ    16,503  คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    5,520 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,468  คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  26.59 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,467 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 99.93 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    800 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   985 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  123.13 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    984 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 99.90 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    3,400 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   4,105 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  120.74 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    4,105 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    3,200 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   7,294 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  227.94 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    7,294 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    3,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   3,867 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  128.90 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    3,867 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    5,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   5,028 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.56 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    5,028 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    1,500 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,573 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  104.87 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,573 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    2,900 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   3,076 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  106.07 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    3,076 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    4,270 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   4,110 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  96.25 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    4,110 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    1,080 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,362 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  126.11 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,362 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    2,600 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   2,800 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  107.69 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    2,800 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    4,300 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   4,767 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  110.86 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    4,767 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     62,770 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   56,938 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  90.71 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    56,936 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
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 ผลการดําเนินงานอาสาสมัครสงเสริมการอาน จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    57  คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   60  คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  105.26 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    60   คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    78  คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   341  คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  437.18 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    341  คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    20 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   32 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  160.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    32 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    64 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   64 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    64 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    95 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   95 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    95 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    56 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   58 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.57 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    58 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    95 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   106 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  111.58 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    106 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    30 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   53 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  176.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    53 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    44 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   44 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    44 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    97 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   97 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    97 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    46 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   54 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  117.39 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    54  คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    84 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   84 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    84 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    43 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   63 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  146.51 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    63 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     809  คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,151 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  142.27 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,151 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
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 ผลการดําเนินงานหองสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพฯ จําแนกตามราย กศน.
อําเภอรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    380  คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   404  คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  106.32 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    404   คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    860  คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   878  คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.09 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    878  คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    130 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   135 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.85 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    135 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    1,050 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,158 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  110.29 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,158 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    1,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,240 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  124.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,240 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    2,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   2,232 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  111.60 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    2,232 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    1,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,000 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,000 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    2,400 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   2,484 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.50 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    2,484 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    820 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   831 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  101.34 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    831 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    619 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   623 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.65 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    623 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    1,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,119 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  111.90 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,119 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    500 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   545 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  109.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    545  คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    1,000 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,176 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  117.60 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,176 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     12,759 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   13,825 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  108.35 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    13,825 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
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 ผลการดําเนินงานหนวยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบายคันใหญ) จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    300  คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   371  คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  123.67 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    371   คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    30 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   30 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    30 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    200 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   235 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  117.50 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    235 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    100 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   100 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    100 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    100 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   222 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  222 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    222 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    100 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   108 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  108 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    108 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    300 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   300 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    300 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/8. กศน.อําเภอแมพริก… 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    180 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   191 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  106.11 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    191 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    80 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   83 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  103.75 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    83 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    80 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   109 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  136.25 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    109 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    100 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   100 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    100 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    100 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   196 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  196 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    196 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    100 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   105 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  105.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    105 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     1,770 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   2,150 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  121.47 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    2,150 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
 

/ผลการดําเนินงาน… 
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 ผลการดําเนินงานหนวยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบายคันเล็ก) จําแนกตามราย กศน.อําเภอรอบปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563   
  1. กศน.อําเภอเมืองลําปาง เปาหมาย    570  คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   637  คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  111.75 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    637   คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  2. กศน.อําเภอเกาะคา  เปาหมาย    470 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   670 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  142.55 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    670 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  3. กศน.อําเภองาว  เปาหมาย    400 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,225 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  306.25 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,225 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  4. กศน.อําเภอแจหม  เปาหมาย    1,050 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,469 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  139.90 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,469 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  5. กศน.อําเภอเถิน  เปาหมาย    3,200 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   3,267 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.09 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    3,267 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  6. กศน.อําเภอเมืองปาน  เปาหมาย    800 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,023 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  127.88 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,023 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 
  7. กศน.อําเภอแมทะ  เปาหมาย    700 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   778 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  111.14 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    778 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
 

/8. กศน.อําเภอแมพริก… 
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  8. กศน.อําเภอแมพริก  เปาหมาย    320 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   347 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  108.44 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    347 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ  เปาหมาย    460 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   471 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  102.39 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    471 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  10. กศน.อําเภอวังเหนือ  เปาหมาย    879 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   882 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  100.34 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    882 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ  เปาหมาย    360 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,000 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  277.78 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,000 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  12. กศน.อําเภอเสริมงาม  เปาหมาย    400 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   420 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  105.00 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    420 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
  13. กศน.อําเภอหางฉัตร  เปาหมาย    1,200 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   1,377 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  114.75 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    1,377 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม 100 
      รวม     10,809 คน 
      ผูเขารวมกิจกรรม   13,566 คน 
      รอยละของผูเขารวมกิจกรรม  125.51 คน 
      ผูผาน/ผูจบ    13,566 คน 
      รอยละของผูจบหลักสูตร:ผูเขารวมกิจกรรม  100 
 
 

/๔.๑.๓ กลุมสงเสริม… 
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๔.๑.๓ กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 - ประชุมปฏิบัติการจัดทําขอมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPA/PR ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 วันที่ 24 
พฤศจิกายน 2563 ณ หองประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

4.1.4 กลุมกลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

 - การจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป 2564 
  การจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป 2564 สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ 
วิทยาเขตลําปาง 
  ธีมงาน “กศน.เปดโอกาส สรางอาชีพ พัฒนาถิ่นไทยงาม” 
  1. แนะแนวการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2. ฝกอาชีพเพื่อการมีงานทํา 1 อําเภอ 1 อาชีพ กับผูรู – ภูมิปญญา 
  กําหนดการจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและของดีนครลําปาง ประจําป 2564 สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง วันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ บริเวณมหาวิทยาลัยการกีฬา
แหงชาติ วิทยาเขตลําปาง 
  วันที่ศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภอวังเหนือ และ กศน.อําเภอแมเมาะ 
  วันที่เสารที่ 5 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภอหางฉัตร 
  วันที่อาทิตยที่ 5 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภอแมพริก 
  วันที่จันทรที่ 7 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภอแจหม และ กศน.อําเภอเมืองปาน 
  วันที่อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภอเสริมงาม และ กศน.อําเภอเถิน 
  วันที่พุธที่ 9 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
  วันที่พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 กศน.อําเภอแมทะ 
  วันที่ศุกรที่ 11 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภองาว 
  วันที่เสารที่ 12 ธันวาคม 2563  กศน.อําเภอสบปราบ 
  วันที่อาทิตยที่ 12 ธันวาคม 2563 กศน.อําเภอเกาะคา 
   
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

๔.๑.4 กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 - รายงานการเขารวมประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
  สรุปเนื้อหาจากการเขารวมประชุมไดดังนี้ 
  วัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้  
  1.เพื่อชี้แจงการดําเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563               
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
 
 

/2. เพื่อชี้แจงการใชงาน… 
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  2. เพื่อชี้แจงการใชงานโปรแกรมการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
โดยไดกลาวถึงบทบาทของ สํานักงาน กศน. สํานักงาน กศน.จังหวัด และ กศน.อําเภอท่ีเปนศูนยสอบ ดังนี ้
 สวนที่ 1  
  - บทบาท หนาที่การดําเนินการจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ของหนวยงาน                   
ที่เก่ียวของ  
  - แนวปฏิบัติในการดําเนินการจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)  
  - กฎ ระเบียบที่เก่ียวของกับการดําเนินการจัดสอบ  
 สวนที่ 2  
  - ขั้นตอนการใชงานโปรแกรมการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)  
  - การลงทะเบียนสอบ 
  - การดาวนโหลดขอมูล 
  - การจัดสอบ 
  - การสงขอมูลผลการสอบ 
  - การเรียนดูรายงานผลการสอบ 
 สวนที่ 3 
  การตอบปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดสอบ   
 บทบาท หนาที่การดําเนินการจัดสอบ 
  1. สํานักงาน กศน.  
   1.1 กําหนดหลักเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Exam)  
   1.2 กําหนดปฏิทินการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แตละภาคเรียน และ
แจงใหแกสํานักงาน กศน. กทม./จังหวัด  
   1.3 จัดทํา พัฒนาระบบการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และระบบคลังขอสอบ  
   1.4 เปด – ปดระบบการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามชวงเวลาที่กําหนด  
   1.5 จัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของกับการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
   1.6 อนุมัติผลการลงทะเบียนสอบ ประมวลผล สรุปและประกาศผลการสอบดวยระบบ
อเิล็กทรอนิกส  
   1.7 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
   1.8 กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของศูนย
ทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหมีความสุจริต โปรงใส เปนธรรม  
 
  2. สํานักงาน กศน.กทม./จังหวัด  
   2.1 ประชาสัมพันธ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส               
(E-Exam) และปฏิทินการดําเนินการสอบ ใหแกศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และสถานศึกษาในสังกัด 
   2.2 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
   2.3 จัดทําแผนดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)รวมกับสถานศึกษา  
   2.4 นิเทศ กํากับ ติดตามและตรวจสอบการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(E-Exam) ของศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหมีความสุจริต โปรงใส เปนธรรม  

/2.5 กํากับ ติดตาม… 
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   2.5 กํากับ ติดตามและตรวจสอบสถานศึกษา ใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเขาสอบตาม
กําหนด  
   2.6 เสนอคํารองของนักศึกษาที่ประสงคขอเขาสอบมายัง สํานักงาน กศน. เพื่อขอ
อนุมัติเขาสอบ  
   2.7 พิจารณาอนุญาตคํารองของนักศึกษาขอเขาสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส               
(E-Exam)กรณีพิเศษ หากพิจารณาอนุญาตใหสงคํารองมายังสํานักงาน กศน. เพื่อขออนุมัติเขาสอบกรณีพิเศษ ถา
สํานักงาน กศน.อนุมัติใหเขาสอบกรณีพิเศษแลว ใหสํานักงาน กศน.กทม./จังหวัด แจงไปยังสถานศึกษาตนสังกัด
ของนักศึกษาที่ขอเขาสอบกรณีพิเศษ เพื่อลงทะเบียนสอบใหแกนักศึกษา 
   2.8 ใหขอเสนอแนะการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)                          
ของศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
   2.9 สรุปและรายงานผลการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของแตละสถานศึกษาใน
จังหวัด  
  3. สถานศึกษา  
   3.1 ประกาศกําหนดระยะเวลาการลงทะเบียนดวยวิธีการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
(E-Exam) 
   3.2 รับคํารองขอเขาสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)ของนักศึกษา และ สงคํา
รองใหสํานักงาน กศน.กทม./จังหวัด เพื่อเสนอสํานักงาน กศน.  
   3.3 ลงทะเบียนสอบดวยวิธีการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ดวยวิธีการ             
ทีส่ํานักงาน กศน. กําหนด  
   3.4 แจงกําหนดการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)ใหนักศึกษา 
   3.5 กรณีมีนักศึกษาขอเขาสอบกรณีพิเศษ ใหพิจารณารับคํารองขอเขาสอบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (E-Exam) กรณีพิเศษของนักศึกษา และขออนุญาตไปยังสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
   3.6 ดําเนินการลงทะเบียนสอบใหกับนักศึกษาที่ขอสอบกรณีพิเศษตามที่สํานักงาน 
กศน. อนุมัติ 
   3.7 กํากับ ติดตาม ใหนักศึกษาที่ลงทะเบียนเขาสอบฯ ตามกําหนด  
   3.8 รับผลการสอบจากศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 
   4.ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
   4.1 เตรียมความพรอมของระบบอิเล็กทรอนิกส ภายในศูนยทดสอบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ไดแก กําหนดการลงทะเบียน ตรวจสอบความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรที่เก่ียวของ ระบบ
เครือขาย Internet ระบบไฟฟา ฯลฯ  
   4.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
   4.3 เตรียมความพรอมกอนดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก ติดประกาศ
รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ผังที่นั่งสอบ ระเบียบ/ขอปฏิบัติการเขาสอบ เปนตน 
   4.4 ดําเนินการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามระเบียบที่สํานักงาน กศน.กําหนด  
   4.5 ประมวลผลการสอบฯ เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแตละรอบการสอบ  
   4.6 รายงานผลการสอบใหกับนักศึกษา สถานศึกษาและสํานักงาน กศน. ดวยวิธีการที่
สํานักงาน กศน.กําหนด  

/4.7 สรุปผลการดําเนินการสอบฯ… 
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   4.7 สรุปผลการดําเนินการสอบฯ ใหกับสํานักงาน กศน.กทม./จังหวัด และสงผลการ
สอบใหสํานักงาน กศน.  
 
 แนวปฏิบัติในการดําเนินการจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) 
 1. การลงทะเบียนสอบ  
  1.1 นักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)ที่สถานศึกษา
ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
  1.2 สถานศึกษาพิจารณาคํารองขอลงทะเบียนสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam)                         
ถาสถานศึกษาอนุญาตใหเขาสอบ ใหดําเนินการลงทะเบียนสอบดวยวิธีการที่สํานักงาน กศน. กําหนด  
  1.3 สถานศึกษาแจงกําหนดการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ไปยังนักศึกษา  
 2. การลงทะเบียนสอบกรณีพิเศษ  
  2.1 นักศึกษายื่นคํารองขอลงทะเบียนสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกรณีพิเศษที่สถานศึกษา 
ตามวัน เวลา ที่กําหนด  
  2.2 สถานศึกษาตรวจสอบคํารอง และเสนอไปยังสํานักงาน กศน.กทม./จังหวัด  
  2.3 สํานักงาน กศน.กทม./จังหวดั พิจารณาคํารอง หากอนุญาตใหสงคํารองมายังสํานักงาน 
กศน. เพื่อขออนุมัติเขาสอบกรณีพิเศษ  
  2.4 กรณีท่ีสํานักงาน กศน.อนุมัติใหเขาสอบกรณีพิเศษ ใหสํานักงาน กศน. กทม./จังหวัด แจง
ไปยังสถานศึกษาตนสังกัดของนักศึกษาที่ขอสอบกรณีพิเศษ เพื่อลงทะเบียนสอบใหแกนักศึกษา 
  2.5 เมื่อสถานศึกษาลงทะเบียนสอบกรณีพิเศษเสร็จเรียบรอยแลวใหแจงผลการลงทะเบียนสอบ
กรณีพิเศษแกนักศึกษา และติดตามใหนักศึกษามาสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่ลงทะเบียนสอบ  
 3. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดสอบ  
  สถานศึกษาที่เปนศูนยทดสอบดวยระบบระบบอิเลก็ทรอนิกส จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (ดูตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ) ของศูนยทดสอบดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย ประธานสนามสอบ หมายถึง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขตที่เปนศูนยทดสอบดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือผูที่ไดรับการแตงตั้ง ใหทําหนาที่ประธานสนามสอบ จากหัวหนาศูนยทดสอบ (แนบ
คําสั่ง/ระเบียบมอบอํานาจใหสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการคุมสอบ ระดับสนามสอบ)  
 2. กรรมการคุมสอบ หมายถึงบุคลากรสังกัดสํานักงาน กศน.ที่ทําหนาที่ควบคุมการสอบ ประกอบดวย  
  2.1 ขาราชการ หรือพนักงานราชการที่ไมเปนผูมีสวนไดเสียกับผูเขาสอบ อยางนอย 1 คน และ  
  2.2 เจาหนาที่ควบคุมระบบการสอบ หมายถึงผูที่มีความรูความสามารถในการใชงานและแกไข
ระบบการจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) อยางนอย 1 คน 
 4. การเตรียมความพรอมกอนการจัดสอบ  
  1. สถานศึกษาที่เปนศูนยทดสอบดวยระบบระบบอิเล็กทรอนิกส ตรวจสอบเตรียมความพรอม
ของระบบอิเล็กทรอนิกส ภายในศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก กําหนดการลงทะเบียน ตรวจสอบ
ความพรอมของเครื่องคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ ระบบเครือขาย Internet ระบบไฟฟา ฯลฯ ดาวนโหลดขอมูลการ
ลงทะเบียน ตามที่สํานักงาน กศน.กําหนด  จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ไดแก ระเบียบการสอบฯ ใบรายชื่อผูมีสิทธิ์
สอบ และใบลงรายมือชื่อผูมีสิทธิ์สอบติดประกาศ ระเบียบการสอบฯ รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ ผังการสอบที่หนาหอง
สอบ และ/หรือสถานที่ที่เหมาะสม เชน บอรดประชาสัมพันธ เปนตนประสานยังสถานศึกษาเพื่อติดตามนักศึกษา
ใหเขาสอบตามวันเวลาที่ลงทะเบียนสอบ 
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 5. การดําเนินการจัดสอบ  
  คณะกรรมการดําเนินการการสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส มีหนาที่ดังตอไปนี้ ประธานสนาม
สอบ ตองปฏิบัติหนาที่ดังนี้ กํากับ การสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส           
ใหมีความสุจริต โปรงใส เปนธรรม กรรมการคุมสอบตองแตงกายสุภาพ เรียบรอย และมาปฏิบัติหนาที่กอนเวลา
ดําเนินการสอบอยางนอย 30 นาที และปฏิบัติหนาที่ ดังนี้  
  1) ตรวจความเรียบรอยในหองสอบ  
  2) ตรวจสอบการแตงกาย และบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น 
หนวยงานราชการออกให ใหตรงกับบัญชีรายชื่อ และอนุญาตใหนักศึกษาเขาหองสอบ  
  3) หามนักศึกษานําอุปกรณสื่อสาร เครื่องคิดเลข และสัมภาระเขาหองสอบ  
  4) ใหนักศึกษานั่งสอบตามที่นั่งที่กําหนด  
  5) ตรวจสอบบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชนใหตรงกับบัญชีรายชื่อ และ
ใหนักศึกษาลงลายมือชื่อในใบเซ็นชื่อของผูเขาสอบ หลังจากเริ่มสอบแลว 15 นาที  
  6) กํากับ ดูแลใหนักศึกษาดําเนินการสอบจนครบเวลาสอบ โดยไมอนุญาตใหนักศึกษาออกจาก
หองสอบกอนหมดเวลาสอบ หากมีเหตุจําเปนใหนักศึกษาขออนุญาตกรรมการคุมสอบและอยูในความควบคุมของ
กรรมการคุมสอบอยางใกลชิด  
  7) กรณีท่ีพบเหตุการณที่สอไปในทางทุจริต หรือมีเหตุการณอ่ืน ๆ ที่ทําใหไมสามารถดําเนินการ
สอบไดเปนปกติ ใหรายงานพรอมแนบหลักฐานที่เก่ียวของ เสนอตอประธานสนามสอบ  
  8) รักษาความลับของแบบทดสอบโดยไมอานแบบทดสอบ หรือไมใหบุคคลอื่นอาน แบบทดสอบ
ยกเวนผูเขาสอบหนาจอในรายวิชานั้น  
  9) ตักเตือนผูเขาทดสอบหนาจอที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง หรือคําแนะนําของกรรมการ              
คุมสอบ หากไมปฏิบัติตามใหรายงานประธานศูนยทดสอบ  
  10) เชิญผูเขาทดสอบหนาจอที่ไมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง หรือคําแนะนําของกรรมการ              
คุมสอบออกจากหองสอบ หลังจากที่ไดตักเตือนแลว 
  11) นักศึกษาที่สมัครสอบหนาจอตองปฏิบัติตนในการเขาสอบ ดังนี้ แสดงบัตรประจําตัวสอบและ
บัตรประจําตัวประชาชนตอกรรมการคุมสอบกอนเขาหองสอบ เขาทดสอบตามวัน เวลาและสถานที่ตามประกาศ              
ที่สถานศึกษากําหนด และเขาทดสอบกอนเวลาเริ่มสอบ 15 นาที หากไมมาเขาสอบตามวันเวลาที่กําหนดถือวา       
สละสิทธิ์  
      3) ไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบกอนเขา และออกจากหองสอบทุกครั้ง  
      4) เขารับการแนะนําจากกรรมการคุมสอบ หรือศึกษาเอกสารขั้นตอนการสอบดวยตนเอง  
      5) แตงกายสุภาพ เรียบรอยตามสากลนิยม  
    6) เขานั่งทดสอบตามเครื่องคอมพิวเตอรที่กรรมการคุมสอบกําหนด พรอมแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา 
และบัตรประจําตัวประชาชนไวบนโตะท่ีนั่งทดสอบ เพ่ือใหกรรมการตรวจสอบ  
     7) ใชอุปกรณที่กรรมการคุมสอบใหใชเทานั้นหามนําอุปกรณตาง ๆ เชน ปากกา เครื่องคํานวณ
โทรศัพทมือถือหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ เขาหองทดสอบ  
     8) ลงลายมือชื่อผูเขาทดสอบดวยตนเอง ในใบเซ็นชื่อผูเขาสอบหนาจอที่กรรมการคุมสอบจัดให  
 9) หามสงเสียงดัง อานออกเสียงแบบทดสอบ พูดคุยปรึกษาหารือ ลอกคําตอบผูอื่น               
หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเดือดรอน รําคาญตอผูอ่ืนในขณะการดําเนินการทดสอบหนาจอ  
   10) รายงานผลการสอบใหนักศึกษาและสงผลการสอบไปยังสถานศึกษาของนักศึกษาที่เขาสอบ  
 

/11) เมื่อนักศึกษาที่สมัคร... 
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   11) เมื่อนักศึกษาที่สมัครสอบหนาจอไดสอบเสร็จเรียบรอยแลว กรรมการคุมสอบตองออกรายงานผล
การสอบใหแกผูเขาสอบ และใหสถานศึกษาของผูเขาสอบ โดยตองไดรับการลงลายมือชื่อของกรรมการคุมสอบ 
ลายมือชื่อของหัวหนาสถานศึกษา และประทับตราของสถานศึกษาที่เปนศูนยทดสอบที่สํานักงาน กศน. กําหนด 
จึงจะถือวาเปนเอกสารที่ถูกตองสมบูรณ  
 คุณสมบัติผูลงทะเบียนสอบฯ  
 กรณีปกติ  
  นักศึกษา กศน.ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนกอนหนา  
กรณีพิเศษ  
 1. นักศึกษา กศน.ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนกอนหนา แตไมไดลงทะเบียนใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือ  
 2. นักศึกษา กศน.ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนกอน แตมีเหตุจําเปนไมสามารถเขา
สอบ ณ ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ในจังหวัดของตนเองได หรือ  
 3. นักศึกษา กศน. ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนปจจุบัน เนื่องจากมีเหตุจําเปนในการ
ขาดสอบ หรือ  
 4. นักศึกษาที่ไมเคยสงรายชื่อเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)  
 
แนวทางในการพิจารณานักศึกษาเขาสอบกรณีพิเศษ 
 กรณีที่ 1 นักศึกษา กศน.ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ
ระดับชาติดานการศึกษานอกโรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ใน  
ภาคเรียนกอนหนา แตไมไดลงทะเบียนในระยะเวลาที่กําหนด  
 หลักฐานประกอบการพิจารณา ใบคํารองขอเขาสอบกรณีพิเศษ  
 หลักฐานแสดงการเขารับหรือขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ             
(N-NET) 
 กรณีที่ 2 นักศึกษา กศน.ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบ 
โรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนกอน และมีความ
ประสงคจะขอสอบตางศูนยสอบดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส เนื่องจากมี เหตุจํ าเปนไมสามารถเขาสอบ                    
ณ ศูนยทดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ในจังหวัดของตนเองได  
  - หลักฐานประกอบการพิจารณา ใบคํารองขอเขาสอบกรณีพิเศษ  
  - ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ (N-NET) หลักฐานแสดงความจําเปนในการสอบตางศูนย
สอบ เชน สําเนาทะเบียนบาน สัญญาจางงาน เปนตน  
 กรณีที่ 3 นักศึกษา กศน. ที่ขาดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ 
โรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.) ในภาคเรียนปจจุบัน เนื่องจากมีเหตุ
  - จําเปนในการขาดสอบ  

/หลักฐานประกอบการพิจารณา… 
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  หลักฐานประกอบการพิจารณา  
  - ใบคํารองขอเขาสอบกรณีพิเศษ  
  - ผลการตรวจสอบการลงทะเบียนสอบ (N-NET) 
 หลักฐานแสดงเหตุผลความจําเปนในการขาดสอบ เชน ปวย – ใบรับรองแพทย , ติดราชการทหาร 
หนังสือแจงไปราชการ เปนตน  
 กรณีที่ 4 นักศึกษาที่ไมเคยสงรายชื่อเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) (สทศ.)  
 หลักฐานประกอบการพิจารณา  
  - ใบคํารองขอเขาสอบกรณีพิเศษ  
  - หนังสือรับรองการไมเคยสงชื่อเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษา              
นอกระบบโรงเรียนของสถานศึกษา 
  - ใบระเบียนแสดงผลการเรียน  
  - หลักฐานแสดงความจําเปนที่ตองใชวุฒิการศึกษา เชน หนังสือรับเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษา หนังสือปรับวุฒิเงินเดือน เปนตน  
กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของกบัการดําเนินการจัดสอบ 
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ พ.ศ. 2548  
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูเขาสอบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติของผูกํากับการสอบ พ.ศ.2548  
กําหนดการจัดสอบ 
 ลงทะเบียนสอบผานระบบออนไลน วันที่ 18 – 21  ตุลาคม 2563  
 ดาวนโหลดขอมูลเตรียมการจัดสอบ วันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2563  
 จัดสอบ วันที่ 27 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 
 รายงานผลการจัดสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบในแตละวัน  
รอบการจัดสอบ 
 รอบที่ 1 เวลา 08.30 น. – 11.00 น.  
 รอบที่ 2 เวลา 11.15 น. – 13.45 น.  
 รอบที่ 3 เวลา 14.00 น. – 16.30 น.  
 รอบที่ 4 เวลา 16.45 น. – 19.15 น. **  
 **หมายเหตุ รอบที่ 4 ศูนยทดสอบจัดสอบตามความเหมาะสม  
ทั้งนี้ กลุมงานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดดําเนินการประสานงานกับสถานศึกษา 
ในการนําสงขอมูลนักศึกษาเพื่อเขาระบบสอบ E-Exam ไดจัดตารางในการลงทะเบียนรวมกับ สถานศึกษา         
ที่เปนศูนยสอบ คือ กศน.อําเภอเมืองในการลงทะเบียนสอบใหกับนักศึกษาในระบบการจัดสอบ E-Exam            
โดยไดขอความรวมมือสถานศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้ 
 กรณี นักศึกษาสอบปกติ ใหสถานศึกษาเขาไปลงทะเบียนในระบบ ที ่http://203.147.24.44/exam  
ตามหนังสือหนังสือ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ที่ ศธ 0210.67(06)/ ว 452 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563   
ซึ่งสํานักงาน กศน. กําหนดระยะเวลาในการลงทะเบียน ระหวางวันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2563  
ใหนักศึกษาดําเนินการกรอกแบบคํารองขอลงทะเบียนสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แบบ E-Exam 1 และเสนอ
ใหผูบริหารสถานศึกษาพิจารณาคํารองกอนรวบรวมและนําสงใหกับ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ภายในวันที่  
21 ตุลาคม 2563        

/กรณี นักศึกษา… 
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  กรณี นักศึกษาขอสอบกรณีพิเศษ ซึ่งเปนนักศึกษาที่ขาดสอบ ในวันที่ 11 ตุลาคม 2563                 
และจะตองจบในภาคเรียนนี้ ใหสถานศึกษาดําเนินการ ติดตอนักศึกษาเพื่อกรอกแบบคํารองขอลงทะเบียนสอบ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสกรณีพิเศษ แบบ E-Exam 2 และเสนอใหผูบริหารสถานศึกษาลงความเห็นสถานศึกษา
กอนรวบรวมนําสงใหกับ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อสํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง จะไดรวบรวมสง สํานักงาน กศน.และดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป (ในการระบุชวงเวลาที่
นักศึกษาเขาสอบ ขอใหสถานศึกษาแจงจํานวนนักศึกษาที่ประสงคเขาสอบกับกลุมนิเทศฯ ในเบื้องตนกอน เพื่อจะ
ไดกําหนดชวงเวลาในการเขาสอบใหกับนักศึกษา) ทั้งนี้ในกรณีขอสอบเปนกรณีพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง จะมีหนังสือแจงพิจารณาอนุมัติเปนราย ๆ ไป จาก สํานักงาน กศน. 
การนําไปสูการปฏิบัติ 
 สถานศึกษาตรวจสอบนักศึกษาใหถูกตองกอนสงขอมูลผูเขาสอบให สทศ. สถานศึกษาและครูรวมกัน
สรางวินัยและความตระหนักใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการสอบ N-NET สถานศึกษาและครูแจงผูปกครอง
นักศึกษาใหกํากับ ดูแลเรื่องการเขาสอบ N-NET ของนักศึกษา สถานศึกษาตองตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์
สอบ และสามารถเขาสอบไดกอนสงขอมูลให สทศ. 
 สถานศึกษาใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินการจัดสอบ N-NET เชน เปนคณะกรรมการกลางเพื่อชวย
กํากับ ติดตามและแกปญหาการเขาสอบ ผูบริหารสรางแรงจูงใจการเพิ่มจํานวนผู เขาสอบ N-NET                          
ของสถานศึกษา/ครู ผูบริหารสถานศึกษาประสานความรวมมือ ทํา MOU กับ โรงงาน สถานประกอบการ                
เพื่ออนุญาตใหนักศึกษาลางานมาสอบ N-NET ผูบริหารใหความสําคัญ กํากับติดตาม และกระตุนใหสถานศึกษา
ตาง ๆ เพิ่มจํานวนผูเขาสอบ N-NET ผูบริหารใหครูตรวจสอบสาเหตุวานักศึกษาไมมาสอบดวยสาเหตุใด และ
รายงานขอมูลใหผูบริหารทราบเพื่อหาแนวทางแกไขตอไป ผูบริหารกําชับครูที่มีผูเรียนที่เขาสอบ N-NET ใหคอย
กํากับ ติดตามผูเขาสอบในวันสอบ ครูใชเทคโนโลยีติดตอนักศึกษา ผานชองทางสื่อที่หลากหลาย ครูแนะแนวการ
สอบ N-NET ใหแกนักศึกษาตั้งแตตอนปฐมนิเทศ ระหวางภาคเรียน และกอนการสอบ สํานักงาน กศน.จังหวัด/
กทม. ใหสถานศึกษารายงานขอมูลจํานวนผูเขาสอบและสภาพปญหาการ เขาสอบ N-NET ใหสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. ทราบ เพื่อเปนขอมูล ในการกํากับ ติดตาม สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม. กําหนดเปาหมายรอยละ
ผูเขาสอบ N-NET และใหสถานศึกษา นําไปปฏิบัติ หากสถานศึกษาไหนไมผานเกณฑ ตองดําเนินการถอดบทเรียน
และปรับปรุงในการสอบครั้งหนา สถานศึกษานําขอมูลสถิติการสอบ N-NET ไปใช เพื่อพัฒนาผลการสอบในครั้ง
ตอไป 
 
 - ตารางสอบ การดําเนินการจัดสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Exam) ระหวางวันที่ 27 ตุลาคม – 14 
พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนยสอบ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563  
   กศน.อําเภอเมืองลําปาง จํานวน 20 คน 
   กศน.อําเภอแมพริก จํานวน 3 คน 
  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 
   กศน.อําเภอแมเมาะ จํานวน 7 คน 
   กศน.อําเภอแจหม จํานวน 2 คน 
   กศน.อําเภอเมืองปาน จํานวน 4 คน 
   กศน.อําเภอแมทะ จํานวน 8 คน 
 

/วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563… 
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  วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 
   กศน.อําเภอแมทะ จํานวน 23 คน 
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 
   กศน.อําเภอเถิน  จํานวน 11 คน  
  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
   กศน.อําเภอแมพริก จํานวน 8 คน 
   กศน.อําเภอสบปราบ จํานวน 3 คน 
   กศน.อําเภอเสริมงาม จํานวน 3 คน 
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
   กศน.อําเภอหางฉัตร จํานวน 7 คน 
   กศน.อําเภอวังเหนือ จํานวน 6 คน 
   กศน.อําเภองาว  จํานวน 2 คน 
   รวม   จํานวน 111 คน 
 
 - แนวปฏิบัตกิารเขารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ กรณีนักศึกษาที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (E-Exam) แลวลาออก 
  รายละเอียดในหนังสือราชการแจงอําเภอ ที่ ศธ 0210.67(06)/ว538 ลงวันที่ 30 ตลุาคม 
2563 
 - การดําเนินการเทียบระดับมิติความรูความคิด 
  เปลี่ยนแปลงจากเดิม ระหวางวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ 2564 เปนระหวางวันที่ 20 – 23 
มีนาคม 2564 
 - การกําหนดสถานที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน 
  สถานศึกษาที่ทําหนาที่เทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติมอีกหนึ่งแหง คือ กศน.อําเภอแมพริก 
 - การสงรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
  กําหนดใหสถานศึกษาสง สํานักงาน กศนจังหวัดลําปาง วันที่ 10 ธันวาคม 2563 
 - ประชาสัมพันธการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนผูประเมินภาคนอก การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  ทาง http://aqa2.onesqa.or.th/ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยติดตามขอมูล
เพิ่มเติมที่ www.onesqa.or.th 
 

 ๔.๒ สถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย 

  ๔.๒.๑ กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
   - วันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 นางสาววิจิตรา สนนุรัตน และนายอภิรมย จันทรจีรัสถ            
ครูผูชวย กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารวมโครงการฝกอบรมปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตําแหนงครูผูชวยสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัด กลุมหลายดอย ณ โรงเเรมเชียงใหมออคิด อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
 
 

/- วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563… 
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   - วันที่ 5-6 ตุลาคม 2563 นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองลําปาง เขารวมประชุมชี้แจงการดําเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-exam) ณ โรงแรมธารา แกรนด จังหวัดปทุมธานี 
   - วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา และ นางสาวสุพรรณี วงคแสน  
ครู เขารวมประชุมตัวแทนศูนยสอบการศึกษาระดับชาตินอกระบบโรงเรียน (N - NET) ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 
2563 ศูนยสอบ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยมี นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุม 1 สํานักงาน 
กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 – 12  ตุลาคม 2563 กศนอําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 
ผูอํานวยการ กศนอําเภอเมืองลําปาง รวมกับมูลนิธิ moa ไทย จัดโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ตนแบบ                
การจัดการระบบอาหารสุขภาวะ เพื่อสรางเครือขายสุขภาพดี กิจกรรมอาหารศึกษาสําหรับผูประกอบการเกษตร
ธรรมชาติ ใหกับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเมืองลําปาง และบุคลากรกศน. อําเภอเมือง รวมทั้งสิ้น 26 คน                        
ณ ศูนยผูสูงวัย เทศบาลเมืองเขลางคนคร ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 
จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ของนักศึกษา กศน.อําเภอ
เมืองลําปาง โดยมีนายณัฐวุฒิ ยะรินทร เปนหัวหนาสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
เขลางคนคร 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2563 กศนอําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 
ผูอํานวยการ กศนอําเภอเมืองลําปาง รวมกับมูลนิธิ moa ไทย จัดโครงการขยายและพัฒนาพื้นที่ตนแบบ การ
จัดการระบบอาหารสุขภาวะ เพื่อสรางเครือขายสุขภาพดี กิจกรรมอาหารศึกษาสําหรับผูประกอบการเกษตร
ธรรมชาติ ใหกับเกษตรกรในพื้นที่อําเภอเมืองลําปาง และบุคลากรกศน. อําเภอเมือง รวมทั้งสิ้น 26 คน                            
ณ ศูนยผูสูงวัย เทศบาลเมืองเขลางคนคร ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดยนางเกตุแกว อริยะเลิศ
เมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลและทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
พระสงฆและสามเณรเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร และเขารวมพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร               
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ทานผูวาราชการจังหวัดลําปาง 
เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะจิตอาสาพระราชทาน กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารวม
โครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน กษัตริย" กิจกรรมจิตอาสา
ถวายเปนพระราชกุศลเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการรักษแมน้ําวัง ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง) 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีนายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธาน 
กิจกรรมเปนการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบน้ําวัง ซึ่งจิตอาสาเขารวม จํานวน 69 คน 
   - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง นักศึกษา 
กศน.ตําบลบานแลง กศน.ตําบลบานคา กศน.ตําบลสบตุย กศน.ตําบลตนธงชัย กศน.ตําบลบานเสด็จ และกศน.
ตําบลสวนดอก เขารวมบริจาคโลหิตกับกาชาดจังหวัดลําปาง เพื่อถวายเปนพระราชกุศลเนื่องใน วันคลาย                  
วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หองประชุม
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 

/- วันที่ 15 ตุลาคม 2563… 
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   - วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 
พรอมดวยขาราชการ ครู และบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสํานักงาน 
กศน.จังหวัดเชียงราย นําโดย ผอ.สุรพล วงคหวัน พรอมคณะ โดยไดมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาตอเนื่อง การดําเนินการเกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และไดฝกปฏิบัติการทําปอเปยะเพื่อสุขภาพ พรอมไดเเลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อไปปรับใชใน
การจัดการศึกษานอกระบบฯ ตอไป 
   - วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ นําโดย ผูอํานวยการนพกนก บุรุษนันนท พรอมคณะผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากร           
ในสังกัด กศน.จังหวัดกาฬสินธุ โดยไดมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนออนไลน Google 
classroom การทําบทเรียนออนไลน การดําเนินงานเกษตรธรรมชาติ moa พรอมทั้งการสาธิตการทําปอเปยะ
เพื่อสุขภาพ โดยใหคณะศึกษาดูงานไดรวมฝกปฏิบัติดวย กอนจะทําการแลกเปลี่ยนเรียนรูถึงแนวทางการ
ดําเนินงานของ กศน.ใหประสบผลสําเร็จ เพื่อรวบรวมขอมูลไปพัฒนางานของ กศน.ตอไป 
   - วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองลําปาง เขารวมประชุมชี้แจงจุดเนนและแนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ 
2564 พรอมมอบนโยบาย รวมทั้ง 12 ภารกิจเรงดวนที่จะตองจับตองได ตามคานิยมหลัก (Core value)                
“คนสําราญ งานสําเร็จ” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 
   - วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก 
กศน.อําเภอปว จังหวัดหวัดนาน จํานวน 22 คน และ กศน.อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน จํานวน 9 คน โดยไดมา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนออนไลน Google classroom ตั้งแตกระบวนการทํา
บทเรียนออนไลน การสรางหองเรียนออนไลน การทําแบบทดสอบออนไลน จนถึงการดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนออนไลนใหกับนักศึกษา ตลอดจนการบริหารจัดการระบบการเรียนออนไลน และทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางการจัดการศึกษาออนไลน ปญหาอุปสรรคที่พบ แนวทางการแกไข การพัฒนางานการศึกษาออนไลน ให
ประสบผลสําเร็จ เพื่อนําไปพัฒนางานของ กศน.ตอไป 
   - วันที่ 17 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง รวมกับหองสมุดประชาชนจังหวัด
ลําปาง ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สํานักงาน กศน.จังหวัดรอยเอ็ด นําโดย ผูอํานวยการ สุรัติ วิภักดิ์ 
พรอมดวยคณะผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด สํานักงาน กศน.จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 40 คน            
โดยไดมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการใหบริการ “รถอานฉัน” การแลกเปลี่ยน
เรียนรูกลองความรูกินได “การเพาะตนออนพืชออแกนิค” รวมทั้งแนวทางการนํารูปแบบการจัดกิจกรรมสงเสริม
การอานที่หลากหลายไปประยุกตใชและพัฒนางานของสถานศึกษาในสังกัดใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้นตอไป 
   - วันอาทิตยที่ 18 ตุลาคม 2563 คณะจิตอาสาพระราชทาน กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
เขารวมโครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย" กิจกรรมจิต
อาสาทําความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกลาเจาอยูหัว พระสยามเทวมหามงกุฎวิทยมหาราช ณ วัดมอนกระทิง ตําบล              
บอแฮว อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมี นายณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง                  
เปนประธานในพิธี กิจกรรมเปนการทําความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดมอนกระทิง ซึ่งมีจิตอาสา เขารวมกิจกรรม
จํานวน 20 คน 
 
 

/- วันที่ 19 ตุลาคม 2563… 
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   - วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองลําปาง ประชุมชี้แจงจุดเนนและแนวทางการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ 2564              
และ 12 ภารกิจเรงดวนที่จะตองจับตองได ตามคานิยมหลัก (Core value) “คนสําราญ งานสําเร็จ”                    
ของ ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ใหกับขาราชการ ครู และบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปางทราบ 
และยึดเปนแนวทางการดําเนินงานในแผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2564 ของ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ตอไป 
   - วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 
จัดอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตรการจัดดอกไมแบบโคริงกะ ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง               
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการจัดดอกไมแบบโคริงกะ พัฒนาบุคลากรใหมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ที่ดี ตลอดจนการนําความรูไปขยายผลตอชุมชนในพื้นที่ตอไป 
   - วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมนักศึกษา กศน.ตําบล               
ตนธงชัย รวมพิธีถวายผากฐินพระราชทานจังหวัดลําปาง ประจําป 2563 ณ วัดพระเจดียซาวหลัง พระอาราม
หลวง ตําบลตนธงชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีนักศึกษา กศน.ตําบลตนธงชัย เปนจิตอาสาบริการ
น้ําดื่ม ชวยโรงทาน และชวยอํานวยความสะดวกผูมารวมงานบุญดวย 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 คณะจิตอาสาพระราชทาน กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารวม
กิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทําดีเริ่มไดที่ใจเรา จิตอาสาพัฒนาสิ่งสาธารณูปโภคฯ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันปยมหาราช ประจําป 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีตอประเทศชาติและประชาชนชาวไทย ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางคนคร                
อําเภอเมืองลําปาง 
   - วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา2563 
พรอมมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19)               
ณ สนามสอบโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการเขลางคนคร อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ-
เมตตา พรอมดวยขาราชการ ครู และบุคลากร กศน.อําเภอเมืองลําปาง จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สรุปผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2563 และจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ 2564               
ณ บานแมรีสอรท ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
    
  ๔.๒.๒ กศน.อําเภอเกาะคา  
   - วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
ประชุมติดตาม เพื่อดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูยกระดับขอมูลคลังปญญาผูสูงอายุและสราง
คุณคา คุณภาพชีวิตผูสูงอายุในสังคมไทยดวยกลไก กศน. และเครือขาย บูรณาการระดับพื้นที่อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง ณ หองประชุม กศน.อําเภอเกาะคา 
 
   - วันที่ 7 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเกาะคา ดําเนินโครงการประชุมปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูยกระดับขอมูลคลังปญญาผูสูงอายุ และสรางคุณคาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในสังคมดวยกลไก 
กศน. และเครือขายบูรณาการระดับพ้ืนที่อําเภอเกาะคา โดยม ีนายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ รักษาการใน
ตําแหนงผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานพิธีเปด ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง โดยมีภูมิปญญาทองถิ่นอําเภอเกาะคา และภาคีเครือขาย เขารวมจํานวน 77 คน 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเกาะคา ดําเนินการจัดการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)  ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 

/ ไดรับการนิเทศ… 
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ไดรับการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก นางสาวสมพร เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา              
นําบุคลากรรวมกิจกรรมรองเพลงชาติไทย ไหวพระ สงบนิ่ง เพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความรักชาติและ
สถาบันพระมหากษัตริยไทย ณ กศน.อําเภอเกาะคา 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา           
นําบุคลากรรวม "ปณิธานความด ีทําดีเริ่มไดที่ใจเรา" เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ           
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลําเหมืองแมปูน หมู 3 ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา              
เปนประธานกรรมการประเมินโครงงานนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ณ กศน. อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมทําบุญตักบาตร เพื่อบําเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลานอมรําลึกเนื่อง
ในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร               
ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีจุดเทียนชัย เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีทําบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุมดอกไม เพื่อนอมรําลึก เนื่องใน
วันคลายวันพระราชสมภพ 120 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายธนารัฐ สายเทพ นายอําเภอ
เกาะคา เปนประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะคา 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
มอบหมายใหนางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมพิธีวางพวงมาลา เพื่อนอม
รําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ 
นายอําเภอเกาะคา เปนประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 บุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมกิจกรรมจิตอาสา 
"ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ                
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทําความดีบริเวณหนาวัดและบริเวณโดยรอบวัดพระธาตุลําปาง
หลวง โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอําเภอเกาะคา เปนประธานในพิธี ณ บริเวณหนาวัดพระธาตุลําปางหลวง 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 
 
   - วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
พรอมดวยนางศรีวรรณ บุญยะเลขา บรรณารักษชํานาญการ และ นางสาวราตรี ไวสติ ครู กศน. ตําบล รวมงาน
เวทีวิชาการ “ทิศทางและอนาคตการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุ" ณ หองประชุมสุวิทยศักดานนท โรงแรมทีเค.พาเลซ 
& คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
 
 

/๔.๒.๓ กศน.อําเภองาว… 
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  ๔.๒.๓ กศน.อําเภองาว 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ครูและนักศึกษา กศน. เขารวมกิจกรรมจิตอาสากับภาคี
เครือขาย(กิจกรรมจิตอาสาทําฝายปาโปง ทําฝายชะลอน้ําลําแมน้ํ างาว)เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ปาโปงและลําน้ํางาว 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 24 – 25  ตุลาคม 2563  กศน.อําเภองาว ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา                  
(covid-19)ณ สนามสอบโรงเรียนประชารัฐธรรคุณ อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 ตุลาคม2563 - 3 พฤศจิกายน 2563 ครู กศน.อําเภองาว ออกรับสมัคร
นักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ณ ชุมชน ตําบลแมตีบ ตําบลบานรอง ตําบลหลวงเหนือและ
ตําบลบานออน อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภองาวจัดกิจกรรมโครงการการจัดกระบวนการ
เรียนรูดวยโครงงานและการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.อําเพองาว 10 ตําบล ณ หองประชุม กศน.อําเภองาว 
ตําบลหลวงใต จังหวัดลําปาง 
   - วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะครู กศน.อําเภองาวเขารวมงานทอดกฐิน
สามัคคีอําเภองาว จังหวัดลําปาง ประจําป 2563 ทอดถวาย ณ วัดสบแหง บานสบแหง หมู 1 ตําบลหลวงเหนือ 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภองาว กศน.ตําบลหลวงเหนือ รวมกับหองสมุด
ประชาชนอําเภองาว จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน (รถมินิโมบาย) เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงประจํา 2563 
กิจกรรมสาธิตการทํากระทง การวาดภาพระบายสี การฝกอานบทความและการทํากระทง ณ สะพานโยง อําเภองาว 
จังหวัดลําปาง 
    
   ๔.๒.๔ กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 รวมพิธีบําเพ็ญกุศลและนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 รวมบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
   - กศน.อําเภอแจหมไดดําเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 
   - วันที่  28 ตุลาคม 2563 คณะครู  กศน.อําเภอแจหม รวมทอดกฐินอําเภอ                     
ณ บานแมชอบฟา ตําบลทุงผึ้ง อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
    
  4.2.5 กศน.อําเภอเถิน 

   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 

รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน มอบหมายให นางพัชรินทร ปนตาวงค ครูผูชวย พรอมดวย

บุคลากร กศน.อําเภอเถิน รวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ             

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ลานหนา

ที่วาการอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
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   - วันที่ 24 ตุลาคม 2563 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม
รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน มอบหมายให นางพัชรินทร ปนตาวงค ครูผูชวย กศน.อําเภอ
เถิน ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 24-25 
ตุลาคม 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนเถินวิทยาและโรงเรียนเวียงมอกวิทยา พรอมนี้ไดจัดจุดคัดกรองวัดไข                  
เจลลางมือ ปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และหนากากอนามัยสําหรับ
นักศึกษา ที่เขาสอบ กรรมการคุมสอบ และผูที่เขามาในบริเวณสนามสอบ 
   
  ๔.๒.6 กศน.อําเภอแมทะ 

   - วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
ไดมอบหมายให นายณรงค จักรจันทร พนักงานบริการ เปนผูแทนเขารวมประชุมกํานัน ผูใหญบาน ประจําเดือน
ตุลาคม ณ หอประชุมที่วาการอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
ไดมอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ 
ประชุมประจําเดือน ตุลาคม 2563 ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
ไดมอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย เปนผูแทนเขารวมพิธีทําบุญทอดกฐินสามัคคี อําเภอแมทะ 
ทอดถวาย ณ วัดบานทาแหน ตําบลแมทะ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง  
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอแมทะ นําโดย  นายจารุวัฒน พุทธเนตร                
ครูผูชวย ไดรับมอบหมายจากนางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ ดําเนินการจัดการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน(N-NET)  ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2563 ไดรับการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ณ สนามสอบโรงเรียนแมทะวิทยา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
ไดมอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ                
รวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่วาการอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
ไดมอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ           
รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา:กิจกรรมปรับภูมิทัศน/กําจัดวัชพืชลําหวยแมทะ ณ บริเวณดานหลังที่วาการอําเภอ           
แมทะ และบริเวณดานหลังสํานักงานกศน.อําเภอแมทะ ณ กศน.อําเภอแมทะ 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมทะ 
ไดมอบหมายให นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครูผูชวย พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ รวมพิธีจุด
เทียนชัย เพื่อนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ณ หอประชุมอําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
มอบหมายให นางสาวสาธิตา วงศขัติย ครูผูชวย คณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ เขารวมพิธีทําบุญ             
ตักบาตร และวางพานพุม เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพครบ 120 ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี              
ณ หอประชุมที่วาการ อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง โดยมีนางสุรีย มาปลูก นายอําเภอแมทะ เปนประธานในพิธี 
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   - วันที่ 21 ตุลาคม 2563 คณะครู กศน.อําเภอแมทะ ตําแหนง พนักงานราชการ             
เขารวมการบรรยายพิเศษพรอมมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการ
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ณ หอประชุมรมไทร 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
มอบหมายให นางสาวสาธิตา วงศขัติย ครูผูชวย พรอมดวย คณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ เขารวมพิธี
บวงสรวง พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปยมหาราช ณ ที่วาการอําเภอแมทะ นําโดย นางสุรีย 
มาปลูก นายอําเภอแมทะ ประธานในพิธี 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 
มอบหมายให นางสาวสาธิตา วงศขัติย ครูผูชวย พรอมคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ เขารวมพิธีวาง
พวงมาลา และมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่อําเภอแมทะ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชการที่ 5 วันปยมหาราช ณ หอประชุมที่วาการอําเภอแมทะ 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางสาวกุสุมา ศรีผดุงอําไพ ผูอํานวยการกศน.อําเภอแมทะ 
ไดมอบหมายใหนางสาวสาธิตา วงศขัติย ครูผูชวย พรอมกับคณะครู เจาหนาที่ บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ                
รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา:กิจกรรมปรับภูมิทัศน เนื่องในวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาอยูหัว รัชกาลที่ 5 วันปยมาหาราช ณ บริเวณที่วาการอําเภอแมทะ และบริเวณสํานักงานกศน.อําเภอ
แมทะ 
   - วันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอแมทะ ไดดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 มีการตรวจคัดกรองผูเขาสอบตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) มีสนามสอบทั้งหมด 3 สนาม ไดแก โรงเรียนแมทะวิทยา โรงเรียนแมทะประชา
สามัคคี และโรงเรียนแมทะพัฒนศึกษา อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง ไดรับการนิเทศโดย นายสมชาย เด็ดขาด               
รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดใหคําแนะนํา กําลังใจ ในการดําเนินงานตอไป 
     
  ๔.๒.7 กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ             
แมพริกและคณะบุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีอําเภอแมพริก ทอดถวาย ณ วัดศิริ             
บุญมาราม บานวังผู หมู 5 ตําบลแมปุ อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ              
แมพริก และคณะครู บุคลากร กศน.อําเภอแมพริก รวมกิจกรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดย กศน. ตําบลแมพริก               
นํากิจกรรมการประดิษฐการบูรหอมฟกทอง พวงกุญแจจากลูกปดและพวงกุญแจสตอเบอรี่ ไปบริการประชาชน 
และรับสมัครนักศึกษา และหองสมุดประชาชนอําเภอแมพริก นําหนังสือพิมพ วารสาร นิตยสารหนังสือ แผนพับ
ความรู ไปบริการประชาชน ณ ศาลาประชาคม บานหวยขี้นก ตําบลแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 
มอบหมายให หองสมุดประชาชนอําเภอแมพริก จัดโครงการสงเสริมการอานสืบสานประเพณีลอยกระทง  
   มีกิจกรรม  
   - นิทรรศการวันลอยกระทง 
   - ประดิษฐ กระทงเล็กจากใบตอง 
   - ประดิษฐกระทงจากอาหารปลาขาวโพด 
   - สงเสริมการอานผาน e-book เรื่องคามสําคัญและความเปนมาของวันลอยกระทง 
ณ หองสมุดประชาชนอําเภอแมพริก อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 

   /๔.๒.8 กศน.อําเภอแมเมาะ… 
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  ๔.๒.8 กศน.อําเภอแมเมาะ 
   - วันที่ 31 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอแมเมาะ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง                
นํากิจกรรมสงเสริมการอานเคลื่อนที่โดยรถอานฉัน และกิจกรรมวาดภาพระบายสีมาใหบริการแกเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ในงานประเพณีลอยกระทง อําเภอแมเมาะ ประจําป 2563 
   
  ๔.๒.9 กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายภานุวัฒน สืบเครือ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนือ 
พรอมดวยคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอวังเหนือ เขารวมกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันพระราช
สมภพครบ 120 ป สมด็พระศรีนครินทราบรมราชชนี โดยมีพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงพระสงฆ
จํานวน 10 รูป พิธีวางพานพุมดอกไมสด หนาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี                
ณ ที่วาการอําเภอวังหนือ โดยมี นายเอกศักดิ์ บุญพา ปลัดอําเภอ รักษาราชการแทนนายอําเภอวังเหนือเปนประธานในพิธ ี
   - วันที ่29 ตุลาคม 2563 คณะครู อาสายุวกาชาด และนักศึกษา กศน.อําเภอวังเหนือ 
รวมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงคอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง 
    
  ๔.๒.๑0 กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ ประชุมชี้แจง วางแผนการ
ดําเนินงานของครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ จํานวน 11 คน ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นําโดยนายสุริยันต ปนเครือ ครู รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ รวมพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีนอมรําลึกใน
วันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมพิธี
ตักบาตร พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม รวมกิจกรรมจิตอาสา และพิธีจุดเทียนนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฯ 
ณ ศาลาประชาคมอําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 15 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอสบปราบ ดําเนินการจัดกิจกรรมบรรยายใน
สถาบันการศึกษา หัวขอสถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย โดยมี นายอรุณ คําสอน ครูชํานาญการพิเศษ 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนายางวิทยา เปนประธาน โดยวิทยากร นางจิดาภา สนนิคม                         
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา และนายอดิเรก สัญญะเขื่อน จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลําปางเขต2 มีผูเขารวม นักศึกษา กศน.อําเภอสบปราบ จํานวน 62 คน และนักเรียนโรงเรียนนายางวิทยา 
จํานวน 15 คน ณ หองประชุม กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นางสาวเมทนี วงควัง ไดรับมอบหมายจาก นายสุริยันต 
ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน. อําเภอสบปราบ เขารวมประชุมคณะกรรมการ
โครงการสงเสริมการอาน ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลสบปราบ ผูเขารวมจํานวน 20 คน 
   - วันที่ 20 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดยนายสุริยันต ปนเครือ                   
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ครูและบุคลากร กศน.อําเภอสบปราบ 
รวมเปนเจาภาพสวดอภิธรรมศพของนายเสารคํา กาวิละ อดีตกํานันตําบลสบปราบ ณ หมูที่4 บานแพะ ตําบล            
สบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
 
 
 

/- วันที่ 23 ตุลาคม 2563… 
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   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบ นายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอ              
สบปราบ รวมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อนอม
รําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ หอประชุมที่วาการอําเภอ              
สบปราบ 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบ นายวรพจน ไชยพรม ครูผูชวย พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอ         
สบปราบ รวมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาการขนสงสาธารณะ ณ บริเวณทาจอดรถรับสงผูโดยสารอําเภอสบปราบ                   
( 2 ฝงขึ้น - ลองถึงจุดทาจอดรถสะพานลอยบานหลาย ) ตําบลสบปราบ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 24 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ                
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนสบปราบพิทยาคม การดําเนินการสอบมีการตรวจคัด
กรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) 
   - วันที่ 25 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ               
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 และไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศ กศน.จังหวัดลําปาง นางสาวสมพร                
เอี่ยมสําอางค ศึกษานิเทศกชํานาญการ ณ สนามสอบโรงเรียนสบปราบพิทยาคม การดําเนินการสอบมีการตรวจ
คัดกรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) 
   - วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายใหนางสาวไพรินทร อุนปญญา บรรณารักษหองสมุดประชาชน
อําเภอสบปราบ จัดกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรูการประดิษฐกระทงเล็กจากวัสดุธรรมชาติ ณ โรงเรียนอนุบาล
สบปราบ จังหวัดลําปาง 
   
  ๔.๒.๑1 กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 2 ตุลาคม2563นางชลพิชา  หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายใหนางสาวเสาวนีย  จินดา  ตําแหนง ครูผูชวย  และสิบเอกธนกฤต  ไผทฉันท  ตําแหนง  ครู  กศน.
ตําบล รวมประชุมกํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ ณ หอประชุมอําเภอเสริมงาม หมูที่11 ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 5 – 6 ตุลาคม2563สิบเอกธนกฤต  ไผทฉันท  ตําแหนง  ครู  กศน.ตําบล                
ไดติดตามนักศึกษา กศน.ตําบลเสริมกลางเขารับกาทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกโรงเรียน             
(N-NET) 
   - วันที่ 5 – 9  ตุลาคม 2563 นางสาวเสาวนีย  จินดาตําแหนง ครูผูชวย เขารับการ
อบรมเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมครูผูชวยและบุคลากรทางศึกษา  ณ โรงแรมเชียงใหมออรคิด อําเภอ
เมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม 
   - วันที ่6 ตุลาคม 2563 ครูสอนคนพิการ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพหรือหลักสูตรระยะ
สั้นสําหรับคนพิการ "การทําสบูสมุนไพร"ณ กศน.ตําบลทุงงาม อําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง 
 
 

/- วันที่ 7 ตุลาคม 2563… 
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   - วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวนงเยาว ใจคํา ครูกศน.ตําบลเสริมซาย และนางสาว
กัลยา ตามัน ครูบรรณารักษ  หองสมุดประชาชนอําเภอเสริมงามเขารวมประชุมกับกลุมผูสูงอายุตําบลทุงงาม   
เพื่อจัดทําแผนโครงการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจําป 2564 ณ หองประชุมชมรมผูสูงอายุ
ตําบลทุงงาม  ตําบลทุงงาม  อําเภอเสริมงาม  จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายนันทวัฒน กอนแกว ครู กศน.ตําบล และนางสาว               
วราภรณ ฟองสมุทร เจาหนาที่บันทึกขอมูล ไดรับมอบหมายเขารวมประชุมตัวแทนศูนยสอบการศึกษาระดับชาติ
นอกระบบโรงเรียน (N - NET) สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เปนประธานในการประชุม ณ หองประชุม 1 
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเสริมงาม นําโดย นางชลพิชา หาญณรงค 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางชลพิชา  หาญณรงค มอบหมายให นางสาวเสาวนีย  
จินดา  ตําแหนง ครูผูชวย  พรอมดวยบุคลากรเขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลและทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
พระสงฆและสามเณร เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร  หอประชุมที่วาการอําเภอเสริมงาม  และรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลําน้ําแมกึ๊ด  ตําบล
ทุงงาม  อําเภอเสริมงาม  จังหวัดลําปาง  และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงเกษตร ณ แปลงสาธิตเกษตร  กศน.
อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 16 ตุลาคม 2563 นางชลพิชา หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายให นางสาวเสาวนีย จินดา ตําแหนงครูผูชวย และ นายนันทวัฒน กอนแกว ครู กศน.ตําบลทุงงาม             
เขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูใหญบาน หมูที่ 7 ตําบลทุงงาม  
ณ หองประชุมเสริมเมืองใหงาม ชั้น 2 ที่วาการอําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นางชลพิชา หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม
รวมพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน สํานักงาน กศน.ป พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี  ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ 
กศน. เปนประธานพิธีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
   - วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางชลพิชา หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม
พรอมดวยบุคลากร รวมพิธีวางพานพุมดอกไม หนาพระฉายาลักษณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี               
เพื่อนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓  ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 23 ตุลาคม 2563 นางชลพิชา หาญณรงค  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม
และบุคลากรรวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว                 
ณ หอประชุมอําเภอเสริมงาม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บานปงแพง ตําบลเสริมขวา  ในการนี้ บุคลากร 
กศน.อําเภอเสริมงาม ไดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทําความสะอาด  ปรับภูมิทัศนภายใน กศน.ตําบลเสริมขวา 
   - วันที่ 24 – 25  ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเสริมงาม ดําเนินการจัดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563  ณ สนามสอบโรงเรียนเสริมซายวิทยา โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม  
โรงเรียนเสริมขวาวิทยา  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา  และบานของนักศึกษาคนพิการ  โดยดําเนินการตามมาตรการ
ปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) อยางเครงครัด 
 
 

/- วันที่ 27 – 28  ตุลาคม 2563… 
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   - วันที่ 27 – 28  ตุลาคม 2563 ครูสอนคนพิการเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษามนการชวยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา  ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย  
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภาคีเครือขายในการติดตาม คัดกรอง และ
ชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่พลาดโอกาสใหสามารถเขาถึงและไดรับการชวยเหลือจากรัฐ และพัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพและเปาหมายของเด็กและเยาวชนกลุมตางๆ 
 
  ๔.๒.๑2 กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
หางฉัตร ดําเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา (ไตระดับ) มิติประสบการณ ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2563              
ณ หองประชุม กศน.อําเภอหาง 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางชนิสรา พรมชัย ตําแหนง
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 โดยม ีนายใจชาย ปณนะพงษ ผูอํานวยการโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา เปนหัวหนาสนามสอบ ไดรับการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก นางสมพร เอี่ยมสําอางค 
ศึกษานิเทศกชํานาญการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง นิเทศติดตามสนามสอบ ณ โรงเรียนหางฉัตรวิทยา 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง จํานวนนักศึกษาระดับม.ตน 22 คนเขาสอบ 22 คน คิดเปนรอยละ 100 ม.ปลาย 
12 คน เขาสอบ 10 คน คิดเปนรอยละ 83.33 รวมเขาสอบทั้งหมดรอยละ 94.12 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย             
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมทั้งครู บุคลากร เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลและทําบุญตักบาตรขาวสาร
อาหารแหงพระสงฆ เนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร และเขารวมพิธีนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอหางฉัตร เปน
ประธานในพิธี ณ หอประชุมที่วาการอําเภอหางฉัตร 
   - วันที ่๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวชนิสรา พรมชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร 
พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร รวมพิธีวางพานพุมดอกไม หนาพระฉายาลักษณ สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี เพื่อนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทราบรม             
ราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธี                     
ณ หอประชุมที่วาการอําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวชนิสรา พรมชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร 
พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร รวมกิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ ประจําป 2563                         
ณ ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ บานหัวหนอง หมู 8 ตําบลหางฉัตร อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง โดยมี นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธี 
   - วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวชนิสรา พรมชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร 
พรอมดวยครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร รวมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ                   
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ หอประชุมที่วาการอําเภอหางฉัตร 
 
 

/๔.๒.๑3 กศน.อําเภอเมืองปาน… 
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  ๔.๒.๑3 กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 11 ตุลาคม 2563กศน.อําเภอเมืองปาน นําโดยนางปานเดือน ไชยวรรณ                
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ดําเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน(N-NET) ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ไดรับการนิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบจาก นางสาว  
สีดา จันทรอินตา สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ สนาม สอบโรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมประจําเดือน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน พรอมทั้ง คณะบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน เขารวมทําบุญตักบาตร ขาวสาร อาหารแหงเพื่อบําเพ็ญ
กุศลและพิธีวางพวงมาลา นอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ บพิตร และ เวลา 18.30 น. คณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน รวมพิธี
จุดเทียนชัย เพื่อนอมรําลึกในพระมหา กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม
นาถบพิตร ณ หอประชุมอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางวาริณี ดํารงครูตําบลทุงกวาว ไดเขารวมจิตอาสา
พระราชทานอําเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทําดีเริ่มไดที่ใจเรา”โดยทําความสะอาด
ตกแตงภูมิทัศนบริเวณถนนทาง เชื่อมระหวางหมูที่ 9,10 และ หมูที่ 11 ตําบลบานขอ อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง 
   - วันที่ 14 ตุลาคม 2563 วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นางสาวโยษิตา ใจหมาย               
ครู กศน.ตําบลแจซอน และนางสาว กชวรรณ วรรณารักษ บรรณารักษ รวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุตําบล              
แจซอน ไดนํากิจกรรมการทําโคม ๘ เหลี่ยม เอาไวประดับวันลอยกระทง และกิจกรรมสงเสริมการอาน ใหกับ
ผูสูงอายุ 
   - วันที่ 16 ตุลาคม 2563 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณสํานักงาน กศน.อําเภอ
เมืองปาน และ บริเวณหองสมุดประชาชนอําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายศุภักเชษฐ ไปเร็ว ไดรับมอบหมายจาก ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภอเมืองปาน เขารวมพิธีรับพระราชทานเมล็ด พันธุผักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีณ มูลนิธิพิทักษดวงตา ลําปาง 
   - วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นางสาว ปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน พรอม ดวยบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน รวมพิธีทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง และพิธีวางพาน
พุมดอกไม หนาพระ ฉายาลักษณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนอมรําลึก เนื่องในวันคลายวันพระ
ราชสมภพ 120 ป สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 และ คณะ กศน.อําเภอเมืองปาน
ไดจัดนิทรรศการ 120 ป สมเด็จยา ณ หอประชุมอําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปาน พรอมดวย ครูและบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน รวมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ หอประชุมที่วาการอําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางวาริณี ดํารงค ครูกศน.ตําบลทุงกวาว ไดรับมอบหมาย
จากนางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน รวมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล
เนื่องในวันคลายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ อางเก็บน าหวยชมพู หมุที่ ตําบล
ทุงกวาว อําเภอเมืองปาน จงัหวัดลําปาง 
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   - วันที่ 24 – 25  ตุลาคม 2563 กศน.อําเภอเมืองปานจัดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษา ปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจําป ๒๕๖๓ ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัด 
ลําปาง โดยม ีนางปาริชาติ ปอมไธสง นักวิชาการศึกษาชํานาญการ เปนผูนิเทศในสอบสอบในครั้งนี ้
   - วันที่ 29 – 30  ตุลาคม 2563 นางปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ
เมืองปานและบุคลากร กศน.อําเภอเมืองปาน จัดโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดําเนินงานการ            
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย กศน.อําเภอเมืองปาน ประจําป2563 ณ อําเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 
    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 
      
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 

    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ปดการประชุมเวลา   16.00 น. 
          (ลงชื่อ)..............................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                  (นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ) 

                นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

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

                   (นางสาวสีดา  จันทรอินตา) 

                     หวัหนากลุมอํานวยการ 

 


