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รายงานการประชุมผู้บริหาร กศน.อาํเภอ /หัวหน้ากลุ่มงาน สํานักงาน กศน.จงัหวดัลาํปาง 

ครั้งที่ 1/๒๕64 ประจําเดือน พฤษภาคม 2564 

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 

ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน.จงัหวัดลําปาง 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
                                                       
ผูมาประชุม      จํานวน 18 คน ดังนี้ 
   
  1. นางคนึงนิตย  วันนิตย   ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
  2. นายสมชาย  เด็ดขาด   รองผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง  
  3. นางเกตุแกว  อริยะเลิศเมตตา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง  
  4. นางจิดาภา  สนนิคม   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 
  5. นางสาวปานเดือน  สุยะเพี้ยง  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน     
  6. นายภานุวฒัน  สืบเครือ   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอวังเหนอื                           

7. นางสาวชนิสรา  พรมชัย  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉตัร 

8. นางอุบลรัตน  ศรีตันดา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมเมาะ 

9. นางจันทนี  อินนันชัย   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 

10. นางนฤมล  บุตรชานนท  ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว 

11. นางนาตยา นนทวงค   ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม   

12. นายสุริยันต  ปนเครือ  ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ 

13. นายจารุวัตร  พุทธเนตร  ครูผูชวย รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ 

14.นางสาวสมพร  เอี่ยมสําอางค  ศึกษานิเทศกชํานาญการ หัวหนากลุมนิเทศและ 

     ติดตามประเมินผลการศึกษา 

15. นางสาวสีดา  จันทรอินตา    หัวหนากลุมอํานวยการและหัวหนากลุมตรวจสอบ 

                                                    ภายใน 

16. นางปาริชาติ  ปอมไธสง  หัวหนากลุมกลุมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

      และกลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย                              

17. นางสาวจรรยารัตน  แกวปนขันธ หัวหนากลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

  18. นางสาวจิรภา  โทกุล   หัวหนากลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

 

 

/ผูเขารวมประชุม…   
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ผูเขารวมประชุม  จํานวน  18  คน ดังนี้ 

   1. นางสาวอุไรพร  คําจันทร  ครูผูชวย กศน.อําเภอวังเหนือ 

  2. นางสาววาทินี  จํารูญขจรเกียรติ นักวิชาการพัสดุ 

  3. นางสาวกัลยาณี  กองนํา  นักวิชาการเงินและบัญช ี

  4. นางสาวสุนิสา  ใหมทํา   นักวิชาการเงินและบัญช ี

  5. นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ  นักจัดการงานทั่วไป 

  6. นางสาวพรภิรมย  พรมมาลา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  7. นางสาววรารัตน  ปกต ิ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  8. นายโรมรพี  ใจสาร    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  9. นางสาวพรภิรมย พรมมาลา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

   10. นายอนุวัฒน  วงเวียน  นักวิชาการศึกษา 

  11. นางสาวสุทธิลักษณ  อินทรอัมพร นักวิชาการศกึษา 

   12. นายมานพ  เงินงาม   นักวิชาการศึกษา 

   13. นายเดชชวลิต ธรรมยา  นักวิชาการศึกษา 

   14. นางสาวนริศรา  บุญรอด  เจาพนักงานธุรการ 

   15. นางจิตติมา  บุญม ี   นักวิชาการศึกษา 

   16. นางจารีย  สังขทอง   นักวิชาการศึกษา 

   17. นายอุดม  เอี่ยมฤทธิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   18. วาที่ ร.ต.หญิงวราภรณ วงศชัย ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  

                 “แมฟาหลวง”  

    

ผูไมมาประชุม - 

 

 นางคนึงนิตย  วันนิตย ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ประธานกลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ ๑   :  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

  - ประชุมหัวหนาสวนระดับจังหวัด 

   ไมมีการประชุมหัวหนาสวนระดับจังหวัด แตทางสํานักงานจังหวัดลําปาง จะแจงเรื่อง

ตางๆ เปนเอกสารมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยจะเนนย้ําเรื่องดังนี ้

   1. ประกาศมาตรการเรงดวนในการควบคุมการเดินทางเขามายังพื้นที่จังหวัดลําปาง

เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19)  

   2. เรื่องเฝาระวังการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19)  

/3. ขอความรวมมือ… 
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   3. ขอความรวมมือเนนการควบคุมการเดินทางของบุคคลเขามายังพื้นที่จังหวัดลําปาง 

เพื่อควบคุมสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดลําปาง ใหอยูในสถานการณ

ที่จํากัด  

  - แจงขอราชการทานเลขาธิการ กศน. 

   1.  การบริหารงบประมาณ ในชวงไตรมาส 3 จะสิ้นสุดงบประมาณในวันที่                  

30 กันยายน 2564 การทํางานในพื้นที่ท่ีมีการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) ใหทํางาน

ปกติในสวนของสํานักงาน กศน. โดยการ Work from Home ตองใชเทคโนโลยีในการชวยในการทํางาน 

   2. การรายงานในชวงสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019                 

(โควิด-19) ในแตละพ้ืนที่ ขอขอบคุณผูอํานวยการสถานศึกษาทุกแหงที่ใหความรวมมือในการใหขอมูล รวมถึงการ

สํารวจรับการรับวัคซีนไวรัสโคโนนา 2019 (โควิด-19) 

   3. เตรียมดําเนินการ “ครูพรอม” เว็บไซตเรียน-สอนออนไลน ชวงโควิดระบาด นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปดเผยแผนการรับมือการเปดภาคเรียนที่ 1 ป

การศึกษา 2564 ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)              

ระบุวากระทรวงศึกษาธิการ ไดเตรียมความพรอมในการจัดการศึกษา แบงการดําเนินงานออกเปน 2 ระยะ ดังนี้  

  - การเรียนการสอนผานออนไลน (Online) ซึ่งขณะนี้ไดจัดทําเว็บไซต “ครูพรอม”             

เพื่อเสริมครู นักเรียน และประชาชนผานแพลตฟอรมตาง ๆ ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  - การจัดกิจกรรมรูปแบบออฟไลน (Offline) การจัดกิจกรรมตาง ๆ ขอใหสถานศึกษา

และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัด และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงความ

ปลอดภัยของผูเรียนเปนสําคัญ 

  4. ความพรอมในการเปดเรียน ใหสถานศึกษาประเมินตนเองในการเปดเรียน                

ดาน On – Site,  On – Air,  On – Line และ  On – Hand และใหสถานศึกษาดําเนินการมาตราปลอดภัยตาม      

6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม รับรองการแพรระบาดระลอกใหมของโควิด – 19 ในสถานศึกษา 

สถานศึกษาทําแบบประเมินตนเอง กอนเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ผานระบบ Thai Stop Covid 

Plus (TSC) (ยกเวนพื้นที่ความเสี่ยงสูง กรุงเทพมหานคร) เปดภาคเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564  

  5. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปดภายหลัง

มอบนโยบายใหผูบริหารองคกรหลกักระทรวงศึกษาธิการวา กระทรวงศึกษาธิการเปนพื้นที่ของทุกคน มีความเปน

อันหนึ่ งอันเดียวระหวางครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง ผู เรียน และประชาชน ซึ่ งมีเปาหมาย

รวมกัน คือ การมีผูเรียนเปนเปาหมายแหงการพัฒนา โดยการทําใหผูเรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เปนสากลสอดคลอง

กับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคูไปกับสํานึกและความเขาใจในความเปนไทย ผานการมีความพรอมดาน

เทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสราง  และในเชิงการเรียนรู (Learning) เพื่อเปนการตระหนักถึงความสําคัญของ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะแผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ

พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย  จึงนําเสนอนโยบายการจัดการศึกษาทั้ง 12 ขอ ดังนี้ 

/1.การปรับปรุงหลักสูตร… 
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  1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง

ของโลกในศตวรรษที ่21   

  2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และอาชีวศึกษาใหมีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล  

  3. การปฏิ รู ปการ เรี ยนรู ด วยดิ จิทั ลผ านแพลตฟอรมการ เรี ยนรู ด วยดิ จิทั ล

แหงชาติ (NDLP) และการสงเสริมการฝกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน 

  4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการสงเสริมสนับสนุน

สถานศึกษาใหมีความเปนอิสระและคลองตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชจังหวัด

เปนฐาน  

  5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พรอมจัดทดสอบ

วัดความรู และทักษะที่จําเปนในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ  

  6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรใหทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย รวมถึงการระดม

ทรัพยากรทางการศึกษาจากความรวมมือทุกภาคสวน  

  7. การนํากรอบคุณวุฒิแหงชาติ(NQF) และกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน (AQRF) สูการปฏิบัต ิ 

  8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยใหไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาเพื่อพัฒนา

รางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย  

  9. การศึกษาเพ่ืออาชีพและสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  

  10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทยดวยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา

ใชในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา  

  11. การเพิ่มโอกาสและการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุมผูดอยโอกาสทาง

การศึกษา และผูเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ  

  12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู

ตลอดชีวิตและการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ 

     

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   :  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 ประจําเดือน ธันวาคม 2564  

                             เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2563      

         

มติท่ีประชุม         :   รับรอง 

 

ระเบียบวาระที่ ๓  :   เรื่องสืบเนื่อง  

   - 
  
มติท่ีประชุม  :         รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี ๔...   
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ระเบียบวาระที่ ๔  :  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1.1 กลุมอํานวยการ 

  - การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2564 

   การเบิกจายงบประมาณรายจายประจําป 2564 ใหสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง สงหลักฐาน

การเบิกจายมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564 

  - เรงรัดสงเอกสารการเบิกจายโครงการหรือกิจกรรมที่จัดทําเสร็จสิ้น 

   ให กศน.อําเภอ สงเอกสารที่เสร็จสิ้นแลวมายังสํานักงาน กศน.จังหวัด และชวย

ตรวจสอบความถูกตอง เรียบรอย และกําชับการเงิน กศน.อําเภอตรวจสอบความถูกตองกอนสงเอกสารมายัง 

สํานักงาน กศน.จังหวัด 

 4.1.2 กลุมยุทธศาสตรและการพัฒนา 

              1. การเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางและสถานศึกษาในสังกัด 
 เบิกจายงบประมาณในภาพรวมของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําปาง 

  วันจันทร ที่ 24 พฤษภาคม 2564   

  BUDGET 

   เงินงบประมาณ    68,707,400 

    เบิกจาย  77.03 % 

    คงเหลือ   22.97 %     

   เงินงบประมาณ    90,000,000 

    เบิกจาย  58.80 % 

    คงเหลือ   41.20 %  

   GFMIS 
   เงินงบประมาณ    68,707,400 

    เบิกจาย  75.01 % 

    คงเหลือ   24.99 %     

   เงินงบประมาณ    90,000,000 

    เบิกจาย  57.26 % 

    คงเหลือ   42.74 %  

  สรุปงบประมาณสวนราชการจังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2564 ประจําวันที่ 24 เดือน 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564  

  1. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ 

   งบประมาณ 36,581,187.00  บาท 

   ผลการเบิกจาย 31,765,429.00  บาท 

   คงเหลือ  4,815,758.00    บาท 

   รอยละ  86.84 

/หวงเวลาปฏิบัต…ิ 
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   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 53.20 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 60.00 

  2. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

   งบประมาณ 102,550.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 51,050.00 บาท 

   คงเหลือ  51,500.00 บาท 

   รอยละ  49.78 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 0.1 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 0.1 

  3. แผนงาน : ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

   งบประมาณ 396,740.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 951,39.00 บาท 

   คงเหลือ  200,590.00   บาท 

   รอยละ  23.98 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 0.6 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 0.2 

  4. แผนงาน : ยุทธศาสตรเพือ่สนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   งบประมาณ 45,667,450.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 2,653,3745.00 บาท 

   คงเหลือ  200,590.00  บาท 

   รอยละ  58.10 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 6.6 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 5.0 

  5. แผนงาน : พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

   งบประมาณ 10,584,830.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 7,564,569.58 บาท 

   คงเหลือ  3,020,260.42 บาท 

   รอยละ  71.47 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 15.40 

/รอยละของงบประมาณ… 
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   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 14.30 

  6. แผนงาน : ยุทธศาสตรสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

   งบประมาณ 16,474,643.00 บาท 

   ผลการเบิกจาย 10,794,179.43 บาท 

   คงเหลือ  5,680,463.57 บาท 

   รอยละ  65.52 

   หวงเวลาปฏิบัติ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 24.00 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 20.40 

  รวม 6 แผนงาน 

   งบประมาณ 68,707,400.00   บาท 

   ผลการเบิกจาย 52,924,112.01  บาท 

   คงเหลือ  15,783,278.99    บาท 

   รอยละ  77.03 

   หวงเวลาปฏิบัติ - 

   รอยละของงบประมาณที่ไดรับทั้งหมด 100 

   รอยละของงบประมาณที่เบิกจายทั้งหมด 100 

 

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

 

๔.๑.3 กลุมสงเสริมการศึกษานอกระบบ 
 1. การติดตามและดูแลชวยเหลือนักเรียนในโครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่
ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  โครงการเพิ่มทักษะดานอาชีพแกนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไมไดเรียนตอหลังจบการศึกษาภาค
บังคับจังหวัดลําปาง ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีนักศึกษา กศน. 1 ราย เขารวมโครงการกลับทางสถาบันพัฒนา
ฝมือแรงงาน 10 ลําปาง คือ นายสิงหราช  ตุงใย นักศึกษา กศน.อําเภอเกาะคา เพิ่มทักษะหลักสูตร ชางเครื่องกล  
และชางสีรถยนต  
 

/2. การเตรียมความพรอม… 
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 2. การเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการสอนของสํานักงาน กศน. ในสถานการณการแพรระบาดโค
วิด-๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 30 พฤษภาคม 2564 
   ชวงกอนเปดภาคเรียน 
    - ดานการบริหารจัดการ 
    - ดานการเรียนการสอน 
    - ดานบุคลากร 
  วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – วันที่ 15 ตุลาคม 2564 
    - On – Site 
    - On – Air 
    - On – Line 
    - On – Hand 
  การเตรียมการชวงกอนเปดภาคเรียนการจัดการเรียนการสอนของสํานักงาน กศน.                      
ในสถานการณการแพรระบาดโดวิด -19 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 
  ดานบริหารจัดการ 
  - สํานักงาน กศน.ประกาศ work from home / เลื่อนเปดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2564 เปนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 สํารวจผูติดเชื้อและกลุมเสี่ยง 
  - ผูบริหารและครู สื่อสารและทําความเขาใจกับนักศึกษาและผูปกครอง 
  - สํานักงาน กศน.จะมีการประเมินสถานการณแพรระบาดของโควิด-19 และประกาศของ            
ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปนระยะๆ  
  - สํานักงาน กศน.สํารวจความพรอมของนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาในการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบตางๆ เชน On – Site , On – Air , On – Line และ On – Hand เปนตน 
  - สํานักงาน กศน.รวบรวมสื่อตางๆจากทุกแหลงขอมูลและจัดทําเปนระบบ Shopping List และ
ระบบ Share Resource ใหกับสถานศึกษา และนักศึกษาใหเขาถึงอยางงาย 
  - การเปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ใหเปนไปตามปฏิทินเดิมที่กําหนดไว (15 ตุลาคม 
2564) 
  ดานการเรียนการสอน 
  - การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หลกัสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดแก ประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนตน/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
  - รับสมัครนักศึกษา ระหวางวันที่ 10 มิถุนายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 (ขยายการ              
รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ) 
   - สมัครผานออนไลน Google (แตละสถานศึกษาดําเนินเอง) /สมัครกับครู กศน.               
ในพื้นท่ี 
  - จัดทําปฏิทิน/แผนการดําเนินจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยใหมีการเรียนการสอนชดเชยใหครบหลักสูตร 
 
 

/- สถานศึกษาดําเนินการ… 
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  - สถานศึกษาดําเนินการมาตรการปลอดภัยตาม 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม 
รับรองการแพรระบาดระลอกใหมของโควิด-19 ในสถานศึกษา  
   https://multimedia.anamai.moph.go.th/infographics/info210_covid19/ 
  - สถานศึกษาทําแบบประเมินตนเอง กอนเปดภาคเรียน 1 ปการศึกษา 2564 ผานระบบ Thai 
Stop Covid Plus (TSC) ที่เว็บไซต https:// StopCovid.anamai.moph.go.th/th/school/ 
  - สถานศึกษาและครูจัดกิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา                 
เชน งานทะเบียน ปฐมนิเทศ เตรียมการสอน การวัดและประเมินผล การสอบ เปนตน 
  - การศึกษาตอเนื่อง (การพัฒนาอาชีพ/พัฒนาทักษะชีวิต/พัฒนาสังคมและชุมชน/สงเสริมการรู
หนังสือ) 
  - การศึกษาตามอัธยาศัย (คาย/นิทรรศการ/สงเสริมการอาน/หนวยบริการเรียนรูเคลื่อนที่            
บานหนังสือชุมชน/หองสมุดประชาชน/อาสาสมัครสงเสริมการอาน/ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา/ทองฟา
จําลอง/พิพิธภัณฑสัตวน้ํา/แหลงเรียนรูอื่นๆในชุมชน) 
  - ใหแตละหนวยงานจัดทําปฏิทิน/แผนการดําเนินงาน ที่คํานึงตามสถานการณแพรระบาด           
และประกาศของ ศบค. และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดกําหนด 
 
  ดานบุคลากร 
  - สํานักงาน กศน.ประกาศ Work from Home ใหเหลือทํางาน 10 % และใหเปนไปตาม
ประกาศพื้นที่ประกาศของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ
คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 
  - สํานักงาน กศน.แจงทุกหนวยในสังกัด รายงานผูติดเชื้อ/กลุมเสี่ยงสูง/กลุมเสี่ยงต่ํารายงาน         
ทุกวันกอน 12.00 น. 
  - การดําเนินการกรณีพบผูติดเชื้อและกลุมเสี่ยง 

   - นําผูติดเชื้อสงโรงพยาบาล 

   - สงบุคลากรกลุมเสี่ยงตรวจหาเชื้อเพ่ือวินิจฉัยโรค 

   - ใหบุคลากรกลุมเสีย่งกักตัว 14 วัน 

   - ฉีดพนยาฆาเชื้อหองทํางาน อาคารสถานที่ทุกแหง 

   - ปฏิบัติตามมาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (ศบค.) คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการอยางเครงครัด 

   - รายงานตนสังกัดและสํานักงาน กศน. 
  - ศึกษาและแนะนําการใชงานและวิธีการเขาถึง App ทางไลน “หมอพรอม” ใหกับขาราชการ 
บุคลากร และผูเรียน สําหรับบริการวัคซีนโควิด 19 โดยพิมพ “หมอพรอม” หรือผาน QR Code  
  - สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/สถานศึกษา เตรียมความพรอมใหกับครูในการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ 
  - สํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม./สถานศึกษา เตรียมความพรอมใหกับครูในการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบตางๆ 
 

/วันเปดภาคเรียน… 
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วันเปดภาคเรียน ถึงวันปดภาคเรียน 
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 15 ตุลาคม 2564 
 1. On – Site 
  เรียนรูโดยการพบกลุมที่สถานศึกษา หรือพื้นที่ที่ปลอดภัย ภายใตเงื่อนไงขอกําหนดและ
มาตรการของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัด 
 2. On – Air 
  เรียนรูผาน TV ผานสถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV)  
  1. ออกอากาศดวยระบบ DTH รับชมโดยใชชุดรับสัญญาจากดาวเทียมไทยคม 5 ระบบ               
“Ku – Band ” ระหวางเวลา 06.00 – 24.00 น. ออกอากาศวันละ 18 ชั่วโมง 
   - อุปกรณชุดรับสัญญาณดาวเทียม Ku – Band – GMM ชอง 332 (กลอง HD) / DTV 
ชอง 201 /GOOD TV ชอง 185 / PSI ชอง 110 / TOT iptv ชอง 551 
   - ชอง 371 (HD) True vision 
   - เคเบิ้ลทีวีทองถ่ินทั่วประเทศ 
   - ทาง Internet 
   - ระบบ IPTV ชอง 99 
  2. Live TV 
  3. TV on Demand 
  4. วิทยุเพื่อการศึกษา ออกอากาศระบบ FM คลื่น 92 MHz ออกอากาศตั้งแตเวลา 06.00 – 
24.00 น. ทุกวัน วันละ 18 ชั่วโมง และเผยแพรรายการวิทยุผานทางเครือขาย Internet ในรูปแบบ Live 
Radio on demand 
 3. On – Line 
  เรียนรูผานดิจิทัล สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและความสะดวก รวม NFE – Learning 
during Covid – 19 การจัดการเรียนการสอนของ กศน. ในสถานการณแพรระบาดโควิด – 19  ภาคเรียนที่ 1             
ปการศึกษา 2564 
  1. Digital Content เปนแหลงเรียนรูแกครู และนักศึกษา กศน. มีหนังสือเรียนทุกรายวิชา
บังคับตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรการศึกษาตอเนื่อง
ดานอาชีพ  
  2. YouTube ชอง pattana channel รายวิชาบังคับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และสื่อ กศน.อาชีพ สุดยอด 108 อาชีพ กศน.  
https://www.youtube.com/channel/UCujn5EXAvYlNCl2NrH8MNgg 
  3. บทเรียนออนไลนเพื่อสงเสริมการเรียนรู ไดท่ี แอพริเคชั่น ONIE Learn 
   - เรื่อง การเรียนรู กัญชา กัญชง อยางชาญฉลาดสําหรับประชาชน  
http://training.myonie.com/kancha/ 
   - เรื่อง การเรียนรู สูโควิด – 19 http://training.myonie.com/covid/ 
  4. ติวเขมเติมเต็มความรู http://www.etvthai.tv/home/home.aspx 
  5. สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/ 
  6. ศูนยบริการเพื่อการเรียนรู (DSLC) งานบริการหองสมุด และสารสนเทศหองสมุด 
http://lrls.nfe.go.th/LRLS/frontend/theme/index.php?Submit=Init&ID_Lib=897 

/7. การเรียนการสอน… 
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  7. การเรียนการสอนดวยระบบออนไลน (Learning Management System : LMS)                  
โดยสถานศึกษาดําเนินการเอง เชน Google Classroom FaceBook live Line  และอื่นๆที่แตละหนวยงาน
การศึกษา และสถานศึกษาไดพัฒนาขึ้น 
 การศึกษาตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - การจัดการศึกษาตอเนื่อง ไดแก กลุมสนใจ ชั้นเรียนวิชาชีพ ฝกอบรม รวมทั้งจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัย ที่เปนลักษณะการรวมกลุม ใหดําเนินการตามบริบทและประกาศของศูนยบริหารสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดอยางเครงครัด สงกิจกรรมใดที่
สามารถเรียนแบบ Online ไดก็ดําเนินการได 
  - กลุม/ศูนย/สถาบัน/สวนกลาง/สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร/สถานศึกษา 
ประเมินผลกระทบจากการแพรระบาดโควิด-19 ที่อาจทําใหไมสามารถจัดการศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยได ใหเรงดําเนินการแจงกลุมยุทธศาสตรและแผน (กผ.) และหนวยงานสวนกลางที่เกี่ยวของเพื่อหาแนว
ทางการดําเนินการตอไป 
 - จํานวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช ๒๕๕๑               
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา ๒๕๖4 
  กศน.อําเภอเมืองลําปาง 
    ระดับประถมศึกษา  82 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  435 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 736 คน 
    รวม    1253 คน 
  กศน.อําเภอแมเมาะ 
    ระดับประถมศึกษา  10 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  81 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 185 คน 
    รวม    276 คน 
  กศน.อําเภอเกาะคา 
    ระดับประถมศึกษา  19 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  136 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 168 คน 
    รวม    323 คน 
  กศน.อําเภอเสริมงาม 
    ระดับประถมศึกษา  38 คน 
    ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน  102 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 172 คน 
    รวม    312 คน 
  กศน.อําเภอวังเหนือ 
    ระดับประถมศึกษา  122 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  120 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 192 คน 
    รวม    434 คน 
 

/กศน.อําเภอแมพริก... 



12 
 

  กศน.อําเภอแมพริก 
    ระดับประถมศึกษา  64 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  123 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 160 คน 
    รวม    347 คน 
  กศน.อําเภอแมทะ 
    ระดับประถมศึกษา  58 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  154 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 239 คน 
    รวม    451 คน 
  กศน.อําเภอสบปราบ 
    ระดับประถมศึกษา  21 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  156 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 210 คน 
    รวม    387 คน 
  กศน.อําเภอหางฉัตร 
    ระดับประถมศึกษา  141 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  231 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 264 คน 
    รวม    636 คน 
  กศน.อําเภอเมืองปาน 
    ระดับประถมศึกษา  103 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  139 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 230 คน 
    รวม    472 คน 
  กศน.อําเภองาว 
    ระดับประถมศึกษา  47 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  112 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 192 คน 
    รวม    351 คน 
  กศน.อําเภอแจหม 
    ระดับประถมศึกษา  26 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  146 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 205 คน 
    รวม    377 คน 
  รวม 
    ระดับประถมศึกษา  821 คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน  2,185 คน 
 

/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย… 
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    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3,332 คน 
    รวม    6,328 คน 
 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

4.1.4 กลุมกลุมสงเสริมภาคีเครือขายและกิจการพิเศษ 

 - โครงการจิตอาสา ของสํานักงาน กศน. 
  ระดับจังหวัด 
1. การอบรมหลักสูตรจิตอาสา 2. การขยายผลโครงการจิตอาสา 
รุน 1 วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 1. จัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบตางๆ 
รุน 2 วันที่ 31 พฤษภาคม  - มิถุนายน 2564 2. คัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเดน 
รุนที่ 3 วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564 3. คัดเลือกผูนําจิตอาสาดีเดน 
 4. ประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ (กศน.ชาเลนจ) 
 
1. กิจกรรมอบรมโครงการหลักสูตรจิตอาสา 
 เพื่อใหขาราชการบุคลากรมีความรูความเขาใจมีจิตสาธารณะที่พรอมอาสาสมัครในการบําเพ็ญประโยชน
ตอสวนรวมในหวงเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน 2564 จํานวน 3 รุน กลุมเปาหมายประกอบดวยขาราชการและ 
ครู กศน.ตําบล ของสถานศึกษาสังกัด สํานักงานกศน. ในพื้นท่ีจังหวัดลําปางดังนี้ 
 รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 27–28 พฤษภาคม 2564 สถานที่ หองประชุมสํานักงานกศน.จังหวัดลําปาง
ประกอบดวย กศน.อําเภอเมืองลําปาง กศน.อําเภอเกาะคา กศน.อําเภอหางฉัตร กศน.อําเภอแมเมาะ 
สถาบันกศน.ภาคเหนือ และศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาจังหวัดลําปาง กลุมเปาหมาย 5๔ คน 
 รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 31 พฤษภาคม –วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต3 อําเภอแจหม จังหวัดลําปางประกอบดวย ขาราชการ และครูกศน.ตําบล
สังกัดกศน.อําเภอแจหม กศน.อําเภองาว กศน.อําเภอวังเหนือ และกศน.อําเภอเมืองปาน รวมจํานวน 38 คน 
 รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 7–8 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุม กศน.อําเภอเถิน อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง
กลุมเปาหมายประกอบดวยขาราชการและครูกศน.ตําบล สังกัด กศน.อําเภอแมทะ กศน.อําเภอเถิน กศน.อําเภอ
สบปราบ กศน.อําเภอแมพริก และกศน.อําเภอเสริมงาม รวมจํานวน 3๘ คน 
 
2.การขยายผลโครงการจิตอาสาภายในเดือน มิถุนายน 2564 
 2.1 จัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบตางๆ 
 2.2 การคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเดน 
       1) เกณฑการพิจารณาคัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเดน (คะแนนเต็ม100คะแนน) 
  1.ทําไดจริงและขยายผล ( 60 คะแนน ) 
   ๑.๑ การนําความรูมาสงเสริมขยายผลใหชุมชนในพื้นที่ดําเนินการ ( ๒๐ คะแนน ) 
   ๑.๒ ผลการดําเนินงานเปนที่ประจักษ ( ๒๐ คะแนน ) 
   ๑.๓ มีกิจกรรมที ่ส งเสร ิมใหประชาชนในชุมชนไดร ับความรู ความเขาใจมีจ ิต
สาธารณะที่พรอมอาสาสมัครในการบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมตลอดจนมีการขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในพื้นที่ทําใหประชาชนในชุมชนเกิดความรักสามัคคี ( ๑๐ คะแนน ) 

/๑.๔ มีการนําโครงการ… 
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   ๑.๔ มีการนําโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมาจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหชุมชน
สรางสัมมาชีพที่เปนรูปธรรมและสามารถตอยอดไดเชนยกระดับรายไดของครัวเรือนมีกลุมอาชีพเพิ่มขึ้นเปนตน
(๑๐ คะแนน) 
  2. งานดานจิตอาสา (40 คะแนน) 
   ๒.๑ เปนชุมชนที่ไดรับการยกยองวาเปนชุมชนที่มีการดําเนินงานดานจิตอาสา                
(2๐ คะแนน) 
   ๒.๒ เปนชุมชนที่สามารถเปนตนแบบในการบริหารจัดการจิตอาสาชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง
ไดโดยคนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ (20 คะแนน) 
   2.3 การคัดเลือกผูนําชุมชนจิตอาสาดีเดน 
    1. ตองเปนแกนนาํในการพัฒนาหม ูบาน/ตำบล โดยเปนผู ริเริ่มสรางสรรค
ประสานงานดําเนินการพัฒนารวมกับชาวบานมีผลงานโดดเดนเปนที่ยอมรับของสังคม 
    2. มีบทบาทตามภารกิจของผู นําชุมชนจิตอาสาและตองมีหนาที่ปฏิบัติงาน
ในหมู บานที่ไดรับการคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอาสาพัฒนาชุมชนป ๒๕๔๗             
(ขอ16) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
    2.1 กระตุ นใหองคกรประชาชนรู สภาพปญหาของหม ูบานและสามารถ
วางแผนเพื่อแกไขปญหาเองไดรวมทัง้การการกระตุนใหประชาชนรูจักชวยตนเองและเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาหมูบานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ (๒๐ คะแนน) 
    2.2 ริเริ่มและสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาโดยเปนที่ปรึกษากลุ ม
เยาวชนกลุมสตรีกลุมอาสาสมัครตลอดจนองคกรประชาชนและกิจกรรมดานการพัฒนาตางๆ (๒๐ คะแนน) 
    2.3 ชวยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรม
พัฒนาหมูบาน (๒๐ คะแนน) 
    2.4 เปนผูประสานงานระหวางองคกรประชาชนกับหนวยงานของรัฐองคกร
เอกชนหรือเอกชนอื่นๆ (20 คะแนน) 
    2.5 ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่เวทีประชาคมคณะกรรมการหม ูบานองคการ
บริหารสวนตำบลหรือทางราชการมอบหมาย (๒๐ คะแนน) 
 การสงหลักฐานเขาประกวด 
  การสงหลักฐานการประกวดไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ..........มิถุนายน 2564 ณ กศน.อําเภอและ
ใหนําสงมายัง สํานักงานกศน.จังหวัดลําปาง ภายในวันที.่.......มิถุนายน 2564 มีรายละเอียดดงันี้ 
 1. ชุมชนจิตอาสาดีเดน มีหลักฐานการสงเขาประกวดดังนี้ 
  1.1 แบบขอมูลและทะเบียนประวัติชุมชนจิตอาสาดีเดนระดับจังหวัด 
  1.2 เอกสารรายงานการถอดบทเรียนชุมชนจิตอาสาดีเดนระดับจังหวัดจํานวน 1 เลม 
 2. ผูนําชุมชนจิตอาสา มีหลักฐานการสงเขาประกวดดังนี้ 
  2.1 แบบขอมูลและทะเบียนประวัติของผูนําจิตอาสาดีเดนระดับจังหวัด 
  2.2 เอกสารรายงานการถอดบทเรียนผูนําจิตอาสาดีเดนระดับจังหวัดจํานวน 1 เลม 
 วิธีดําเนินการ 
  1. คัดเลือกชุมชนจิตอาสาดีเดน และผูนําจิตอาสาดีเดนระดับจังหวัด โดยพิจารณาตามเกณฑ
การคัดเลือกของแตละประเภท 
  2. สงแบบขอมูลและทะเบียนประวัติชุมชนจิตอาสาดีเดนระดับจังหวัด แลแบบขอมูลและ
ทะเบียนของผูนําชุมชนจิตอาสาดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2564 

/3. สงรูปเลมผลงาน… 
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  3. สงรูปเลมผลงานการดําเนินงานของชุมชนจิตอาสาดีเดนและผูนําชุมชนจิตอาสาดีเดน
ประจําป 2564 มายัง กศน.อําเภอและใหนําสงมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ตามระยะเวลาที่กําหนด 
  4. คณะกรรมการฯ ดําเนินการคัดสรรผลงานตามเกณฑการพิจารณา เพื่อคัดเลือกเปนตัวแทน
ระดับจังหวัดจํานวน 1 แหง ตอไป 
  5. ประกาศผลการคัดเลือกเปนตัวแทนชุมชนจิตอาสาดีเดนและผูนําชุมชนจิตอาสาดีเดน
ประจําป 2564 ระดับจังหวัด 
2.4 การประกวดขับรองบทเพลงพระราชนิพนธ(กศน.ชาเลนจ) ประจาป 2564  
 คุณสมบัติผูเขาประกวด 
 1.1 เปนนักศึกษาชาย/หญิงที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานกศน.จังหวัดลําปาง 
  1.1.1 ระดับประถมศึกษา 
  1.1.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
  1.1.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 1.2 ผูสมัครตองไดรับอนุญาตจากสถานศึกษาอํานวยการสถานศึกษาเปนผูรับรองโดยผูอํานวยการ
สถานศึกษาเปนผูรับรองการเขารวมแขงขัน 
 1.3 การเขาสมัครเขาประกวดขับรองบทเพลงพระราชนิพนธตองมีครูที่ผานการอบรมหลักสูตรจิตอาสา
เปนที่ปรึกษาและผูควบคุมทีม 
 การรับสมัคร 
  เปดรับสมัครตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ ....มิถุนายน2564 ณ กศน.อําเภอ และใหนําสงมายัง
สํานักงานกศน.จังหวัดลําปาง ภายในวันที.่...มิถุนายน 2564 
 หลักฐานการสมัคร 
  3.1 ใบสมัครการประกวดตามแบบฟอรมที่กําหนดสามารถดาวนโหลดใบสมัครไดที่ QR Code
แนบทายประกาศฯฉบับนี ้
  3.2 รูปถายของผูเขาประกวดทุกคนขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 
  3.3 สําเนาบัตรประชาชน    จํานวน 1 ฉบับ 
  3.4 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา   จํานวน 1 ฉบับ 
 วิธีดําเนินการและรายละเอียดหลักเกณฑการแขงขัน 
  1. สงรายชื่อผูเขาประกวดมายังกศน.อําเภอ และใหนําสงมายังสํานักงานกศน.จังหวัดลําปางตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 
  2. หลักเกณฑการแขงขัน 
   4.2.1 เพลงที่ใชประกวดคือบทเพลงพระราชนิพนธ“สดุดีจอมราชา” 
   4.2.2 ประกวดทีมละ5คนโดยมีผูขับรองทีมละ 1 คน และแดนเซอรจํานวน 4 คน 
   4.2.3 จัดทําคลิปวีดีโอ (ClipVDO) การประกวดขับรองบทเพลงพระราชนิพนธและให
อัพโหลดขึ้น youtube และสง Link มายัง LineID“JITTIMA_RUPPRADIT” ภายในวันที่.......มิถุนายน 2564             
เพื่อดําเนินการคัดเลือกผลงานการประกวด (Clip VDO) ตามเกณฑการคัดเลือกและประกาศรายชื่อผลงานที่
เขารอบจํานวน3ทีมในวันที่….มิถุนายน 2564 ทาง website:http://lpa.nfe.go.th และทาง FaceBook:                  
งานประชาสัมพันธ กศน.จังหวัดลําปางเปนตัวแทนระดับจังหวัดในวันที…่.มิถุนายน 2564 
   4.2.4 กรณีสถานศึกษาที่ เขารอบเปนตัวแทนระดับจั งหวัดใหส ง เนื้ อรองให
คณะกรรมการในวันประกวดจํานวน 3 ชุด 

/4.2.5 กรณีสถานศึกษา… 
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   4.2.5 กรณีสถานศึกษาที่เขารอบเปนตัวแทนระดับจังหวัดใหจับฉลากเพื่อเรียงลําดับ 
กอนประกวด 30 นาท ี
 
เกณฑการตัดสินการตัดสินจะพิจารณาในดานตางๆดังนี้ (100 คะแนน)  
 5.1 นักรองนํา 50 คะแนน 
  5.1.1 น้ําเสียงความไพเราะของเสียง 10 คะแนน 
  5.1.2 เทคนิคการขับรอง   10  คะแนน 
  5.1.3 จังหวะทํานองถูกตอง  10  คะแนน 
  5.1.4 อักขระวิธีถูกตอง   10  คะแนน 
  5.1.5 บุคลิกภาพลีลาอารมณ  10 คะแนน 
 5.2 แดนเซอร 30 คะแนน 
  5.2.1 ความพรอมเพรียงในทาทางลีลาสอดคลองกับเพลง 10 คะแนน (สวยงามมั่นใจสะทอน
ความเปนชาติไทย) 
  5.2.2 ความคิดสรางสรรคและรูปแบบการนําเสนอ 10 คะแนน 
  5.2.3 การแตงกายเหมาะสมกับบทเพลง  10 คะแนน 
 5.3 การสัมภาษณและการตอบคําถาม   20  คะแนน  
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 
๔.๑.5 กลุมสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

 1. โครงการพัฒนาหองสมุดเคลื่อนที่  
  แนวทางการดําเนินโครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 

 1. ดานการบริหารจัดการ 
     1.1 การดําเนินงานพัฒนาสื่อการเรียนรู และการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรูแกประชาชนทุก

ชวงวัย ดาน การสงเสริมอาชีพใหกับนักศึกษาและประชาชนในพื้นท่ี  
     1.2 การดําเนินงานในลักษณะของ “หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่” เชน รถหองสมุดเคลื่อนที่ 

หองสมุดเคลื่อนท่ีสําหรับชาวตลาด เปนตน  
 2. ดานการใชจายงบประมาณ 

       2.1 สํานักงาน กศน. จัดสรรงบประมาณป 2564 ใหสํานกังาน กศน. จังหวัด  ๆละ 46,500 บาท 
      2.2 จัดสรรใหหองสมุดประจําจังหวัด 1 แหง และหองสมุดประจําอําเภอ 13 แหง รวม 14 

แหง (จํานวน 3,322 บาท/ แหง)  
       2.3 การใชจายงบประมาณ มีรายละเอียด ดังนี้  

 - คาหนังสือ สื่อ วัสดุ อุปกรณ 
 - คาอาหารวาง คาเบีย้เลี้ยง คาที่พัก คาพาหนะ 
 - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
 - อื่นๆ ตามความจําเปน ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินงานในลักษณะ “หองสมุดประชาชน

เคลื่อนที่” และตามระเบียบราชการ  
 
 
 

/3. การใชแบบสอบถาม… 
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3. การใชแบบสอบถาม/สัมภาษณ (ผูรับบริการ) และแบบรายงาน 
 3.1 แบบสอบถาม/สัมภาษณ (ผูรับบริการ) 

  3.1.1  ใหบรรณารักษหองสมุดจังหวัด/อําเภอ สอบถามหรือสัมภาษณ ผู รับบริการ  
(ทุกชวงวัย) ที่ใชบริการโครงการ/กิจกรรมตางๆ ในลักษณะ “หองสมุดประชาชนเคลื่อนที่” ที่ไดรับการพัฒนาสื่อ/
จัดกิจกรรม  
  3.1.2 ให สํานักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมผลทั้งหมดและสรุปไว เพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ปรับปรุงพัฒนางานในพื้นที่ และเสนองานในสวนที่เกี่ยวของ ตอไป 

 3.2 แบบรายงานผลการดําเนินโครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที่  
  3.2.1 สํานักงาน กศน. จังหวัด กรอกขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนด และสงไปยังสํานักงาน 
กศน. และสถาบัน กศน.ภาคเหนือ  

  3.2.1.1 ไตรมาส 2  วันที่ 10 มีนาคม 2564  
  3.2.1.2 ไตรมาส 2+3  วันที่ 10 มิถุนายน 2564  
  (กศน.จังหวัดลําปาง ไดรับการจัดสรรงบประมาณ เดือน พฤษภาคม 2564) 
  3.2.1.3 ไตรมาส 2+3+4 วันที่ 10 กันยายน 2564 

  3.2.2 ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด สามารถออกแบบสอบถาม สําหรับผูมีสวนเกี่ยวของ/บุคลากร 
ในสังกัดเพิ่มได ตามความเหมาะสมของแตละพื้นที่ เพ่ือพัฒนางาน รวบรวมขอมูล 

4. แนวทางการดําเนินงาน  
  4.1 ใหเจาหนาที่บรรณารักษหองสมุดประชาชนจังหวัด/อําเภอ ทั้ง 14 แหง  ออกแบบแผนการ

ดําเนินงานโครงการพัฒนาหองสมุดประชาชนเคลื่อนที ่(งบประมาณ 3,322 แหง)และรายงานแผนกาดําเนินงาน
สงมายังสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  

  4.2 กําหนดแผนการดําเนินงาน ในหวงเดือน มิถุนายน 2564  
 
 2. โครงการศูนยเรียนรูตนแบบ (Co – Learning space) 
  การขับเคลื่อนการดําเนินงาน ศูนยการเรียนรูตนแบบ CO-Learning Space 
   แนวคิด เปนพื้นที่แหงการเรียนรูรวมกันตามความสนใจ และความตองการของ
ผูรับบริการตามอัธยาศัยทุกชวงวัย สืบเนื่องจากนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู กศน. WOW (ศูนยเรียนรูตนแบบ 
:Good Place – Best Check in) 
  พื้นที่การดําเนินงาน หองสมุดประชาชนจังหวัด 
  พื้นที่การใชบริการ (การใชบริการเรียนรูตามอัธยาศัย สําหรับผูรับบริการทุกชวงวัย) ไดแก 
    1. โซนที่ทํางานหรือประชุม  
     2. โซนสงเสริมการอาน คนควาขอมูล สื่อ 
     3. โซนกิจกรรม 
     4. โซนคอมพิวเตอร ศูนยภาษา หองภาพยนตร 
     5. โซนพักผอน 
     6. โซนกาแฟ 
     7. ฯลฯ 
 

/การจัดกิจกรรมการเรียนรู… 
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  การจัดกิจกรรมการเรียนรู  
   1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูผานบริการหองสมุดประชาชน เชน การสงเสริมการอาน 
On line Off line ระบบเชื่อมโยงแหลงเรียนรู  ONIE E-Library E-Book Application เปนตน  

  2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยสําหรับทุกชวงวัย เชน กิจกรรมสงเสริม
สุขภาพสําหรับผูสูงวัย กิจกรรมเด็กวัยเรียน นักศึกษา กจิกรรมอบรมระยะสั้นตามความสนใจของผูรับบริการ DIY 
นิทรรศการสงเสริมการเรียนรู  

  3. จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในโอกาสตางๆ  
  4. จัดกิจกรรมอนุรักษความรูและภูมิปญญาทองถิ่น  
  5. ฯลฯ  

  บทบาทหนาที่  
  1. สํานักงาน กศน.จังหวัด  

       1.1 ประสานงานกับภาคีที่เก่ียวของ ระหวาง สพร.+ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ+ 
กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

      1.2 ชวยเหลือ สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรตางๆ  
      1.3 กํากับติดตามการขับเคลื่อนการดําเนินงานของศูนยการเรียนตนแบบฯ และ

รายงานผลการดําเนินคาใชจาย ทุกไตรมาส 
      1.4 จัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนตนแบบฯ (เอกสาร

รูปเลม) สงสํานักงาน กศน. ในไตรมาสที่ 4 
  2. กศน.อําเภอ  

      2.1 บริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาหองสมุดประชาชน 
      2.2 กํากับติดตามการดําเนินงาน และจัดทํารายงานของศูนยการเรียนตนแบบฯ 
      2.3 ประสานการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ภายใน- ภายนอก 
      2.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของศูนยการเรียนตนแบบฯทุกไตรมาส 

            3. หองสมุดประชาชนจังหวัด 
      3.1 ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่การใหบริการ ภายใน-ภายนอก รอบๆ หอง
สมุดฯ ของแตละโซนที่กําหนด 
      3.2 ใหบริการจัดกิจกรรมการเรียนรูในสวนที่เปนภารกิจหลักของหองสมุด
ประชาชน  
      3.3 การใหบริการ และกิจกรรมการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูรับบริการทุกชวงวัย  
      3.4 ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงาน  

  คณะกรรมการขับเคลื่อนของศูนยการเรียนตนแบบฯ 
  1. คณะที่ปรึกษา  

   1.1 ผูบริหารหนวยงานภาคีเครือขายระดับจังหวัด 
  1.2 ผูมีอุปการคุณในทองถิ่น  
  1.3 ภูมิปญญาในทองถิ่น 

   1.4 ผูแทน องคกรทางศาสนา 
  1.5 ฯลฯ 
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  2. คณะกรรมการ  
   2.1 ผูบริหาร สํานักงาน กศน.  จังหวัด 
   2.2 ผูแทนองคกรทองถิ่น  
   2.3 ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
  3. ผูบริหาร กศน.อําเภอ (เมืองลําปาง) 
  4. บรรณารักษและเจาหนาที่ระดับอําเภอ ที่เกี่ยวของ  

  การบริหารจัดการ  
  1. จังหวัดละ 100,000 บาท  

   1.1  โอน ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  จํานวน 48,000 บาท  
   1.2   โอน ครั้งที่ 2 เมษายน – กันยายน 2564  จํานวน 52,000 บาท  

  2. ดําเนินการพัฒนาหองสมุด ดังนี้   
  2.1 จัดหาอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร แท็บเล็ต  
  2.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ  
  2.3 ปรับปรุงซอมแวมพ้ืนที่ใหบริการตางๆ   
  2.4 คาตอบแทนบุคลากรผูดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู 
  2.5 คาจัดทําปาย ของศูนยการเรียนตนแบบฯ  
  2.6 คาใชจายอื่นๆ ในการดําเนินงานของศูนยการเรียนตนแบบ 

 
มติท่ีประชุม :          รับทราบ 

 

 ๔.๑.5 กลุมนิเทศติดตามวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 

          1. นิเทศความพรอม เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ในสถานการณแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  แผนการนิเทศงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564  

  ประเด็นการนิเทศ 

   ความพรอมจัดกระบวนการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ตามแผนการดําเนินการเรียนการ

สอน ที่ไดจัดทําหรือสงใหสํานักงาน กศน. ดังนี้ 

   1. On Site การเรียนรูโดยการพบกลุมที่สถานศึกษาหรือพ้ืนที่ปลอดภัย ภายใตเงื่อนไข

ศูนยบริหารสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 

   2. On Air เรียนรูผาน TV ผานสถานีวิทยุและโทรทัศนเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
ETV 
   3. On Line เรียนรูผานดิจิทัลสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและความสะดวก 

   4. On Hand เรียนรูโดยการสงหนังสือ ใบงาน ใบความรู ไปใหถึงบาน 

  กําหนดการนิเทศ 

   1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2564   กศน.อําเภอแมพริก 

   2. วันที่ 1 มิถุนายน 2564  กศน.อําเภอสบปราบ 

/3. วันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564… 
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   3. วันที่ 2 และ 4 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเถิน 

   4. วันที่ 8 มิถุนายน 2564  กศน.อําเภอเสริมงาม 

   5. วันที่  9 – 10 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเกาะคา 

   6. วันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   7. วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอหางฉัตร 

   8. วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอเมืองปาน 

   9. วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2564 กศนอําเถอแจหม 

   10. 25 และ 28 มิถุนายน 2564 กศน.อําเภอวังเหนือ  

   11. วันที่ 29 มิถุนายน 2564  กศน.อําเภอแมเมาะ 

   12. วันที่ 30 มิถุนายน 2564  กศน.อําเภอแมทะ 

   13. วันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2564 กศน.อําเภองาว 

 

  2. การขยายศูนยสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e – exam 

   สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ไดขยายศูนยสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e – exam 

จํานวน 6 เครื่อง ซึ่งไดตั้งศูนยสอบดวยระบบอิเล็กทรอนิกส e – exam ที่ กศน.อําเภอสบปราบ และ            

จะดําเนินการติดตั้งในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564  

  3. การจัดตั้งและใหบริการคลังสื่อและแหลงเรียนรูออนไลน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   ทางสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง จะดําเนินการจัดตั้งและใหบริการคลังสื่อและแหลง

เรียนรูออนไลน สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง โดยจะขอความอนุเคราะห กศน.อําเภอในเรื่องขอมูลของคลังสือ

ตางๆ ดวย 

   

มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กศน.อําเภอ 
  1. สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.

จังหวัดลําปาง ไดรับมอบหมายจากทานผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยหัวหนากลุม 

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง เขารวมประชุม Online ผูบริหาร กศน.จังหวัด ปงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจําเดือน

เมษายน ผานโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อปฏิบัติและดําเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาด            

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมี ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน.เปนประธานใน

การประชุม ณ หองประชุม ๑ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง 
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  2. กศน.อําเภอเมืองลําปาง 

   - วันที่ 1 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง โดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองลําปาง ไดมอบหมายใหคณะครู กศน.อําเภอเมืองลําปาง และบรรณารักษ       

หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองลําปาง เขารวมเปนวิทยากรใหความรูแกผูเขาอบรม โครงการ” ศูนยปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม” จังหวัดลําปาง ประจําปงบประมาณ 2564 รูปแบบการจัดกิจกรรมโดยเวียนฐานการเรียนรูดังนี้              

   1. การทําเตาฮวยฟรุตสลัด  

   2. การทําสมูทตี้เพ่ือสุขภาพ  

   3. การทําน้ําเฉากวยนมสด  

   4. การทําโดนัทจิ๋ว  

   5. กิจกรรมสงเสริมการอานโดยรถอานฉัน ประดิษฐตุงไสหมู  

หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองลําปาง และไดนํารถโมบายเคลื่อนที่ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ใหบริการแก            

ผูเขาอบรม ณ วัดบรรพตสถิต ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีเขารวมกิจกรรมจํานวน 82 คน 

   - วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศเมตตา ผูอํานวยการ กศน.

อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการครู ดําเนินการออกกํากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครู กศน. ตําบล ในรอบ ๖ เดือน (ไตรมาส ๑-๒) นางสาวพรประภา หมายจริง ครู กศน.ตําบลบานเเลง             

โดยตรวจเยี่ยม และใหคําแนะนําตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินตนเองตาม

มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้ง ๓ มาตรฐาน ไดแก  

   ๑. มาตรฐานคุณภาพของผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ๒. มาตรฐานคุณภาพของผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 

   ๓. มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

   - วันที่ 6 เมษายน 2564 คณะจิตอาสาพระราชทาน กศน.อําเภอเมืองลําปาง เขารวม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา กิจกรรมทําความสะอาดศาสนสถานและพัฒนาริมแมน้ําวัง เนื่องใน " วันพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ " ณ วัดเกาะวาลุการาม ตําบลสวนดอก 

อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยมีณรงคศักดิ์ โอสถธนากร ผูวาราชการจังหวัดลําปาง เปนประธานในพิธีเปด 

และกลาวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณคณะจิตอาสาฯ ไดรวมบําเพ็ญประโยชนปรับภูมิทัศน ทําความสะอาด           

เก็บกวาดขยะ และเศษไม บริเวณวัดเกาะวาลุการาม โดยมีจิตอาสาฯ เขารวมจํานวน 19 คน 

   - วันที่ 7 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการกศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมดวยขาราชการครู ไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ครั้งที่ 1 ในรอบ 6 เดือน (ไตรมาส 1 – 2) และการนําเสนอผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best Practice)           

ของนางสาวเจนจิรา คําหลอ พนักงานราชการ ตําแหนง บรรณารักษ หองสมุดประชาชนจังหวัดลําปาง และ            

วาที่รอยตรีหญิงอุตวดี ใจคํา ตําแหนงบรรณารักษ (จางเหมาบริการ) หองสมุดประชาชนอําเภอเมืองลําปาง             

ณ หองประชุม กศน.อําเภอเมืองลําปาง พรอมนี้ผูอํานวยการและคณะขาราชการครู ไดใหคําแนะนําและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนางาน การใหบริการแกผูใชบริการหองสมุดใหดียิ่งขึ้นและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

/- วันที่ 9 เมษายน 2564… 
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   - วันที่ 9 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเมืองลําปาง นําโดย นางเกตุแกว อริยะเลิศ

เมตตา ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง พรอมดวยขาราชการครูและบุคลากร กศน.อําเภอ                  

เมืองลําปาง ดําเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อพัฒนาปรับภูมิทัศนสภาพแวดลอม กศน.อําเภอ                   

เมืองลําปาง  ใหสวย งามตา ประชาชื่นใจ สะอาดรมรื่น และปลอดภัย ตามโครงการ กศน.งามตา ประชาชื่น 

    

  3. กศน.อําเภอเกาะคา  

   - วันที่ 3 – 4  เมษายน 2564 กศน.อําเภอเกาะคา ดําเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ณ สนามโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ําตาลอนุเคราะห) อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 6 เมษายน 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และ

วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ" ประจําป 2564 โดยมีนายธนารัฐ สายเทพ นายอําเภอเกาะคา เปนประธาน            

ในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดน้ําผึ้งชาวไรออย ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 

   - วันที่ 16 เมษายน 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

พรอมดวยบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา ไหวศาลพระภูมิเจาที่ เพื่อใหปกปอง คุมครองใหอยูเย็น เปนสุข สราง

ขวัญกําลังใจในการทํางานตอไป 

   - วันที่ 16 เมษายน 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

ประชุมบุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา เพื่อชี้แจงการดําเนินการตามมาตรการปองกันและควบคุมสถานการณการ

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ของ สํานักงาน กศน. และให

บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยตรวจวัดอุณหภูมิ ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา 

หมั่นลางมือ ลดการสัมผัส และเวนระยะหางการติดตอสนทนาไมนอยกวา 1.50 เมตร ณ หองประชุม กศน.

อําเภอเกาะคา 

   - วันที่ 16 เมษายน 2564 บุคลากร กศน.อําเภอเกาะคา รวมสืบสานประเพณีไทย  

รดน้ําดําหัวผูบริหารสถานศึกษา นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา และขอพร เพื่อเปนขวัญ

กําลังใจในการทํางาน เนื่องในวันสงกรานต ปใหมไทย ณ กศน.อําเภอเกาะคา 

   - วันที่ 16 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเกาะคา ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานราชการครั้งที่ 1 ประจําป 2564 เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1-2 (ตุลาคม 2563 - 

มีนาคม 2564) โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล 

ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา และนั่งเวนระยะหาง โดยมี นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานการประเมิน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเกาะคา 

   - วันที่ 16 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเกาะคา ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

พนักงานราชการครั้งท่ี 1 ประจําป 2564 เพื่อนําเสนอผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2563 –  

มีนาคม 2564) โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตรวจวัดอุณหภูมิ ลางมือดวยเจลแอลกอฮอล  

/ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา… 
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ใสหนากากอนามัยตลอดเวลา และนั่งเวนระยะหาง โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

เปนประธานการประเมิน ณ หองประชุม กศน.อําเภอเกาะคา 

   - วันที่ 29 เมษายน 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา 

ประชุมบุคลากรประจําสัปดาห เพื่อติดตามงานในชวงสถานการณแพรระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และ

แจงประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 และ

แนวทางการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่ง กศน.อําเภอเกาะคา ไดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข 

โดยตรวจวัดอุณหภูม ิใสหนากากอนามัยตลอดเวลา และนั่งเวนระยะหาง ณ หองสมุดประชาชนอําเภอเกาะคา 

 

  4. กศน.อําเภองาว 
   - วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ตําแหนง ผูอํานวยการ 
กศน.อําเภองาว ไดมอบหมายให นางเดือนฉาย พุงขาว ตําแหนง ครู เปนตัวแทนเขารวมประชุมหัวหนาสวน 
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ผูบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ณ หองประชุมอําเภองาว ชั้น 2 ตําบลนาแก อําเภอ
งาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 3 – 4  เมษายน 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว
และคณะครู กศน.อําเภองาว ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โดยมี 
นางสาวจิณณณิชา ศักดิ์สิริภาพร รองผูอํานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ เปนประธานสนามสอบโรงเรียน
ประชารัฐธรรมคุณ พรอมรับการนิเทศจากสํานักงาน กศน.จังหวัดลําปางโดย นางปาริชาติ ปอมไธสง นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญการ การดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาใหความมือในการปฏิบัติตนเปนผูเขา
สอบที่ดีและมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) 
   - วันที่ 2 เมษายน 2564 งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อําเภองาว นําโดย               
นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว พรอมดวยคณะครู บุคลากร กศน.อําเภองาว ไดจัดโครงการ 
2 เมษา รักการอาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีกิจกรรมในโครงการ ไดแก กิจกรรมบันทึกรักการอาน กิจกรรมแตงกลอนโครงสี่สุภาพ กิจกรรม
ตัดตุงไสหม ูณ หองสมุดประชาชนอําเภองาว ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 5 เมษายน 2564 คณะครูและบุคลากร กศน.อําเภองาว เขารวมประชุม
ติดตามงานบุคลากร เรื่องการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาตอเนื่อง การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
เกณฑการประเมินพนักงานราชการ โดยมี นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว เปนประธานใน
การประชุมครั้งนี ้
   - วันที่ 6 เมษายน 2564 นางนฤมล บุตรชานนท ผูอํานวยการ กศน.อําเภองาว    
พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภองาว รวมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ" ประจําป 2564 ณ อาคารหอประชุมอําเภองาว ตําบลนาแก อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 8 เมษายน 2564 ครู กศน.อําเภองาว ไดรับมอบหมายจากนางนฤมล บุตรชานนท             
ผูอํานวยการกศน.อําเภองาว ดําเนินกาจัดกิจกรรม Big Cleaning Day การขับเคลื่อนกิจกรรม "อําเภองาว 
สะอาด ปราสจากโฟม" และจัดกิจกรรรม"กศน.งามตา ประชาชื่นใจ" จํานวน ๕ ตําบล ประกอบดวย กศน.ตําบล
บานรอง กศน.ตําบลแมตีบ กศน.ตําบลหลวงเหนือ กศน.ตําบลปงเตา และกศน.ตําบลบานโปง โดยนักศึกษา กศน.
ตําบล รวมกันถอนหญาบริเวณโดยรอบ กศน.ตําบล และชวยกันทําความสะอาดทั้งดานในและดานนอกอาคาร
เรียน เพื่อให กศน.ตําบลใหสวยงามตา ประชาชื่น สะอาดรมรื่นและปลอดภัย 

/5. กศน.อําเภอแจหม… 
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  5. กศน.อําเภอแจหม 
   - วันที่ 2 เมษายน 2564 นางนาตยา นนทวงศ ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแจหม    
พรอมดวยคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแจหม จัดโครงการพัฒนาผูเรียนกิจกรรมสงเสริมการอานและพัฒนา
ทักษะการเรียนรู ใหกับนักศึกษา กศน. โดยมีกิจกรรมการวาดภาพจากเรื่อง การทําตุงไสหมู การสาธิตการ
ทําอาหารพื้นบาน การสานใบมะพราว มีการแสดงการละเลนดนตรีพื้นบาน การแสดงฟอนประกอบเพลงจาก
โรงเรียนผูสูงอายุ และมีการมอบเกียรติบัตรใหกับครอบครัวรักการอาน และบานหนังสือชุมชน ณ กศน.อําเภอ          
แจหม อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
 
  6. กศน.อําเภอเถิน 
   - วันที่ 1 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเถิน จัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน    
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 กิจกรรมพัฒนาวิชาการและเสริมสรางความสามารถพิเศษ โดย นางชลพิชา 
หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน เปนประธาน
เปดโครงการ โดยมีทีมวิทยากร จาก โรงเรียนแมวะเดนชัย และ กศน.อําเภอเสริมงาม จํานวนผูเขารวมกิจกรรม 
80 คน ณ กศน.อําเภอเถิน ตําบลลอมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 3 เมษายน 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเถิน มอบหมายให นางพัชรินทร ปนตาวงศ ครูผูชวย ดําเนินการ
จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ระหวางวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564                 
โดยมี นางอัญชลี วงศใหม เปนประธานสนามสอบโรงเรียนเถินวิทยา และ นางสาวพิมพา ทิ้วงาม เปนประธาน
สนามสอบโรงเรียนเวียงมอกวิทยา การดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาใหความมือในการ
ปฏิบัติตนเปนผูเขาสอบที่ดีและมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(covid-19) ทั้งนี ้ไดรับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากนางคนึงนิตย วันนิตย ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําปาง ณ สนามสอบโรงเรียนเถินวิทยา และโรงเรียนเวียงมอกวิทยา 
 
  7. กศน.อําเภอแมทะ 

   - วันที่ 6 – 7 เมษายน 2564 กศน.อําเภอแมทะ นําโดย นายจารุวัฒน พุทธเนตร             

ครู รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ นําครู บุคลากร กศน.อําเภอแมทะ รวมกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ อบรมเชิงปฏิบัติการดานงานธุรการ - สารบรรณ โปรแกรม MS - 

Office โดยมี นางสาวสิรินาถ ทิพยมณฑล ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เปนวิทยากรใหความรู ณ กัซซัน 

ขุนตาล กอลฟ แอนด รีสอรท อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน 

   - วันที่ 8 เมษายน 2564 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ พรอมกับนางสาวสาธิดา วงศขัติ ครูผูชวย รวมกิจกรรมมหกรรมตลาดนัดสุขภาพ 

โดยไดมอบหมายให นางกมลนันท ทิพยศรีบุตร ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน นางสุวิมล ศรีรัตน บรรณารักษ นํา

รถอานฉัน และนางสาวบงกช เกิดในวงศ ครู กศน.ตําบลปาตัน นางสาวทิพวรรณ แสนหลา ครู กศน.ตําบล             

สันดอนแกว และนางสาวกรชนก ติ๊บใจ ครู กศน.ตําบลบานกิ่ว นํากิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุมสนใจการทํา

เกี๊ยวหมูปูอัด เขารวมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตําบลปาตันนาครัว โดยมีนางสุรีย มาปลูก นายอําเภอแมทะ                    

เปนประธานในพิธีเปด  

/วันที่ 22 เมษายน 2564… 
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   - วันที่ 22 เมษายน 2564 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ ประชุมคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ ไดชี้แจงการประเมินพนักงาน

ราชการ รอบ 6 เดือนแรก ชี้แจงการประกันคุณภาพติดตามการทํางาน Work From Home และเรงรัดเอกสาร

การเบิกจาย ผานทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM เปนไปตามมาตรการปองกันเชื้อ COVID-19 

   - วันที่ 22 เมษายน 2564 นายจารุวัฒน พุทธเนตร ครู รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมทะ ประชุมคณะครู และบุคลากร กศน.อําเภอแมทะ ไดชี้แจงการประเมินพนักงาน

ราชการ รอบ 6 เดือนแรก ชี้แจงการประกันคุณภาพ ติดตามการทํางาน Work From Home และเรงรัดเอกสาร

การเบิกจาย ผานทางออนไลน โดยใชโปรแกรม ZOOM เปนไปตามมาตรการปองกันเชื้อ COVID-19 

   - วันที่ 27 เมษายน 2564 กศน.อําเภอแมทะ ประเมินพนักงานราชการ ประจําป

งบประมาณ 2564 ระหวางเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมทะ จังหวัด

ลําปาง โดยไดรับเกียรติจาก นายประยุทธ ฤทธิ์จิตรเพียร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อําเภอแมทะ 

เปนประธานในการประเมิน 

 

  8. กศน.อําเภอแมพริก 
   - วันที่ 2 เมษายน 2564 นําโดย นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ               
แมพริก และคณะครู บุคคลากร กศน.อําเภอแมพริก จัดโครงการวันรักการอาน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ               
พระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดย มีกิจกรรมนิทรรศการเฉลิม            
พระเกียรติ กิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมสงเสริมการอาน ผานการทําเทียนเจลกิจกรรมสงเสริมการอาน
ผานการทําปอม ปอม จากไหมพรม กิจกรรมสงเสริมการอานผานการทําพัดความรู ณ หองสมุดประชาชนอําเภอ               
แมพริก 
   - วันที่ 6 เมษายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 
พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอแมพริก รวมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ" ประจําป 2564 ณ อาคารหอประชุมอําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง ในเวลาตอมาได
รวมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน ณ บริเวณริมถนนพหลโยธิน อําเภอแมพริก จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 8 เมษายน 2564 นางจันทนี อินนันชัย ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก 
พรอมคณะครู กศน.อําเภอแมพริก รวมงานและรวมจัดนิทรรศการกิจกรรม"งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดลําปาง" Lampang Educational innovation ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 29 เมษายน 2564 กศน.อําเภอแมพริก นําโดย นางจันทนี อินนันชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอแมพริก และวาที่รอยตรีปฏิพล สุวรรณลพ ตําแหนง ครู และ นางสาวปริชาติ กานบัว
ไชย ครูผูชวย ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2564) ณ หองประชุม กศน.อําเภอแมพริก 
    
  9. กศน.อําเภอแมเมาะ 
   - กศน.อําเภอแมเมาะประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 1                 
ปการศึกษา 2564 3 ระดับ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

/10. กศน.อําเภอวังเหนือ… 
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  10. กศน.อําเภอวังเหนือ 
   - วันที่ 8 เมษายน 2564 กศน.อําเภอวังเหนือ โดย นายภานุวัฒน สืบเครือ 
ผูอํานวยการ และ ครู กศน.อําเภอวังเหนือ รวมจัดนิทรรศการ งานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
ลําปาง Lampang Education Innovation ภายใตโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยและโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัด
ลําปาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมี นายบรรพ ใสแจม ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง เปนประธาน              
เปดงาน ในการนี้ กศน.อําเภอวังเหนือ ไดเขารวมประกวดนําเสนอแนวทางพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
การศึกษา เรื่อง การประยุกตใช Google Apps เพื่อบริหารและจัดการเรียนรูของสถานศึกษา ณ สํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 
 
  11. กศน.อําเภอสบปราบ 
   - วันที่ 1 เมษายน 2564 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอสบปราบ มอบหมาย ครู กศน.ตําบลแมกัวะ เขารวมประชุมสภากาแฟ รวมกับผูนํา
ชุมชนเพื่อคนหาและแกไขปญหาในชุมชน ณ โรงเรียนชุมชนตําบลแมกัวะ อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 1 เมษายน 2564 นางพัชรินทร สอนดี ครู กศน.ตําบลสมัย จัดกิจกรรม
การศึกษาขั้นพื้นฐานพบกลุมนักศึกษา รวมชี้แจงการเตรียมตัวสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2563 ฝกการฝนขอสอบเพื่อลดขอผิดพลาดแกนักศึกษาใหมและแจกตารางสอบ ณ กศน.ตําบลสมัย อําเภอ           
สบปราบ จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 2 เมษายน 2564 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ                
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ พรอมดวยคณะครู กศน.อําเภอสบปราบ 
จัดกิจกรรมตามโครงการ " รักการอาน ประจําป 2564 " เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
กิจกรรมลงนามถวายพระพรออนไลน กิจกรรมสงเสริมการอาน เรื่อง พระราชประวัติเพื่อทําแบบทดสอบรับ
เกียรติบัตรออนไลน การมอบเกียรติบัตรดีเดนใหกับบานหนังสือชุมชนดีเดน และผูใหการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
บานหนังสือชุมชน กิจกรรมสงเสริมการอานผานอาชีพการตัดตุงไสหมู การประดิษฐหนังสือมะเฟอง                        
เรื่อง แหลงทองเท่ียว 
   - วันที่ 3 เมษายน 2564 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ และคณะครู กศน.อําเภอสบปราบ ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2563 ระหวางวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564โดยมีนายสมเกียรติ ขาวสมบูรณ                  
เปนประธานสนามสอบโรงเรียนสบปราบพิทยาคม การดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาให
ความรวมมือในการปฏิบัติตนเปนผูเขาสอบที่ดีและมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาด
ของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ทั้งนี้ ไดรับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ จากนางคนึงนิตย วันนิตย 
ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง และนายสมชาย เด็ดขาด รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด
ลําปาง ณ สนามสอบโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 
   - วันที่ 6 เมษายน 2564 นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ รักษาในตําแหนง
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ มอบหมายให นางพัชรินทร สอนดี ครู กศน.ตําบลสมัย เขารวมการพิธีถวาย
อาศิรวาทราชสดุดี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ” 
ณ วัดบานจัว ตําบลสมัย อําเภอสบปราบ 

/- วันที ่9 เมษายน 2564… 
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   - วันที่ 9 เมษายน 2564 กศน.อําเภอสบปราบ นําโดย นายสุริยันต ปนเครือ                 
ครูชํานาญการ รักษาการในตําแหนง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอสบปราบ ไดมอบหมายให ครู กศน.ตําบลทุกแหง
ในพื้นที่ทั้ง 4 ตําบล ไดแก กศน.ตําบลสบปราบ , กศน.ตําบลนายาง , กศน.ตําบลสมัย และ กศน.ตําบลแมกัวะ 
จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ตามแนวนโยบาย “กศน.งามตา ประชาชื่นใจ” ในการพัฒนาปรับภูมิทัศน
สภาพแวดลอม ใหมีความสะอาด รมรื่น ปลอดภัย 
    
  ๑2. กศน.อําเภอเสริมงาม 
   - วันที่ 3 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเสริมงาม นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ 
คณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม ดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2563  ระหวางวันที่ 3 – 4  เมษายน 2564  การดําเนินการสอบเปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาใหความ
มือในการปฏิบัติตนเปนผูเขาสอบที่ดีและมีการตรวจคัดกรองตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรค
ไวรัโคโรนา (covid-19) 
   - วันที่ 5 เมษายน 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายให นางสาวเสาวนีย จินดา และ นางสาววราภรณ ฟองสมุทร เขารวมตรวจกระดาษคําตอบ การสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนอื อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 6 เมษายน 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม
รวมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ" ประจําป
2564 ณ หอประชุมอําเภอเสริมงาม จังหวัดลําปาง และมอบหมายใหบุคลากรกศน.อําเภอเสริมงาม จัดกิจกรรม
จิตอาสารวมกับประชาชนพัฒนาปรับภูมิทัศน กศน.ตําบลเสริมกลาง และกศน.ตําบลเสริมซาย 
   - วันที่ 8 เมษายน 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายใหคณะครูและบุคลากร ดําเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ กศน.ตําบลทั้ง 4 แหง กศน.
ตําบลทุงงาม  กศน.ตําบลเสริมกลาง กศน.ตําบลเสริมซาย และ กศน.ตําบลเสริมขวา 
   - วันที ่16 เมษายน 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม
เปนประธานในการประชุมมอบหมายภารกิจในการดําเนินงานในหวงสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรัส
COVID-19 โดยใหบุคลากรปฏิบัติตามประกาศ  คําสั่ง ของคณะกรรมการควบคุมโรคติดตออยางเครงครัด 
   - วันที่ 21 เมษายน 2564 เขารับการประเมินเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 
ตําแหนงครูผูชวย ครั้งที่ 1 นําเสนอในรูปแบบออนไลนดวย Application Zoom และรูปแบบออฟไลน                
ไดรับเกียรติจาก นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม นายบรรจบ ปากาศ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาและ นายสุริยันต ปนเครือ ครูชํานาญการ เปนคณะกรรมการประเมิน 
   - วันที่ 23 เมษายน 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม 
มอบหมายให นางสาวเสาวนีย จินดา และ นางสาววราภรณ ฟองสมุทร เขารวมตรวจกระดาษคําตอบ การสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาและ มัธยมศึกษา
ตอนตน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ณ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ 26 เมษายน 2564 กศน.อําเภอเสริมงาม ดําเนินการประเมินพนักงานราชการ 
ตําแหนงครู กศน.ตําบล และจางเหมาบริการตําแหนง ครูสอนคนพิการ และบรรณารักษ โดยไดรับเกียรติจาก             
นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเสริมงาม รอยตํารวจเอกบุญชวย หลามะณี คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ นางสาวเสาวนีย จินดา ครูผูชวย กศน.อําเภอเสริมงาม เปนคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมของบุคลากรแตละตําแหนง 

/- วันที่  30 เมษายน 2564… 
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   - วันที่  30 เมษายน 2564 นางชลพิชา หาญณรงค ผูอํานวยการ นําคณะครูและ
บุคลากร กศน.อําเภอเสริมงาม ทํากิจกรรม 5 ส ปรับปรุงภูมิทัศน กศน.งามตาประชาชื่นใจ ณ กศน.อําเภอเสริมงาม 
จังหวัดลําปาง 
 
  ๑3. กศน.อําเภอหางฉัตร 
   - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมดวยคณะครูและบุคลากร กศน.อําเภอหางฉัตร รวมลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักรี         
สิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมารี ณ 
หองสมุดประชาชนอําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร ไดดําเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
โดยมี นายใจชาย ปณนะพงษ เปนประธานสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนหางฉัตรวิทยา การดําเนินการสอบ
เปนไปดวยความเรียบรอย นักศึกษาใหความมือในการปฏิบัติตนเปนผูเขาสอบที่ดีและมีการตรวจคัดกรอง            
ตามมาตรการปองกันควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-๑๙) ทั้งนี้ไดรับการนิเทศ ตรวจเยี่ยมสนาม
สอบจาก นางสาวจิรภา โทกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําปาง ณ สนามสอบโรงเรียน
หางฉัตรวิทยา อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผู อํานวยการ กศน.อํา เภอหางฉัตร พรอมดวยคณะครู  บุคลากร กศน.อํา เภอหางฉัตร รวมงานพิธี                          
"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ" ประจําป ๒๕๖๔               
โดยมี นายพัฒนพงษ สรอยอินทรากุล นายอําเภอหางฉัตร เปนประธานในพิธี ณ หอประชุมที่วาการอําเภอ             
หางฉัตร ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 
   - วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อําเภอหางฉัตร นําโดย นางสาวชนิสรา พรมชัย 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอหางฉัตร พรอมดวยคณะครู เขารวมงานนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ลําปาง Lampang Educational innovation ภายใตโครงการ innovation for Thai Educational (IFTE)              
โดยมี นายบรรพ ใสแจม ศึกษาธิการจังหวัดลําปาง เปนประธานเปดงาน ในการนี้ทาง กศน.อําเภอหางฉัตร                 
ไดเขารวมประกวดนําเสนอแนวทางพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล ผานระบบหองเรียน
ออนไลน (Google Classroom) ณ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดลําปาง 
 
  ๑4. กศน.อําเภอเมืองปาน 
   - วันที่ 2 เมษายน 2564 งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อําเภอเมืองปาน                    
โดย นางสาวปานเดือน สุยะเพี้ยง ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเมืองปาน ไดจัดโครงการ 2 เมษา รักการอาน      
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมี
กิจกรรมในโครงการ ไดแก กิจกรรมบันใดงูการอาน กิจกรรมตัดตุงไสหมู กิจกรรมบิงโกคําศัพท กิจกรรมการทํา
สายคลองแมส และกิจกรรมเรียนรูจากรถมินิโมบาย ซึ่งมีผูเขารวมโครงการ จํานวน 50 คน  
   - วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ กศน.อําเภอเมืองปาน มีการสอบวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๒      
ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวสมพร เอี่ยมสําอาง ศึกษานิเทศก กศน.จังหวัดลําปาง นิเทศสนามสอบ                  
ณ โรงเรียนเมืองปานวิทยา อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง  
 
 

/มติที่ประชุม… 
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มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

 
ระเบียบวาระที่ ๖  :  เรื่องอ่ืนๆ 

    
มติท่ีประชุม :          รับทราบ  

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

                  (นางสาวจินตนา  แกวดวงติ๊บ) 

                นักจัดการงานทั่วไป 

 

 

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

                   (นางสาวสีดา  จันทรอินตา) 

                     หวัหนากลุมอํานวยการ 

 


