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การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

 

 เพ่ือให๎การจัดการศึกษาบรรลุเปูาประสงค๑ตามที่สถานศึกษาก าหนด สถานศึกษาได๎จัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระยะเวลา 1 ปี ประกอบด๎วยข๎อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ทิศทางการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได๎พิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการ
ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลยแล๎ว เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังกลําว 
 
 
 
      ลงชื่อ…………………….……………..ผู๎เห็นชอบ 
                                                                     (.......................................) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันที่…….เดือน…………………….พ.ศ.……..… 
 
ลงชื่อ………………………………..….ผู๎อนุมัติ 

                                                                     ( นายปัญญา   ศาสตรา) 
ผู๎อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
วันที่…….เดือน………….……….พ.ศ. ……… 
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ค าน า 

 

 แผนปฏิบัติงานศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ที่สนองตอบเจตนารมณ๑

พระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบาย

รัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปี

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย

ประกอบด๎วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน๑ พันธกิจ ปรัชญาหนํวยงาน คํานิยมองค๑กร เปูาประสงค๑ ภารกิจ 

บทบาทหน๎าที่ จุดเน๎นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด า เนินการใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกศน.ต าบล และห๎องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

 งานแผนงานและโครงการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลยขอขอบคุณ

ทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จนส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี

และหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของงกศน.ต าบล และ

ห๎องสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู๎บริหาร รวมทั้งเป็น

ข๎อมูลส าหรับหนํวยงานและผู๎สนใจกิจกรรมงานศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

ตํอไป 

              

      นายสุพัฒน๑  สวุรรณสิงห๑ 

            ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองเลย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 

1. ชื่อสถานศึกษา   
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

2. ที่ตั้ง/การติดต่อ  
 บ๎านแฮํ ถนนสถลเชียงคาน ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย๑ 42000 
โทรศัพท๑  0-4281-3090  โทรสาร  0-4281-4766   
E-mail :  mul@Loei.nfe.go.th  
Website :  www.http//Loei.nfe.go.th/portal/maung 

3. สังกัด   
 ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย (ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย) 
ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ส านักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

4. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 4.1 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการบริหาร
สํวนกลาง  สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  ส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ
จัดตั้ง โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตร 25 แหํงพระราชบัญญัติ ปรับปรุง  กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2531 ข๎อ 6
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2536 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย๑บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ นายปราโมท สุขุม รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู๎ลงนาม โดยได๎ใช๎อาคาร
ไม๎ 2 ชั้น ยาว 44 เมตร กว๎าง 8 เมตร ตั้งหันหน๎าไปทางทิศตะวันตก มีอายุไมํต่ ากวํา 90 ปี ซึ่งเดิมเป็นโรงเรียนสตรี
เลยและเป็นที่ท าการหนํวยศึกษานิเทศก๑และจัดประชุมสัมมนา เรียกชื่ออาคารนี้วํา  คุรุสัมมนาคารเลย” และเป็นที่
ท าการของศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย ตามล าดับและปัจจุบันศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ
เมืองเลย ได๎เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ตามประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนส านัก
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความพร๎อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 
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4.2 ท าเนียบผู๎บริหาร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหนํง ระยะเวลา 

ที่ด ารงต าแหนํง 
1 นายปัญญา  วีระวัฒน๑ หัวหน๎าศูนย๑บริการการศึกษานอก 

โรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 
วันที่  2  กุมภาพันธ๑  2537  ถึง  
วันที่  23  กุมภาพันธ๑  2540 

2 นางกิ่งทอง  ซุ๎นสามพราน หัวหน๎าศูนย๑บริการการศึกษานอก 
โรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 

วันที่  24  กุมภาพันธ๑  2540  ถึง    
วันที่  23  เมษายน  2541 

3 นายชาญวิทย๑  จักรไชย หัวหน๎าศูนย๑บริการการศึกษานอก 
โรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 

วันที่  24  เมษายน  2541  ถึง    
วันที่  7  พฤษภาคม  2548 

4 นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล ผู๎อ านวยการศูนย๑บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอเมืองเลย 

วันที่  8  พฤษภาคม  2548  ถึง  
วันที่  10  มีนาคม  2551 

ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองเลย 

วันที่  11  มีนาคม  2551  ถึง   
วันที่  30  กันยายน  2552 

5 นายดุลยนัย  ยมด า ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองเลย 

วันที่   1  ตุลาคม  2552    ถึง  
วันที่  30  กันยายน  2555 

6 นายสุพัฒน๑   สุวรรณสิงห๑ ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองเลย 

วันที่  1  ตุลาคม  2555 ถึง ปัจจุบัน 

 
 4.3 อาณาเขต  
ทิศเหนือ   ติดตํออ าเภอเชียงคาน อ าเภอปากชม จังหวัดเลย 
  ทิศใต๎    ติดตํออ าเภอวังสะพุง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันออก   ติดตํออ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
  ทิศตะวันตก    ติดตํออ าเภอทําลี่ จังหวัดเลย 
 
 4.4 สภาพชุมชน  

4.4.1  สภาพทั่วไป 
การบอกเลํา บรรพบุรุษของชาวเลยสืบเชื้อสายมาจากชนชาติไทยกลุํมหนึ่ง ซึ่งอพยพ มา

จากดินแดนตอนเหนือของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพระยาลิไทยปกครองกรุงสุโขทัย เชื้อชาติไทย กลุํมดังกลําวนี้
อพยพลงมาเม่ือ ปี พ.ศ. 1890 โดยมาตั้งถ่ินฐานใหมํบริเวณตอนต๎นของลุํมแมํน้ าเลยเรียกชื่อเมืองของตนวํา เมืองเช
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เลลิว” ตํอมาภายหลังเป็น “เชเลไลย๑” และ”เชไลย๑” ตามล าดับ เมื่อสร๎างบ๎านเมืองเสร็จ เมื่อปี พ.ศ. 1900 เศษ 
เมืองที่ตั้งขึ้นใหมํนี้มีผู๎ปกครองตํอมารวม 6 คน ผู๎ปกครองคนแรกไมํปรากฏนาม คนสุดท๎าย ชื่อ ท๎าวเตือนสุข มี
ภรรยาชื่อนวลกับลม มีเชื้อสายมาจากหลวงพระบาง เมืองเชเลไลย๑นี้ ปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งบ๎บ๎านทรายขาวปัจจุบัน 
ซึ่งมีหลักฐานปรากฏตามศิลาจารึกซึ่งสามารถดูได๎ที่วัดห๎วยฮาว(วัดบ๎านทําข๎าม ต าบลชัยพฤกษ๑ อ าเภอเมืองเลย) 
จารึกไว๎เมื่อ พ.ศ. 2150 และจารึกไว๎ในศิลาวัดทําแขก หรือ วัดศรีภูมิคุณเมือง อ าเภอเชียงคาน โดยจารึกไว๎เมื่อปี 
พ.ศ. 2209 ขณะนี้เก็บรักษาไว๎ที่ศูนย๑วัฒนธรรมจังหวัดเลย นอกจากศิลาจารึกดังกลําว ยังมีหลักฐานปรากฏอยูํตาม
คัมภีร๑ใบลาน และต าราสวดมนต๑ในการประกอบพิธีตําง ๆ ของประชาชนในท๎องถิ่นทั่วไป เมืองเชเลไลย๑สิ้นสภาพลง 
เพราะเกิดทุกข๑ภัยพิบัติขึ้นในราว ปีพ.ศ.2200 เศษ  ชาวเมืองจึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานขึ้นใหมํบริเวณที่ลุํมล าปากน้ า
หมานไหลลงสูํแมํน้ าเลย ราวปี พ.ศ. 2297 เรียกชุมชนที่ตั้งขึ้นใหมํนี้วํา  บ๎านแฮํแหน ”หรือ  บ๎านแฮํ” ในปัจจุบัน
ตํอมาอีก 3 ปี ชาวบ๎านแฮํแหนได๎สร๎างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งตั้งชื่อวํา  วัดศรีภูมิ”(ปัจจุบันอยูํในเขตเทศบาลเมืองเลย) 
และได๎หลํอพระพุทธรูปองค๑หนึ่งชื่อวํา  พระพุทธมิ่งมงคลเมือง” เป็นพระคูํบ๎านคูํเมืองประดิษฐานไว๎ ณ วัดแหํงนี้
จนถึงปัจจุบัน 
  การปกครองชุมชนเมืองบ๎านแฮํ มีเพียงนายบ๎าน โดยยกยํองผู๎อาวุโสหรือผู๎ทรงคุณวุฒิเป็น
ผู๎ปกครองสืบตํอกันมา จนถึงปี พ.ศ. 2396 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว รัชกาลที่ 4 แหํง
กรุงรัตนโกสินทร๑ พระองค๑ทรงพิจารณาเห็นวําผู๎คนในแขวงแหํงนี้ปริมาณคนเพ่ิมขึ้นมากกวําแตํกํอนสมควรจัดตั้ง
เป็นเมือง เพื่อประโยชน๑ในการปกครองอยํางใกล๎ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า ฯ ให๎พระยาท๎ายน้ า ออกมาส ารวจ
เขตแขวงตําง ๆ พระยาท๎ายน้ าพิจารณาเห็นวํา หมูํบ๎านแฮํ ซึ่งตั้งอยูํริมฝั่งห๎วยน้ าหมาน และอยูํใกล๎แมํน้ าเลย มีภูมิ
ประเทศเหมาะแกํการสร๎างเมือง จึงน าขึ้นถวายบังคมทูลเพ่ือทรงทราบและได๎ ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎จัดตั้ง
เป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแมํน้ าเลยวํา  เมืองเลย” 
  พ.ศ. 2494–2511 ได๎ย๎ายไปอยูํอาคารชั้นเดียวซึ่งเดิมเป็นศาลากลางจังหวัดเลย กํอสร๎างเมื่อ พ.ศ. 
2469 สมัยหลวงวิวิธสุรการเป็นข๎าหลวงประจ าจังหวัด  
  พ.ศ. 2440 ได๎มีประกาศใช๎พระราชบัญญัติปกครองท๎องที่ ร.ศ. 116 ได๎จัดการปกครองเป็นแบบ
เทศาภิบาล โดยแบํงออกเป็นมณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล หมูํบ๎าน โดยเมืองเลยแบํงการปกครองออกเป็น  5 อ าเภอ 
ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 4 มกราคม 2451 โดยมีอ าเภอที่เป็นที่ตั้งตัวเมือง    ชื่อ อ าเภอกุดปุอง 
ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอเมืองเลย  
  พ.ศ. 2446-2453 ที่วําการอ าเภอเมืองเลยตั้งอยูํ ณ บริเวณ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเลยใน
ปัจจุบัน ตํอมาได๎ย๎ายไปสร๎างอยูํ ณ บริเวณกุดปุอง ซึ่งเป็นศาลากลางจังหวัดเลยในขณะนั้น ตํอมาเมื่อ พ.ศ. 2475–
2480 ได๎ย๎ายไปสร๎างที่บริเวณข๎างที่ท าการไปรษณีย๑โทรเลขเลยในปัจจุบัน 
  ตํอมาเปลี่ยนชื่อเป็นอ าเภอเมืองเลยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4 มกราคม  2451 
ที่ตั้งท่ีวําการอ าเภอเมืองเลย เดิมตั้งอยูํที่อาคารชั้นเดียวบริเวณกุดปุอง จนถึง พ.ศ. 2511 จึงย๎ายไปอยูํที่ศาลากลาง
จังหวัดหลังเกํา บริเวณกุดปุอง จนถึง พ.ศ. 2543 จึงย๎ายมาอยูํท่ีวําการอ าเภอหลังปัจจุบัน เมื่อ 24  ตุลาคม 2543 
พ.ศ. 2543 - ปัจจุบันได๎ย๎ายมาอยูํที่วําการอ าเภอหลังปัจจุบัน เมื่อ 24 ตุลาคม 2543 โดยตั้งอยูํบริเวณใกล๎เคียงกับ
ศาลากลางจังหวัดเลย มีระยะทางหํางจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร 
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  4.4.2  สภาพภูมิประเทศ 
   มีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 1,480 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,000,000 ไรํ เป็นพ้ืนที่
ภูเขา ประมาณ 40 % สูงกวําระดับน้ าทะเลประมาณ 200–750 เมตร เขตภูเขาได๎แกํบริเวณติดกับอ าเภอทําลี่ และ
อ าเภอภูเรือ พ้ืนที่ราบเชิงเขา ได๎แกํบริเวณลุํมแมํน้ าเลย พ้ืนที่ปุาไม๎ที่ส าคัญ มีกระจายอยูํทุกต าบลของอ าเภอเมือง
เลย  โดยสํวนมากจะเป็นปุาสงวนแหํงชาติ 
1) ปุาโคกใหญํ พ้ืนที่ประมาณ 41,600 ไรํ ต าบลกกดูํ ต าบลนาอ๎อ 
2) ปุาโคกภูเหล็ก พ้ืนที่ประมาณ 308,125 ไรํ อยูํในเขตต าบลเมือง 
3) กวนผาล๎อม ตั้งอยูํต าบลน้ าสวย อ าเภอเมืองเลย เป็นแหลํงธรรมชาติที่เกิดจากภูเขา 
หินเป็นแนวยาวล๎อมรอบคล๎ายรั้วธรรมชาติ และยังคงสภาพปุาที่อุดมสมบูรณ๑ 
  4.4.3 ล าน้ าที่ส าคัญ  
   อ าเภอเมืองเลยมีแมํน้ าที่ส าคัญ ๆ ไหลผําน ดังนี้ 

1) แมํน้ าเลยไหลผําน ต าบลนาโปุง นาอาน ชัยพฤกษ๑ เมือง นาอ๎อ ศรีสองรัก นาแขม  
ผํานอ าเภอเมืองเลย ระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร 

2)  ล าน้ าหมาน ต๎นก าเนิดท่ีภูผามํานไหลผํานต าบลกกทอง ต าบลน้ าหมาน ต าบลเมือง  
ไหลลงสูํแมํน้ าเลย ที่ต าบลกุดปุอง ยาวประมาณ 30 กิโลเมตร 

3) ล าน้ าลายต๎นก าเนิดที่อ าเภอเมืองเลย ไหลผํานต าบลน้ าสวย ต าบลนาดินด า ต าบล
ชัยพฤกษ๑ ไหลลงล าน้ าเลย บริเวณภูบํอบิด ยาวประมาณ 40 กิโลเมตร 

4)  ล าน้ าฮวย ต๎นก าเนิดที่อ าเภอวังสะพุง ไหลผํานต าบลนาโปุง ไหลลงสูํล าน้ าเลย   
ที่บ๎านห๎วยโตก ต าบลนาโปุง 
 4.5 สภาพทางสังคม 

4.5.1  ด๎านการปกครอง 
แบํงเป็น 13 ต าบล 135 หมูํบ๎าน เทศบาลเมือง 1 แหํง เทศบาลต าบล 5 แหํง   

องค๑การบริหารสํวนต าบล 9 แหํง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 119,301 คน มากเป็นอันดับ  1 ของจังหวัด 
 
ที ่ เทศบาล/ต าบล จ านวนประชากร รวม 

ชาย หญิง 
1 เทศบาลเมืองเลย 10,490 10,958 21,448 
2 เทศบาลต าบลนาอาน 5,745 5,842 11,587 
3 เทศบาลต าบลนาโปุง 4,911 4,821 9,732 
4 เทศบาลต าบลนาดินด า 5,335 5,189 10,524 
5 เทศบาลต าบลน้ าสวย 1,121 1,155 2,276 
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ที ่ เทศบาล/ต าบล จ านวนประชากร รวม 
ชาย หญิง 

6 เทศบาลต าบลนาอ๎อ 3,040 3,123 6,163 
7 ต าบลเมือง 5,788 5,987 11,775 
8 ต าบลศรีสองรัก 3,920 3,342 7,262 
9 ต าบลกกดู ํ 3,562 3,248 6,810 
10 ต าบลนาแขม 3,423 3,292 6,715 
11 ต าบลชัยพฤกษ๑ 3,228 3,298 6,526 
12 ต าบลน้ าหมาน 1,920 1,852 3,772 
13 ต าบลเสี้ยว 1,783 1,677 3,460 
14 ต าบลน้ าสวย 4,470 4,168 8,638 
15 ต าบลกกทอง 1,299 1,314 2,613 
รวม 60,035 59,266 119,301 
 

4.5.2  ด๎านการศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎แบํงเขตการศึกษาออกเป็น เขตการศึกษาพ้ืนที่ตํางๆ  โดย
สถานศึกษาในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย จัดอยูํในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1และเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 19 ประกอบด๎วยสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวม 77 แหํง (ไมํรวมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
วิทยาลัยเทคนิคเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และ กศน.อ าเภอเมืองเลย)  

4.5.3  ด๎านความสงบเรียบร๎อย 
มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเลย รับผิดชอบ 11 ต าบล สถานีต ารวจภูธรต าบลนาดินด า 

รับผิดชอบ 2 ต าบล คือต าบลนาดินด าและต าบลน้ าสวย 
4.5.4  ด๎านเศรษฐกิจ 

  รายได๎โดยเฉลี่ยของประชากรตํอปี ประมาณ 20,632 บาท ซึ่งสํวนใหญํมาจากเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจ แยกเป็น ข๎าว ร๎อยละ 29 ยางพารา ร๎อยละ 22 ข๎าวโพด ร๎อยละ 14 ลูกเดือย ร๎อยละ5 ไม๎สัก ร๎อยละ 2 
และอ่ืน ๆ ร๎อยละ 28   

4.5.5  ด๎านการทํองเที่ยว  
  อ าเภอเมืองเลยมีสถานที่ทํองเที่ยวที่ส าคัญ ซึ่งสามารถพัฒนาให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวที่ เพ่ิมรายได๎
ให๎ราษฎร คือ อํางเก็บน้ าโครงการชลประทานห๎วยน้ าหมาน (ตอนบน) ฝายน้ าล๎นชลประทานห๎วยน้ าหมาน เป็น
สถานที่พักผํอน 

4.5.6  ด๎านสาธารณสุข 
  สถานบริการสาธารณสุข ประกอบด๎วย โรงพยาบาลของรัฐ 3 แหํง ได๎แกํ โรงพยาบาลเลย 
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โรงพยาบาลจิตเวชเลย โรงพยาบาลคํายศรีสองรัก โรงพยาบาลเอกชน 1 แหํง คือ โรงพยาบาลเมืองเลยราม  
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชน 19 แหํง 
  4.5.7 ด๎านการเมือง 
  ได๎ รับการแบํ ง เขตเลือกตั้ งตามประกาศเมื่ อวันที่  9  ตุลาคม 2550 เป็น เขตเลื อกตั้ ง
สมาชิกสภาผู๎แทนราษฎร เขตท่ี 1 ในจ านวน 4 เขต ของจังหวัด 
 
5. โครงสร้างสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

กลุํมการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

นางวาสนา  โสธรรมมงคล 

กลุํมอ านวยการ 
นางระวี  คึมยะราช 

1. งานการศึกษาพื้นฐาน 
2. งานทะเบียนและวัดผล 
3. งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
4. งานการศึกษาตํอเน่ือง 
5. งานสํงเสริมการเรียนรู๎
หนังสือ 
6.  งานกิจการนักศึกษา 
7. งานการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
8. งานศูนย๑บริการให๎
ค าปรึกษาแนะแนว 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานบัญชี   
3.งานพัสดุ 
4. งานข๎อมูลสารสนเทศและ รายงาน 
5. งานประชาสัมพันธ๑ 
6. งานประกันคุณภาพภายใน 
7. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 
8. งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล 
9. งานควบคุมภายใน 
10. งานแผนงานและโครงการ 
11. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
12. งานการเงิน 
13. งานราชการใสสะอาด 
14. งานบุคลากรและสวัสดิการ 
15 มาตรฐาน กศน.ต าบล และ ศรช. 
16. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. งานกิจการพิเศษ 
2. งานสํงเสริม สนับสนุน 
ภาคีเครือขําย 
3. งานกิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด 
4. งานเงินกู๎ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
5. โครงการหลวง และงาน
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

กลุํมงานภาคีเครือขําย
และกิจการพิเศษ 

นายสมพร  มาตย๑สุริย๑ 

นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ 
ผอ.กศน.อ าเภอเมืองเลย 

กศน.ต าบลในสังกัด 
กศน.ต าบลกดุปุอง 
กศน.ต าบลเมือง 
กศน.ต าบนาอ๎อ 
กศน.ต าบลชัยพฤกษ๑ 
กศน.ต าบลนาอาน 
กศน.ต าบลนาดินด า 
กศน.ต าบลน้ าสวย  
กศน.ต าบลกกดู ํ
กศน.ต าบลศรีสองรัก 
กศน.ต าบลนาแขม 
กศน.ต าบลเสี้ยว 
กศน.ต าบลน้ าหมาน 
กศน.ต าบลนาโปุง 
กศน.ต าบลนกกทอง ศูนย๑การเรียนชุมชน 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
  6.1 ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นายสุพัฒน๑  สุวรรณสิงห๑ ผู๎บริหารสถานศึกษา กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
2. นายระวี  คึมยะราช ครู(ช านาญการพิเศษ) ค.บ. การประถมศึกษา 
3. นายสมพร   มาตย๑สุริย๑ ครู(ช านาญการพิเศษ) ค.บ. สังคมศึกษา 
4. นางวาสนา  โสธรรมมงคล คร ู กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
5. นางปราณี  สุขปื้อ คร ู กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
6. นายปรีชา  วงศ๑ลา ครูอาสาสมัครฯ ค.บ. การประถมศึกษา 
7. นางสาวพิมพ๑จันทร๑  จิตรพานิช บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 
8. นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง ครูอาสาสมัครฯ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
9. นางอัญชลี  ประเสริฐศิลป์ ครูอาสาสมัครฯ ค.บ. ภาษาไทย 
10. นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ ครูอาสาสมัครฯ กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
11. นางสาวนิฤมล  บุตรโยจันโท ครูอาสาสมัครฯ ค.บ./ศน.บ. สุ ข ศึ ก ษ า / ก า ร ส อ น

ภาษาอังกฤษ 
12. นางรัตนา  วรชินา คร ูกศน.ต าบล ค.บ. การประถมศึกษา 
13. นางจิรัฐิติกานต๑  สุพรมอินทร๑ คร ูกศน.ต าบล ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
14. นางสาวพจนา  เอมพันธ๑ คร ูกศน.ต าบล กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
15. นางสาวพิราภรณ๑  สุพรมอินทร๑ คร ูกศน.ต าบล วท.บ. เกษตรกรรม 
16. นางสาวอนุสรา  จันทร๑สวําง คร ูกศน.ต าบล บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
17. นางสาวิตรี  วาท ี คร ูกศน.ต าบล ค.บ. คหกรรม 
18. นางสาวนิโลบล  จันทนา คร ูกศน.ต าบล บธ.บ. การบริหารธุรกิจ  
19. นางสาวกาญจนา  วรรณศิริ คร ูกศน.ต าบล บธ.บ. การจัดการทั่วไป 
20. นายประยูร  ใจเอ้ือ คร ูกศน.ต าบล วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
21. นายแสวง  ยานะฝั้น คร ูกศน.ต าบล ค.บ. คณิตศาสตร๑ 
22. นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ ครู กศน. ต าบล วท.บ. อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร๑ 
23. นายอาทิตย๑  รอดกริช คร ูกศน.ต าบล วท.บ. อิเล็คโทรนิคคอมพิวเตอร๑ 
24. นายวีระชน  ชัชวาลย๑ คร ูกศน.ต าบล ค.บ. คอมพิวเตอร๑ศึกษา 
25. นางเพ็ญประภา  ช านิยันต๑ คร ูกศน.ต าบล ค.บ. เกษตรกรรม 
26. นางสุธาสินี  แสนใจวุฒิ คร ูกศน.ต าบล ค.บ. ศิลปศึกษา 
27. นางสาวสุพัตรา  ปูองนาลา คร ูกศน.ต าบล บธ.บ. การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
28. นางสาวนภัสวรรณ  แกํนพล คร ูกศน.ต าบล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
29. นางสาววันวิสาข๑  ไขหินตั้ง คร ูกศน.ต าบล ค.บ. สังคมศึกษา 
30. นางสาวปุณณดา  จ าปานิล คร ูกศน.ต าบล กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
31. นายมานพ  อดทน คร ูกศน.ต าบล ค.บ. การวัดผลการศึกษา 
32. นางวิจิตรา  แสนใจวุฒิ คร ูกศน.ต าบล ค.บ. พลศึกษา 
33. นางกัลยาณ ี  อ๎วนนวน คร ูกศน.ต าบล ค.บ. ภาษาไทย 
34. นางสุภาภรณ๑  มูลถวิลย๑ คร ูกศน.ต าบล ค.บ. การประถมศึกษา 
35 นางณัฐพร  อินทะสิทธิ์ คร ูกศน.ต าบล ศศ.บ. สังคมศึกษา 
36 นายประเสริฐ  ลีกระจําง คร ูกศน.ต าบล วท.บ. พลศึกษา 
37 นายกรณ๑พงษ๑  วีระวัฒน๑ คร ูกศน.ต าบล กศ.ม.(ปริญญาโท) การบริหารการศึกษา 
38 นายนิพจน๑  ใจเอ้ือ คร ูกศน.ต าบล ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
39 นายปรีชา  วุฒิสุรนนท๑ คร ูกศน.ต าบล ค.บ. สังคมศึกษา 
40 นางจันทร๑ศรี โคกกระชาย คร ูกศน.ต าบล ค.บ. วิทยาศาตร๑ท่ัวไป 
41 นายเฉลิมพล  หยาดหลั่งค า คร ูกศน.ต าบล บธ.บ. บริหารธุรกิจ 
42 นางสาววรรณพร  ยอดค า เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 
43 นายอานนท๑  ยศพิมพา พนักงานพิมพ๑ 3  ปวส. ศิลปศาสตร๑ 
 
6.2 บุคลากร ลูกจ๎างตามระเบียบพัสดุ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหนํง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นางสาวพักตร๑วิภา  สีหะวงศ๑ คร ูศรช. ศศ.บ. นิเทศศาสตร๑(การสื่อสารการตลาด) 
2. นางสาวอรนิชา  วุฒิสุรนนท๑ ครู ศรช. บธ.บ. เศรษฐศาสตร๑ 
3. นายภาณุพันธ๑   จันทรัตน๑ ครู ศรช. ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
4. นายก๎องเกียรติ  บงแก๎ว ครู ศรช. วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. นายวุฒิชัย  ฮดมาลี ครู ศรช. ศศ.บ. นิเทศศาสตร๑(วารสารศาสตร๑) 
6. นายอรรถวิทย๑  วงค๑ลา ครู ศรช. วท.บ. อุตสาหกรรมอิเล็คโทนิคคอมพิว

เตอร๑ 
7. นายพลวริษฐ๑  เจดีย๑รักษ๑ ครู ศรช. ศศ.บ. นิเทศศาสตร๑(การประชาสัมพันธ๑) 
8. นายปฎิพล  สวาสนา ครู ศรช. ค.บ. คอมพิวเตอร๑ศึกษา 
9. นายณัฐพล  วิชาเครื่อง ครู ศรช. ร.บ. รัฐศาสตร๑การปกครอง 
10. นางศรัญญา  ชัชวาลย๑  บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 
11. นางสาวอรุณี  วิเศษนันท๑ บรรณารักษ๑ ศศ.บ. บรรณารักษ๑ศาสตร๑ฯ 
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7. ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 
 7.1 อาคารสถานที่  

ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู๎รับผิดชอบ 
กศน.อ าเภอเมืองเลย บ๎านแฮํ  ถนนสถลเชียงคาน  ต าบลกุด

ปุอง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
นายสุพัฒน๑  สุวรรณสิงห๑ 
นายระวี  คึมยะราช 
นายสมพร  มาตย๑สุริย๑ 
นางวาสนา  โสธรรมมงคล 
นางปราณี  สุขปื้อ 
นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง 
นายปรีชา  วงศ๑ลา 
นางอัญชลี  ประเสริฐศิลป์ 
นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
น.ส.นิฤมล  บุตรโยจันโท 

กศน.ต าบลกุดปุอง บ๎านแฮํ  ถนนสถลเชียงคาน  ต าบลกุด
ปุอง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

น.ส.พิราภรณ๑  สุพรมอินทร๑ 
นางสุธาสิณี  แสนใจวุฒิ 
นางเพ็ญประภา  ช านิยันต๑ 
น.ส.พักตร๑วิภา  สีหะวงศ๑ 
นายวุฒิชัย  ฮดมาลี 

กศน.ต าบลเมือง ศาลาหกเหลี่ยม บ๎านก าเนิดเพชร  
หมูํ 1  ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

นายอาทิตย๑  รอดกริช 
น.ส.วันวิสาข๑  ไขหินตั้ง 
น.ส.นภัสวรรณ  แกํนพล 

กศน.ต าบลนาอ๎อ บ๎านหนองมะผาง หมูํ 8 ต าบลนาอ๎อ  
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

นายวีระชน  ชัชวาลย๑ 
น.ส.อนุสรา   จันทร๑สวําง 

กศน.ต าบลชัยพฤกษ๑ บ๎านนาบอน  หมูํ 5  ต าบลชัยพฤกษ๑  
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

นายประเสริฐ  ลีกระจําง 
นางจันทร๑ศรี  โคกกระชาย 
นายเฉลิมพล  หยาดหลั่งค า 

กศน.ต าบลนาดินด า โรงเรียนบ๎านนาดินด า หมูํที่ 1  
ต าบลนาดินด า อ าเภอเมืองเลย  จังหวัด
เลย 

น.ส.พจนา  เอมพันธ๑ 
นางสาวิตรี  วาที 
นายกรณ๑พงษ๑   วีระวัฒน๑ 

กศน.ต าบลน้ าสวย โรงเรียนบ๎านวังแคน หมูํ 7 ต าบลน้ าสวย 
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

น.ส.กาญจนา  วรรณศิริ 
นายปฎิพล   สวาสนา 
นายณัฐพล   วิชาเครื่อง 
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ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู๎รับผิดชอบ 
กศน.ต าบลนาอาน บ๎านฟากนา หมูํ 4 ต าบลนาอาน 

 อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
นางกัลยาณี  อ๎วนนวน 
นายประยูร   ใจเอ้ือ 

กศน.ต าบลนาโปุง บ๎านนาโปุง หมูํ 2 ต าบลนาโปุง   
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   

นายมานพ  อดทน 
น.ส.นิโลบล  จันทนา 

กศน.ต าบลกกดู ํ บ๎านกกดูํ หมูํ 8  ต าบลกกดูํ  
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   

นางรัตนา  วรชินา 
น.ส.สุพัตรา  ปูองนาลา 
น.ส.จิรัฐิติกานต๑  สุพรมอินทร๑ 

กศน.ต าบลนาแขม บ๎านโปุง หมูํ 8  ต าบลนาแขม   
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   

นางวิจิตรา  แสนใจวุฒิ 
นายพลวริษฐ๑   เจดีย๑รักษ๑ 
นายอรรถวิทย๑   วงศ๑ลา 

กศน.ต าบลศรีสองรัก องค๑การบริหารสํวนต าบลศรีสองรัก   
ต าบลศรีสองรัก  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัด
เลย   

นางสุภาภรณ๑  มูลถวิลย๑ 
นายปรีชา  วุฒิสุรนนท๑ 
นางอรณิชา  วุฒิสุรนนท๑ 

กศน.ต าบลน้ าหมาน บ๎านไรํมํวง หมูํ 1  ต าบลน้ าหมาน  
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  

นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ 
นายนิพนธ๑  ใจเอ้ือ 

กศน.ต าบลเสี้ยว องค๑การบริหารสํวนต าบลเสี้ยว  ต าบล
เสี้ยว  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

น.ส.แพรวนภา  จ าปานิล 
นายก๎องเกียรติ  บงแก๎ว 

กศน.ต าบลกกทอง ศูนย๑ทํองเที่ยวบ๎านห๎วยกระทิง  
หมูํที่ 1  ต าบลกกทอง ต าบลกกทอง   
อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย   

นายแสวง  ยานะฝั้น 
นางณัฐพร  อินทะสิทธิ์ 
นายภานุพันธ๑    จันทรัตน๑ 

ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเลย บ๎านแฮํ  ถนนสถลเชียงคาน  ต าบล 
กุดปุอง อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

นางสาวพิมพ๑จันทร๑  จิตรพานิช 
นางศรัญญา  ชัชวาลย๑ 
นางสาวอรุณี  วิเศษนันท๑ 

ห๎องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเลย บ๎านก าเนิดเพชร ต าบลเมือง  
อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

นางสาววรรณพร  ยอดค า 
นายอานนท๑  ยศพิมพา 
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ภาคีเครือขําย ที่อยูํ/ที่ตั้ง 
เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองเลย  ต าบลกุดปุอง   
เทศบาลต าบลนาดินด า บ๎านเจริญสุข  หมูํ 8  ต าบลนาดินด า 
เทศบาลต าบลนาอ๎อ บ๎านนาอ๎อ  หมูํ 3  ต าบลนาอ๎อ 
เทศบาลต าบลนาอาน บ๎านนาอาน  หมูํ 6  ต าบลนาอาน 
เทศบาลต าบลนาโปุง บ๎านนาโปุง  หมูํ 2  ต าบลนาโปุง 
เทศบาลต าบลน้ าสวย บ๎านเพีย  หมูํ 9  ต าบลน้ าสวย 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเสี้ยว บ๎านกอไรํใหญํ  หมูํ 3  ต าบลเสี้ยว 
องค๑การบริหารสํวนต าบลศรีสองรัก บ๎านนาโคก  หมูํ 3  ต าบลศรีสองรัก 
องค๑การบริหารสํวนต าบลนาแขม บ๎านนาแขม  หมูํ 1  ต าบลนาแขม 
องค๑การบริหารสํวนต าบลกกทอง บ๎านกกทอง  หมูํ 3  ต าบลกกทอง 
องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าหมาน บ๎านไรํมํวง  หมูํ 1  ต าบลน้ าหมาน 
องค๑การบริหารสํวนต าบลกกดูํ บ๎านกกดูํ  หมูํ 4  ต าบลกกดํู 
องค๑การบริหารสํวนต าบลน้ าสวย บ๎านสูบ  หมูํ 1  ต าบลน้ าสวย 
องค๑การบริหารสํวนต าบลเมือง บ๎านก าเนิดเพชร  หมูํ 1  ต าบลเมือง 
องค๑การบริหารสํวนต าบลชัยพฤกษ๑ บ๎านก๎างปลา  หมูํ 9  ต าบลชัยพฤกษ๑ 
เรือนจ าจังหวัดเลย เรือนจ าจังหวัดเลย  อ าเภอเมือง   
จังหวัดทหารบกเลย หมูํ 4  ต าบลศรีสองรัก 
กองพันทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 1 บ๎านนาโคก  หมูํ 2  ต าบลศรีสองรัก 
มลฑลทหารบกที่ 28  (มทบ.28 ) ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเลย ต าบลเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานสถิติจังหวัดเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ที่วําการอ าเภอเมืองเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ศูนย๑วิจัยพืชไรํจังหวัดเลย ต าบลนาอาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.เลย เขต 1 ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ชุมชน/ภูมิปัญญา ทุกต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
วัด ทุกวัด ในหมูํบ๎านในต าบลของอ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเลย ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

ศูนย๑เศรษฐกิจพอเพียง แหลํงเรียนรู๎ นางพิสมัย วันทอง ก าเนิดเพชร ม.1 เมือง 
วัดชลธาราราม แหลํงเรียนรู๎ - ทําแพ ม.2 เมือง 
วัดศรีทัศน๑ แหลํงเรียนรู๎ นางอนงค๑ สนธิมูล ปากภู ม.3 เมือง 
วัดปุาน้ าภู แหลํงเรียนรู๎ ครูทรพิภพ น้ าภู ม.4 เมือง 
ธนาคารขยะ แหลํงเรียนรู๎ นางอนันท๑ จันแจํม หนองผักก๎าม ม.5 เมือง 
ศูนย๑ เศรษฐกิจพอเพียง
บ๎านสามแยก 

แหลํงเรียนรู๎ นายพิทักษ๑ พุทธมาตย๑ สามแยก ม.6 เมือง 

วัดพุทธสามัคคีบุรีเลย แหลํงเรียนรู๎ - น๎อยสนามบิน ม.7 เมือง 
วัดปุาพุทธยาน แหลํงเรียนรู๎ นายโกเมธ สุทธิรักษ๑ ก าเนิดเพชร ม.8 เมือง 
การนวดแผนโบราณ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางเกียบ สิมสวัสดิ์ โพนไท ม.9 เมือง 
วัดวารินทราวาส แหลํงเรียนรู๎ นายฉวี เรืองบุญ น้ าภู ม.10 เมือง 
การเกษตรผสมผสาน 
ในสวนยางพารา 

แหลํงเรียนรู๎ นายธนวัฒน๑ วังเหนือ ก าเนิดเพชร ม.11 เมือง 

การทอผ๎าซิ่น หรือตีนซิ่น ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางชุํม จันทะวัน ก าเนิดเพชร ม.12 เมือง 
กรงนก เครื่องจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายจ ารัส แพงงา หนองผักก๎าม ม.13 เมือง 
วัดพระคริสตกษัตริย๑ 
แหํงสากลจักรวาล จ.เลย 

แหลํงเรียนรู๎ เปาโล มิเชลี ชุมชนหนองผักก๎าม
คุ๎มโรงเรียนมหาไถํ 

กุดปุอง 

โรงเรียนเทศบาล 5 แหลํงเรียนรู๎ น.ส.อมรรัตน๑ แย๎มพํุม ชุมชนหนองผักก๎าม
คุ๎มโรงเรียนเทศบาล 
5 

กุดปุอง 

ตลาดหนองผักก๎าม แหลํงเรียนรู๎ นางศิริพร ธีระวัฒนานันท๑ ชุมชนหนองผักก๎าม
คุ๎ มตลาดหนองผั ก
ก๎าม 

กุดปุอง 

วัดศรีวิชัยวนาราม แหลํงเรียนรู๎ พระสุวรรณธีราจารย๑ ชุมชนหนองผักก๎าม
คุ๎มวัดศรีวิชัย 

กุดปุอง 

แขวงการทาง แหลํงเรียนรู๎ นายดุลยนัย ยมด า ชุมชนหนองผักก๎าม
คุ๎มหลังแขวงการทาง 

กุดปุอง 

การท าพานบายศรีสูํขวัญ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสมจารี เขียวฉวี ชุมชนนาหนอง -ทํา
แพ คุ๎มบํอนไกํเกํา 

กุดปุอง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

การเพาะช ากล๎าไม๎ ดอกไม๎
ประดับ 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายบุญสํง พันธ๑สอน ชุมชนนาหนอง -ทํา
แพคุ๎มกองร๎อย นปพ. 

กุดปุอง 

การท าไม๎เสียบไกํ –  
ไม๎ลูกชิ้น 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางจุ มทรั น  แสงทอง
จันทร๑ 

ชุมชนนาหนอง -ทํา
แพคุ๎มชลประทาน 

กุดปุอง 

การปลูกผักในวัสดุเหลือใช๎ ภูมิปัญญาท๎องถิน่ นายมงคล หมูจินา ชุมชนนาหนอง -ทํา
แพคุ๎มเลยพิทย๑-ท๎าย
เมือง 

กุดปุอง 

กระเป๋าถัก ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางภาวิณี  เดชสุภา ชุมชนนาเขิน 
คุ๎มซอยชูวงศ๑ 

กุดปุอง 

ศาลากลาง แหลํงเรียนรู๎ น.ส.พิมพบุญ   
พันสวัสกลาง 

ชุมชนนาเขิน 
คุ๎มศาลากลาง 

กุดปุอง 

ส านักงานอัยการ แหลํงเรียนรู๎ นายพิทยา กาจญนโกมล ชุมชนนาเขิน 
คุ๎มอัยการ 

กุดปุอง 

การประปาเลย  แหลํงเรียนรู๎ นางพวงพเยาว๑ สุขทองสา ชุมชนนาเขิน 
คุ๎มประปา 

กุดปุอง 

สมาคมพํอค๎าจังหวัดเลย แหลํงเรียนรู๎ นายสมนึก ชัยณรงค๑ ชุมชนนาเขิน 
คุ๎มสมคมพํอค๎า 

กุดปุอง 

การไฟฟูา แหลํงเรียนรู๎ นางนงลักษณ๑ ประทุมถ่ิน ชุมชนนาเขิน 
คุ๎มไฟฟูา 

กุดปุอง 

ส านักงานปุาไม๎ แหลํงเรียนรู๎ นายธนพล บุตรชัยงาม ชุมชนนาเขิน 
คุ๎มปุาไม ๎

กุดปุอง 

สุขศิลา แหลํงเรียนรู๎ นายพิพัฒน๑ ลีปา ชุมชนบ๎านติ้ว 
คุ๎มตลาดเย็น 

กุดปุอง 

ธนาคารขยะรีไซเคิล แหลํงเรียนรู๎ นางวัจนา  
สุรนาทชยานันท๑ 

ชุมชนบ๎านติ้ว 
คุ๎ม บขส. 

กุดปุอง 

ปลูกผักริมรั้ว แหลํงเรียนรู๎ หนูพิน สีพิน ชุมชนบ๎านติ้ว 
คุ๎มซอยอินค าดี 
 

กุดปุอง 

ความเชื่อประเพณ ี แหลํงเรียนรู๎ นายศุภชัย ลีกระจําง ชุมชนบ๎านติ้ว 
คุ๎มศาลเจ๎าบ๎าน 

กุดปุอง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

การท าน้ าหมักชีวภาพ แหลํงเรียนรู๎ นายพันธ๑ อินทะศิลา ชุมชนบ๎านติ้ว 
คุ๎มวัดศรีบุญเรือง 

กุดปุอง 

ไปรษณีย๑เลย แหลํงเรียนรู๎ นายสมัคร ทรงพุฒิ ชุมชนบ๎านติ้ว  
คุ๎มไปรษณีย๑ 

กุดปุอง 

ตลาดเช๎า (ตลาดสด)  
เมืองเลย 

แหลํงเรียนรู๎ นายวิชาญ  วิชิต ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
คุ๎มหนองชุมแสง 

กุดปุอง 

กาแฟโบราณ แหลํงเรียนรู๎ นางลัดดา เรํงมุกดา ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
คุ๎มเมืองใหม ํ

กุดปุอง 

ตลาดถนนคนเดิน แหลํงเรียนรู๎ นายสุรสิทธิ์  
เหลืองสุวรรณ 

ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
คุ๎มอาชีวศึกษา 

กุดปุอง 

สถานีต ารวจ แหลํงเรียนรู๎ นายบิน พวงจันทร๑ ชุมชนตลาดเมืองใหมํ
คุ๎มสถานีต ารวจ 

กุดปุอง 

นวดแผนไทย แหลํงเรียนรู๎ นางยุคนธร จันทร๑สวําง ชุมชนแฮํ คุ๎มโรงเรียน
อนุบาลเลย 

กุดปุอง 

กลุํมนวดแผนไทย แหลํงเรียนรู๎ นางอุทิศ นนทโคตร ชุมชนแฮํ  
คุ๎มตลาดไทเลย 

กุดปุอง 

วัดศรีภูมิ แหลํงเรียนรู๎ นายวิศาล หองทองคาน ชุมชนแฮํ 
คุ๎มวัดศรีภูมิ 

กุดปุอง 

น้ าสร๎างหลวง แหลํงเรียนรู๎ นายประโยชน๑ คงเพียร ชุมชนแฮํ 
คุ๎มน้ าสร๎างหลวง 

กุดปุอง 

การท ากล๎วยน้ าหว๎าผง แหลํงเรียนรู๎ นายปราสิทธิ์  
ดอกบัวหลวง 

ชุมชนแฮํคุ๎มสามแยก
ทองค า 

กุดปุอง 

ศาลเจ๎าพํอเมืองแสน แหลํงเรียนรู๎ นายภุมเรศ  ศรีไพรวรรณ ชุมชนแฮํคุ๎มศาลเจ๎า
พํอเมืองแสน 

กุดปุอง 

โรงเรียนแสงงตะวันพัฒนา แหลํงเรียนรู๎ นายนิคม แนวน๎อยงาม ชุมชนใหมํ  
คุ๎ ม โ ร ง เ รี ย น แ ส ง
ตะวันพัฒนา 

กุดปุอง 

การสานหวด ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายบุญศรี ฟองชัย ชุ ม ช น ใ ห มํ คุ๎ ม
โรงเรียนศรีสะอาด 
 

กุดปุอง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

การนวดแผนไทย แหลํงเรียนรู๎ นายรังสี ล ามะยศ ชุมชนใหมํ 
คุ๎มทุํงนาเมี่ยง 

กุดปุอง 

วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลย
หลง) 

แหลํงเรียนรู๎ พระภัทรธรรมสุธี  
เจ๎าคณะจังหวัดเลย 

ชุมชนใหมํ 
คุ๎มทุํงนาเมี่ยง 

กุดปุอง 

การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นางปราช๑ สิงห๑มณ ี ชุมชนใหมํ 
คุ๎มวัดเลยหลง 

กุดปุอง 

การเลี้ยงกบ แหลํงเรียนรู๎ นางเพ็ญ อมาตยกุล ชุมชนใหมํ 
คุม๎ศรีจันทร๑ 

กุดปุอง 

การสานแห ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายเฉลิม สาลีสี ชุมชนใหมํ 
คุ๎มริมน้ าเลย 

กุดปุอง 

วัดศรีสวําง แหลํงเรียนรู๎ น.ส.ร าไพ ไชยปะ ชุมชนฟากเลยคุ๎มวัด
ศรีสวําง 

กุดปุอง 

การแปรรูปกล๎วย / 
ผลิตภัณฑ๑จากกล๎วย 

แหลํงเรียนรู๎ วันนา จันทะนา ชุมชนฟากเลย 
คุ๎ ม หน อง งู เ หลื อม
บ๎านน๎อยเลิงใหญํ 

กุดปุอง 

วัดศรีทีปาราม แหลํงเรียนรู๎ นางบัวหวัน พานิชย๑ ชุมชนฟากเลย 
คุ๎มวัดศรีทีปาราม 

กุดปุอง 

การท าขนมจีน แหลํงเรียนรู๎ นางดวงตา เกดนอก ชุมชนฟากเลย 
คุ๎มวัดศรีทีปาราม 

กุดปุอง 

แหลํงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แหลํงเรียนรู๎ นายวรพจน๑ โสระสิงห๑ ชุมชนฟากเลย คุ๎ม
โรงเรียนเทศบาล 3 

กุดปุอง 

วัดประชานิมิตร แหลํงเรียนรู๎ นายภัควัฒน๑ โปรณะ ชุมชนภูบํอบิด  
คุ๎มวัดประชานิมิตร 

กุดปุอง 

โรงเรียนเทศบาล 4 แหลํงเรียนรู๎ นายสมร ผางสงํา ชุมชนภูบํ อบิด คุ๎ ม
โรงเรียนเทศบาล 4 

กุดปุอง 

วนอุทยานภูบํอบิด แหลํงเรียนรู๎ นายสมชาย ไชยคีนี ชุมชนภูบํอบิด 
คุ๎มวนอุทยาน 

กุดปุอง 

วัดกกมํวงชี แหลํงเรียนรู๎ นายอาคีระ ประชาศรี ชุมชนกกมํวงชี กุดปุอง 
ก า ร ท า เ ก ษ ต ร แ บ บ
ผสมผสาน 

แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายสนั่น ไชยศรี ติดตํอ ม.1 นาอาน 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

การท าน้ าพริกปลาร๎า อาหารและผักพ้ืนบ๎าน นางละมัย เทพอ านวย ขอนแดง  ม.2 นาอาน 
หัตถกรรม จักสานถักทอ แหลํงหัตถกรรม นายไข โสมาศรี ขอนแดง  ม.2 นาอาน 
การทอผ๎า แหลํงหัตถกรรม นางถิน ศรีเมืองแก๎ว แหลํงควาย ม.3 นาอาน 
การบํมเชื้อเพาะเห็ด อ่ืน ๆ นางสุภาภรณ๑ ชินโคตร นาอาน ม.6 นาอาน 
การจักสาน/งานไม๎ แหลํงหัตถกรรม นายสุรินทอง ตะฮึง นาซ า ม.7 นาอาน 
หมอยาสมุนไพรรักษาโรค สมุนไพร 

ต ารายาพื้นบ๎าน 
นายค าเคน พันธิรัตน๑ นาซ า ม.7 นาอาน 

ศิลปะดนตรีอีสาน  
(เปุาแคน,ดีดพิณ) 

แหลํงเรียนรู๎ศิลปะ 
ดนตรีพื้นบ๎าน 

นายทองอินทร๑ ผํองใส ภูกระแต ม.8 นาอาน 

เพลงพื้นบ๎านสมุนไพร 
และยาพ้ืนบ๎าน 

แหลํ ง เ รี ยนรู๎ ศิ ลปะ
ดนตรีสมุนไพรพื้นบ๎าน 

นางวัชราพร วัฒนข า ติดตํอ ม.9 นาอาน 

กระเป๋าถัก การประดิษฐ๑กรรม  
ถัก ทอ 

นางจิราภรณ๑ ผดุงพจน๑ ขอนแดง ม.10 นาอาน 

การท าพานบายศรี  
ศิลปะประดิษฐ๑ 

การประดิษฐ๑กรรม นายถนอม  สร๎อยจันดา ฟากนา ม.11 นาอาน 

การท าเกษตรแบบ
ผสมผสาน 

แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายบัวผัน เขียนศรีอํอน เกษตรสมบูรณ๑ ม.12 นาอาน 

หมอพราหมณ๑ ความเชื่อศาสนา 
ประเพณีพิธีกรรม
ศิลปวัฒนธรรม 

นายค าปุุน สาวิสัย เกษตรสมบูรณ๑ ม.12 นาอาน 

ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายกันยา เทพา ทําข๎าม ม.1 ชัยพฤกษ๑ 
ประเพณีแหํปราสาทผึ้ง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสุภาวดี สอนมงคล หัวฝาย ม.2 ชัยพฤกษ๑ 
ชํางเย็บผ๎า แหลํงเรียนรู๎ นางโสภา จันทร๑สวําง ก๎างปลา ม.3 ชัยพฤกษ๑ 
การท าการแกะสลักปูน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายสุทธิ์ศักดิ์ พลดาหาญ ก๎างปลา ม.4 ชัยพฤกษ๑ 
ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายประครอง  

สุนทราวิรัตน๑ 
นาบอน ม.5 ชัยพฤกษ๑ 

ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นางเยาวลักษณ๑  
จันทะบับภาศรี 

โพนสวําง ม.6 ชัยพฤกษ๑ 

การเพาะเห็ด แหลํงเรียนรู๎ นางมะลิวัลย๑ โพธิเศษ นาบอน ม.7 ชัยพฤกษ๑ 
การเลี้ยงปลาในกระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายไพฑูรญ๑ ใจแดง กุดโง๎ง ม.8 ชัยพฤกษ๑ 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

การเลี้ยงกบในกระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายเข๎ม ดีแก๎ว ก๎างปลา ม.9 ชัยพฤกษ๑ 
การเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายวิชัย ภากระจําง โพนสะอาด ม.10 ชัยพฤกษ๑ 
การขับร๎องสรภัญญะ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางถนัด ธีระนันท๑ นาบอน ม.11 ชัยพฤกษ๑ 
หมอดูลายมือ ความเชื่อและศาสนา นางนิยม คลังกลาง นาดินด า ม.1 นาดินด า 
วัดปุาภูฝาง แหลํงเรียนรู๎ วัดปุาภูฝาง หนองหญ๎าไซ ม.2 นาดินด า 
โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลหนองผ า 

สถานประกอบการ โรงพยาบาลสํงเสริม
สุขภาพต าบลหนองผ า 

หนองผ า ม.3 นาดินด า 

พิพิธภัณฑ๑ของโบราณ การด ารงชีวิตตามภาพ
แวดล๎อมตาม
ธรรมชาติ 

พิพิธภัณฑ๑ของโบราณ ห๎วยมํวง ม.4 นาดินด า 

จักสานกระติบข๎าวเหนียว การประดิษฐ๑กรรม นายแหวง สอนเต็ม หนองนาทราย ม.5 นาดินด า 
วัดปุาสันติธรรม วัด วัดปุาสันติธรรม หนองทํุม ม.6 นาดินด า 
วัดถ้ าผาขาม วัด วัดถ้ าผาขาม ทรัพย๑มงคล ม.7 นาดินด า 
วัดผาจอกแก๎ว วัด วัดผาจอกแก๎ว เจริญสุข ม.8 นาดินด า 
จักสานมวยนึ่งข๎าวเหนียว การประดิษฐ๑กรรม นายสวําง บุษบา หนองหญ๎าไซ ม.9 นาดินด า 
ไรํนาสวนผสม แหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจ

พอเพียงในท๎องถิ่น 
นายถวัลย๑ ทองเพ็ชร ห๎วยมํวง ม.10 นาดินด า 

จักสานหวดนึ่งข๎าวเหนียว การประดิษฐ๑กรรม นายแก๎ว วาที ห๎วยลึก ม.12 นาดินด า 
งานพิธีกรรมจ้ า 
ประจ าหมูํบ๎าน 

ความเชื่อและศาสนา นางจันสด แสนหลวง ห๎วยมํวง ม.13 นาดินด า 

โฆษกในงานท าบุญ 
แจกข๎าว 

เพลงพื้นบ๎าน นายเศรษฐกฤษฎ๑  
พรจันทะชิต 

ห๎วยลึก ม.14 นาดินด า 

กองทุนหมูํบ๎านสูบ แหลํงเรียนรู๎ นายทองเพ็ชร ทาแก๎ว สูบ ม.1 น้ าสวย 
ศูนย๑เศรษฐกิจพอเพียง แหลํงเรียนรู๎ เทศบาลต าบลน้ าสวย เพีย ม.2 น้ าสวย 
การทอผ๎า แหลํงเรียนรู๎ นางบุญเยี่ยม ชัยทิพย๑ นาน้ ามัน ม.3 น้ าสวย 
ทอผ๎าพื้นเมือง แหลํงเรียนรู๎ นางชู บุตรปัสสา สูบ ม.4 น้ าสวย 
การทอผ๎า แหลํงเรียนรู๎ นายมาลิชาติ อินทร๑ปุาน หนองดอกบัว ม.5 น้ าสวย 

 
ตัดเย็บเสื้อผ๎าส าเร็จรูป แหลํงเรียนรู๎ นางจันทร๑ทิพ แสงขาว สะอาด ม.6 น้ าสวย 
ตะกร๎าถักจากเมคราเมํ แหลํงเรียนรู๎ นางมลิวรรณ พรมมาสิทธิ์ วังแคน ม.7 น้ าสวย 



18 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

ดนตรีพื้นบ๎านน้ าพ ุ
เสียงพิณ 

แหลํงเรียนรู๎ กลุํมพ้ืนบ๎านซ าพ ุ ซ าพุ ม.8 น้ าสวย 

หัตถกรรมเกี่ยวกับ 
การจักสาน 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายแปล สาลีบุตร นาส าราญ ม.9 น้ าสวย 

วัดปุาบ๎านสูบ แหลํงเรียนรู๎ นายค าพอ มนตรี ศรีชมชื่น ม.10 น้ าสวย 
การสานสวิง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางทองถําย บุญเนา ลายเหนือ ม.11 น้ าสวย 
การจักรสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายมาก ไชยแสง ลายเหนือใต๎ ม.12 น้ าสวย 
การถักไหมพรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น - บุํงเจริญ ม.13 น้ าสวย 
กลุํมทอผ๎าจักสาน  
วัดศรีจันทร๑ 

แหลํงเรียนรู๎ นางขนิษฐา ทองนํวม นาอ๎อ ม.1 นาอ๎อ 

การเลี้ยงสัตว๑เศรษฐกิจ แหลํงเรียนรู๎ นายธรรมรัตน๑ สถิตย๑ นาอ๎อ ม.2 นาอ๎อ 
การผลิตน้ าดื่ม แหลํงเรียนรู๎ นางสุจินดา เบี้ยเก๐ง นาอ๎อ ม.3 นาอ๎อ 
กลุํมยางพารา  
บ๎านทํามะนาว 

แหลํงเรียนรู๎ นายสมรส พันธ๑เงิน ทํามะนาว ม.4 นาอ๎อ 

การทอผ๎าด๎วยมือ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางล าไย มูลแสน นาอ๎อ ม.5 นาอ๎อ 
กลุํมกองยาว แหลํงเรียนรู๎ นายปัญญา ลางกูล โพนคําย ม.6 นาอ๎อ 
กลุํมเย็บปักถักร๎อย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางวัฒนา ศรีมงคล นาอ๎อ ม.7 นาอ๎อ 
การท าอิฐบล๏อคประสาน แหลํงเรียนรู๎ นายอาณัติ หมั่นวิชา หนองมะผาง ม.8 นาอ๎อ 
วัดถ้ าผาปูุ แหลํงเรียนรู๎ นายธนิตย๑ พุทธมาตย๑ โนนสวรรค๑ ม.9 นาอ๎อ 
แหลํงหัตถกรรมจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายสมหวัง สอนมงคล ลาดค๎อ ม.1 กกดูํ 
การตีเหล็ก แหลํงเรียนรู๎ นายวิเชียร ไชยโสดา ตูบโกบ ม.2 กกดูํ 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายเทียม หิรัญโท ก าพ้ี ม.3 กกดูํ 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายสมศักดิ์ อุทธค า ทําเปิบ ม.4 กกดูํ 
การสานสวิงเชือกไนลอน แหลํงเรียนรู๎ นายโทน มาลีสา โปุงปุาติ้ว ม.5 กกดูํ 
การจักสานไม๎ไผํ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายทรงศักดิ์ พิมท ี ห๎วยเหล็ก ม.6 กกดูํ 
การนวดแผนไทย ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายทัย แก๎วสุฟอง ห๎วยหวาย ม.7 กกดูํ 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายสนอง พรมผาย กกดูํ ม.8 กกดูํ 
การจักสานไม๎ไผํ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายทองค า ค้ าสมุทร กอไผํโทน ม.9 กกดูํ 
การจักสานไม๎ไผํ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายเงิน กุณวงศ๑ กกดูํใต๎ ม.10 กกดูํ 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎ 
/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

เศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรทฤษฎีใหม ํ

แหลํงเรียนรู๎ พ.อ.พิชิต สัตถาผล น๎อยนาซ า ม.1 ศรีสองรัก 

การเพาะเห็ด แหลํงเรียนรู๎ นายถนัด ชัชวาลย๑ นาโคก ม.2 ศรีสองรัก 
การท าเกษตรสวนมะนาว แหลํงเรียนรู๎ นายสุริยันย๑ อุดค าเท่ียง ใหมํพัฒนา ม.3 ศรีสองรัก 
การท าเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายพันธ๑ศักดิ์ ชัชวาลย๑ นามํวง ม.4 ศรีสองรัก 
หัตถกรรมเย็บผ๎า ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางประไพร โสมายัง ทําบุํง ม.5 ศรีสองรัก 
การถนอมอาหาร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสนธนา สุพรมอินทร๑ ปากหมาก ม.6 ศรีสองรัก 
การท าแคบหมู ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางอ๏อต จันปิตุ ปากหมาก ม.7 ศรีสองรัก 
การเพาะเห็ด แหลํงเรียนรู๎ นายวาสนา วรรณชัย วังโปุง ม.8 ศรีสองรัก 
กองทุนเงินล๎าน แหลํงเรียนรู๎ นายสายัน มั่งมา ทําวังแคน ม.9 ศรีสองรัก 
การเลี้ยงไกํชน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายวันดี เจริญสุข โคกสวําง  ม.10 ศรีสองรัก 
การถนอมอาหาร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางหนู ปูอมสุวรรณ ศรีสองรัก ม.11 ศรีสองรัก 
การท าเกษตร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางดอกสร๎อย ทิพย๑สาลี นาแขม ม.1 นาแขม 
การจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายลัดดา แก๎วสุฟอง วังยาว ม.2 นาแขม 
การท าผ๎ามัดหมี่ สานสวิง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นางสมดี พลเพรช ห๎วยทราย ม.3 นาแขม 
การท าจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายร๎อย แสนใจวุฒิ โปุง ม.4 นาแขม 
หมอเปุารักษาตาแดง  
เด็กตัวเหลือง 

ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายกวี วงศ๑ลา โปุง ม.5 นาแขม 

การเพาะเห็ด ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายอรรถพล ส าลีพันธุ๑ ห๎วยทราย ม.6 นาแขม 
หมอดิน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายอ านวย มุํงกลาง นาแขม ม.7 นาแขม 
ฟาร๑มเห็ด แหลํงเรียนรู๎ น.ส.นิรดา ดวงศรี โปุง ม.8 นาแขม 
การท าเกษตร ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายนิยม กองพอด ห๎วยทราย ม.9 นาแขม 
การท าอิฐมอญ แหลํงฝึกอาชีพ นายสมาน พันจั่น หัวนา นาโปุง 
การปลูกยางพารา แหลํงฝึกอาชีพ นางค ามี จ าปานินล๑ ปุาข๎าวหลาม นาโปุง 
การปลูกใบเตย แหลํงฝึกอาชีพ นางปราณี ประดาบุญ นาโปุง นาโปุง 
การเลี้ยงปลานิล แหลํงฝึกอาชีพ นายนิคม แพงศร ี หนองบอน นาโปุง 
วัดปุาบ๎านห๎วยโตก แหลํงเรียนรู๎ศิลป์ ประปราโมทย๑ ธีรเสรี ห๎วยโตก นาโปุง 
วัดศรีชมพ ู แหลํงเรียนรู๎ศิลป์ พระสมบูรณ๑  

อริโย ชาภักดี 
น้ าฮวย นาโปุง 

วัดโพนทอง แหลํงเรียนรู๎ศิลป์ พระครู นรินทรานุวัฒ หัวนา นาโปุง 
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎/
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

เกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นายประวิทย๑ รามศิริ ติ้วน๎อย นาโปุง 

การปลูกไผํไร ํ แหลํงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง 

นางถาวร ก๎องมณี ติ้วน๎อย นาโปุง 

การสานตะกร๎า ประดิษฐ๑กรรม นางทองปาน พรมเทศ โนนกุดจับ นาโปุง 
การท าไพรหญ๎า ประดิษฐ๑กรรม นายประเสริฐ สอนสุภาพ หัวนาค า นาโปุง 
การสานหวด ประดิษฐ๑กรรม นายหลั่น สอนสุภาพ ถิ่น นาโปุง 
การสานกระติบข๎าว ประดิษฐ๑กรรม นายหวั่น เสริฐศรี กกชุมแสง นาโปุง 
การท าไม๎กวาด ประดิษฐ๑กรรม นางเยาว๑ เสริฐศรี กกชุมแสง นาโปุง 
สมุนไพรรักษาโรค สมุนไพร 2  

ต ารายาพื้นบ๎าน 
นายชุม สาระวงค๑ บง นาโปุง 

ดนตรีพื้นบ๎าน ศิลปะพ้ืนบ๎าน/
การละเลํนพื้นบ๎าน 

นายคมพจน๑  
บุญเลิศกัรยา 

ขอนแกํนสามัคคี นาโปุง 

การปลูกสับปะรด แหลํงเรียนรู๎ นายวิทยา แก๎วกุลบุตร ไรํมํวง ม.1 น้ าหมาน 
ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายสุบัญ ยาบุษดี ห๎วยลวงไซ ม.2 น้ าหมาน 
กลุํมแพบ๎านโปุงเบี้ย แหลํงเรียนรู๎ นายชะเน พลซา โปุงเบี้ย ม.3 น้ าหมาน 
ข๎อมูลขําวสารชุมชน แหลํงเรียนรู๎ นายสงัด มณีศรี ส๎าน ม.4 น้ าหมาน 
การเลี้ยงปลากระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายวีระศักดิ์ จันทะนา ห๎วยสีเสียด ม.5 น้ าหมาน 
การจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายหนูพิณ แสงสวําง ไรํมํวงใต ๎ม.6 น้ าหมาน 
การเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นางแนํงน๎อย ทองปั้น กอไรํใหญํ ม.1 เสี้ยว 
การเกษตรผสมผสาน แหลํงเรียนรู๎ นายบุญเริง สอนสุภาพ เสี้ยวเหนือ ม.2 เสี้ยว 
แหลํงเรียนรู๎หัตถกรรม แหลํงเรียนรู๎ นางหมั่น ราชวงษ๑ โพนปุาแดง ม.3 เสี้ยว 
วัดโพนสมศรี แหลํงเรียนรู๎ นายใคร จันทะวงษ๑ ภูสวรรค๑  ม.4 เสี้ยว 
การปลูกเศรษฐกิจ 
ที่ใช๎น้ าน๎อย 

แหลํงเรียนรู๎ นายหงัด โสภารักษ๑ น้ าคิว ม.5 เสี้ยว 

วัดปุาศรีมงคล แหลํงเรียนรู๎ นายประยูร ปนิสอน เสี้ยวใต๎ ม.6 เสี้ยว 
การเลี้ยงปลาในกระชัง แหลํงเรียนรู๎ นายเฉิลม ปัสาวัฒนะ ห๎วยกระทิง ม.1 กกทอง 
ไรํนาสวนผสม แหลํงเรียนรู๎ นายอเนก สอนสุภาพ ห๎วยฮํอม ม.2 กกทอง 
ประเพณีและพิธีกรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายบัว หิรัญโท กกทอง ม.3 กกทอง 

 

https://www.google.co.th/search?biw=1600&bih=770&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi47qbEmrLSAhXLyrwKHTFODTIQvwUIFSgA
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ชื่อแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

ประเภทแหลํงเรียนรู๎ 
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อเจ๎าของแหลํงเรียนรู๎/
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ชื่อหมูํบ๎าน ต าบล 

ไรํนาสวนผสม แหลํงเรียนรู๎ นายบุญมา ศรีบุรินทร๑ กกทอง  ม.4 กกทอง 
การจักสาน ภูมิปัญญาท๎องถิ่น นายสมควร มูลที สวนกล๎วย ม.5 กกทอง 
รวมจ านวน 186 
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ส่วนที่ 2  

ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. วิสัยทัศน์ 
คนไทยได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่

เหมาะสมกับ ชํวงวัยสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ ที่ 21 
2.  พันธกิจ 

1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับ
การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายให๎เหมาะสมทุกชํวงวัย พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง
บริบททางสังคม และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย ในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย๑การเรียนและแหลํงการเรียนรู๎
อ่ืนในรูปแบบตํางๆ 

3. สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับประชาชนอยํางท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลใน
ทุกรูปแบบให๎สอดคล๎องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุํงจัดการศึกษาและการ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3.  เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุํมเปูาหมายพิเศษ

ได๎รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาตํอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต๎องการของแตํละ
กลุํมเปูาหมาย 

2. ประชาชนได๎รับการยกระดับการศึกษา สร๎างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองอันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสูํความมั่นคง
และยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 

3. ประชาชนได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห๑และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยํางสร๎างสรรค๑ 

4. ประชาชนได๎รับการสร๎างและสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอํานเพื่อการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
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5. ชุมชนและภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน รํวมจัด สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎ของชุมชน 

6. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู๎และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน 

7. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และ
สิ่งแวดล๎อม รวมทั้งตามความต๎องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. บุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

9. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  ตัวชี้วัด 

1. จ านวนผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จําย  
ตามสิทธิที่ก าหนดไว๎ 

  2. จ านวนของคนไทยกลุํมเปูาหมายตํางๆ ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎/ได๎รับบริการกิจกรรม
การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และความต๎องการ 
  3. จ านวนผู๎รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายได๎รับการสํงเสริมด๎านการรู๎หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. ร๎อยละการอํานของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎  
6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข๎าถึงบริการการเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑

ในรูปแบบตําง ๆ 
7. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการอบรมให๎มีความรู๎ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท 

และความต๎องการของพ้ืนที่/ชุมชน  
8. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ในระดับต าบลที่มีความพร๎อมในการให๎บริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
9. จ านวนท าเนียบศูนย๑เรียนรู๎เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุํมเกษตรชุมชนดีเดํน 
10. จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ (ระยะ

สั้น) ส าหรับประชาชนในศูนย๑อาเซียนศึกษา กศน. 
11. มีการพัฒนาอุปกรณ๑การผลิตและการเผยแพรํขําวโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษาส าหรับศูนย๑ขําว

โทรทัศน๑เพื่อการศึกษา 1 ระบบ 
12. จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎รับการอบรมให๎มีความรู๎และทักษะ

ในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน๑ระบบดิจิทัล 
13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข๎าถึงบริการความรู๎นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยผํานชํองทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
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14. จ านวนรายการโทรทัศน๑/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการให๎ความรู๎ด๎านการเกษตร 
15. จ านวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช๎เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน/

ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
16. ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช๎ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท า

ฐานข๎อมูลชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยขององค๑การ 

17. จ านวนระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของประเทศที่ได๎รับการพัฒนาให๎ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

18. จ านวนผู๎ผํานการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดของโครงการสร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล 

19. ร๎อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  
20. จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
21. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง 
22. จ านวนองค๑กรภาคสํวนตําง ๆ ทั้งในและตํางประเทศ ที่รํวมเป็นภาคีเครือขํายในการ

ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ร๎อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) 
  2. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา ได๎รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
  3. ร๎อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎
เพ่ิมสูงขึ้น  
  4. ร๎อยละผู๎จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ได๎ตาม
จุดมุํงของหลักสูตร/กจิกรรมที่ก าหนด 
  5. ร๎อยละของผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สามารถอํานออกเขียนได๎และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุํงหมาย
ของกิจกรรม 
  6. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาอาชีพ
ตามโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 

7. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได๎ 
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  8. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
  9. จ านวนครู กศน. ต๎นแบบการสอนเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได๎ 
  10.ร๎อยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎
อยํางสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน 
  11.ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผํานเกณฑ๑การ
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
  12.ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได๎ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1.1 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
1) เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู๎อ่ืน ยอมรับความแตกตํางและ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ๑รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร๎างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ๑
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผํานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ตลอดจนสนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรในองค๑กร 
1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ 

1)  เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และพ้ืนที่ชายแดน 
    1.1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีความสอดคล๎อง

กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ 
    1.2) เรํงจัดท าแผนและมาตรการด๎านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหนํวยงานและสถานศึกษา 

รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎  โดยบูรณาการแผน
และปฏิบัติงานรํวมกับหนํวยงานความมั่นคงในพื้นที่ 

1.3 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบตํางๆ 
ที่หลากหลายตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ๑ การเปิดโลกทัศน๑ การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

1.4 สนับสนุนให๎มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะที่สูงขึ้น  เพ่ือให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยสํงเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน  สร๎างงานและพัฒนาอาชีพที่เป็นไปตาม
บริบทและความต๎องการของประชาชนในพื้นที่ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สูํ  Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างศักยภาพของ
ประชาชนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เชํน  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2) พัฒนาความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 พัฒนาก าลังคนให๎เป็น  Smart Digital Persons  SDPs ” ที่มีทักษะด๎านภาษาและทักษะดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

1) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎าน Digital เพ่ือให๎ประชาชน มีความรู๎พ้ืนฐานด๎าน Digital และ
ความรู๎เรื่องกฎหมายวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑  ส าหรับการใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน
รวมทั้งการพัฒนาและการเข๎าสูํอาชีพ 

2) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทักษะพ้ืนฐานให๎กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ (พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑) เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตํางๆ อยํางเป็นรูปธรรม โดย
เน๎นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

3.1 เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎กับประชาชนเพ่ือสร๎างตระหนักถึงการเตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคม

ผู๎สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข๎าใจในพัฒนาการของชํวงวัย รวมทั้งเรียนรู๎และมีสํวนรํวมในการดูแลรับผิดชอบ
ผู๎สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ
วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด  Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎
ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 

4) สร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญา
ของผู๎สูงอายุและให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
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โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่
และความต๎องการของชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร และสร๎างชํองทางการจ าหนํายสินค๎าผําน
ชํองทางตําง ๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 

3.3 สํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนการสอนแบบ  สะเต็มศึกษา”  STEM Education  ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนโดยบูรณาการความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ ควบคูํกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑ เพ่ือ
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสูํการประกอบอาชีพ 

3.4 เพ่ิมอัตราการอํานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในรูปแบบตํางๆ เชํน อาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน ห๎องสมุดประชาชน บ๎านหนังสือชุมชน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให๎ประชาชนมีความสามารถ
ในระดับอํานคลํอง เข๎าใจความ คิดวิเคราะห๑พ้ืนฐาน และสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องและทันเหตุการณ๑ 
รวมทั้งน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน๑ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

3.5 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน สูํ  วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได ๎ขายเป็น” 
1) สํงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล๎องกับศักยภาพของชุมชน และความต๎องการของตลาด 

รวมทั้งสร๎างเครือขาํยการรวมกลุํมในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน ให๎ชุมชนพ่ึงพาตนเองได๎ 
2) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎า การท าชํองทางเผยแพรํและ

จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชนให๎เป็นระบบครบวงจร 
3.6 จัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอยํางยั่งยืน 

1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพรํและจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทาง
เกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

2) จัดตั้งศูนย๑การเรียนรู๎ต๎นแบบระดับต าบลด๎านเกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  
เพ่ือถํายทอดความรู๎ด๎านเกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให๎กับชุมชน 

3) สํงเสริมให๎มีการบูรณาการระหวําง ศฝช. และ กศน.อ าเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม
แนวทางเกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให๎กับประชาชน 

3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมการมตรฐานของการวัด
และประเมินผลเพ่ือสร๎างความเชื่อม่ันให๎สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.1 สํงเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช๎ เพ่ือสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 

4.2 สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ในรูปแบบ E-learning ที่ใช๎ระบบเทคโนโลยีเข๎ามาบริหารจัดการเรียนรู๎ เพ่ือ
เป็นการสร๎างและขยายโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต๎องการของ
ประชาชนผู๎รับบริการ 

4.3 เพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือและยกระดับการรู๎หนังสือของประชาชน 
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1) เรํงจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือ และคงสภาพการรู๎หนังสือ ให๎ประชาชนสามารถ
อํานออกเขียนได ๎และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่
หํางไกล โดยมีการวัดระดับการรู๎หนังสือ การใช๎สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบตําง ๆ ที่
เหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมาย ให๎ประชาชนสามารถฟัง พูด อําน และเขียนภาษาไทย 
เพ่ือประโยชน๑ในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 

2) ยกระดับการรู๎หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู๎หนังสือในรูปแบบตําง ๆ 
รวมทั้งทักษะด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาให๎กับกลุํมเปูาหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุํมเปูาหมายพิเศษอ่ืน ๆ เชํน คน
พิการเด็กออกกลางคัน ให๎จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนา
ตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สูํ  กศน.ต าบล   G” 

1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ : Good 
Teacher ให๎เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู๎กับผู๎รับบริการ มีความเป็น  ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบ
รู๎และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และบริหารจัดการความรู๎ที่ดี รวมทั้งเป็น
ผู๎ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ต าบล ให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง : Good 
PlaceBest Check-In มีความพร๎อมในการให๎บริการการศึกษาและการเรียนรู๎ เป็นแหลํงข๎อมูลสาธารณะที่งํายตํอ
การเข๎าถึง และสะดวกตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางสร๎างสรรค๑ มีสิ่งอ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมี
ความปลอดภัยส าหรับผู๎รับบริการ 

3) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให๎มีความหลากหลาย
นําสนใจ ตอบสนองความต๎องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให๎
ชุมชนเข๎ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ๑ของคนในชุมชน 

4) เสริมสร๎างความรํวมมือกับภาคีเครือขําย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งสํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของชุมชน เพ่ือสร๎างความเข๎าใจ และให๎เกิด
ความรํวมมือในการสํงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎กับประชาชนอยํางมีคุณภาพ 

4.6 ประสานความรํวมมือหนํวยงาน องค๑กร หรือภาคสํวนตําง ๆ ที่มีแหลํงเรียนรู๎อ่ืน ๆ เชํน พิพิธภัณฑ๑ศูนย๑
เรียนรู๎แหลํงโบราณคดี ห๎องสมุด เพ่ือสํงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีรูปแบบที่หลากหลายและตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 สํงเสริมให๎มีการให๎ความรู๎กับประชาชน เกี่ยวกับการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

5.2 สร๎างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร๎างสังคมสีเขียว สํงเสริมความรู๎ให๎กับประชาชนเกี่ยวกับ
การคัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
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5.3 สํงเสริมให๎หนํวยงานและสถานศึกษาใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งลดการใช๎ทรัพยากรที่
สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

6.1 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ  และเชื่อมโยง
กับระบบฐานข๎อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข๎อมูลของประชาชนอยําง
เป็นระบบ 

6.2 สํงเสริมการใช๎ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส๑ (E-office) ในการบริหารจัดการ เชํน ระบบการลา ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส๑ ระบบการขอใช๎รถราชการ ระบบการขอใช๎ห๎องประชุม เป็นต๎น 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือชํวยในการบริหารจัดการอยํางเต็มรูปแบบ ทั้งระบบการจัดท า
แผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

6.4 สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให๎มีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานต าแหนํง ให๎ตรงกับสายงาน
หรือความช านาญ 

ภารกิจต่อเนื่อง 

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนิน 
การให๎ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนคําจัดซื้อหนังสือเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และคําจัดการเรียนการ
สอนอยํางทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย  พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผําน
การเรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

3) จัดให๎มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ที่มี
ความโปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํม 
เปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4) จัดให๎มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีคุณภาพที่ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎และเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรม 
เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร๎างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑อยํางตํอเนื่อง การสํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน๑อ่ืน ๆ นอกหลักสูตร มาใช๎เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรม
ให๎ผู๎เรียนจบตามหลักสูตรได๎ 

1.2 การสํงเสริมการรู๎หนังสือ 
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1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลผู๎ไมํรู๎หนังสือ ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัยและเป็นระบบเดียวกัน
ทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาค 

2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการสํงเสริมการรู๎
หนังสือที่สอดคล๎องกับสภาพแตํละกลุํมเปูาหมาย 

3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขํายที่รํวมจัดการศึกษา ให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎ไมํรู๎หนังสืออยํางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให๎มีอาสาสมัครสํงเสริมการรู๎หนังสือ
ในพ้ืนที่ที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมการรู๎หนังสือ การคงสภาพการรู๎หนังสือการ
พัฒนาทักษะการรู๎หนังสือให๎กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

1.3 การศึกษาตํอเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ

เพ่ือการมีงานท าในกลุํมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการ
บริการ ที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียน ความต๎องการและศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ ตลอดจนสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให๎มีหนึ่งอาชีพเดํนตํอหนึ่งศูนย๑ฝึกอาชีพ รวมทั้งให๎มีการก ากับ ติดตาม และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู๎สูงอายุ ที่
สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นของแตํละบุคคล และมุํงเน๎นให๎ทุกกลุํมเปูาหมายมีทักษะการด ารงชีวิตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได๎ มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมพร๎อมส าหรับการปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของขําวสารข๎อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมํในอนาคต  โดย
จัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญตํางๆ เชํน สุขภาพกายและจิต การปูองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและ
คํานิยมที่พึงประสงค๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินผํานการศึกษารูปแบบตําง ๆ อาทิ คํายพัฒนาทักษะชีวิต 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสํงเสริมความสามารถพิเศษตําง ๆ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตํละพ้ืนที่ โดยจัด
กระบวนการให๎บุคคลรวมกลุํมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน สร๎างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร๎างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน๑ในชุมชน การ
บริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ๑พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ชํวยเหลือซึ่งกัน
และกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยํางยั่งยืน 
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4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผํานกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ในรูปแบบตําง ๆ ให๎กับประชาชน เพ่ือเสริมสร๎างภูมิคุ๎ม กัน สามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน และพัฒนาความสามารถในการอําน

และศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
3) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริม
การอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ตําง ๆ อยํางทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการ
อําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 

4) จัดสร๎างและพัฒนาศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพื่อการศึกษา ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ ตลอดชีวิต
ของประชาชนและเป็นแหลํงทํองเที่ยวประจ าท๎องถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรมการศึกษาที่
เน๎นการเสริมสร๎างความรู๎และสร๎างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร๑ผํานการฝึก
ทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ ควบคูํกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑และคณิตศาสตร๑
รวมทั้งสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชนและประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห๑ มีทักษะที่จ าเป็นใน
โลกศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู๎และทักษะไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต  การพัฒนาอาชีพ การรักษา
สิ่งแวดล๎อม การบรรเทาและปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับสภาพบริบทของ
พ้ืนที ่และความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและชุมชน 

2.2 สํงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส๑และสื่ออ่ืน ๆ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
กลุํมเปูาหมายทั่วไปและกลุํมเปูาหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให๎มีความทันสมัยด๎วยระบบห๎องเรียนและการควบคุมการ
สอบออนไลน๑ 
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2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ให๎มี
คุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส๑ (e-Exam) มา
ใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.6 สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผลและเผยแพรํรูปแบบการจัด สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให๎มีการน าไปสูํการปฏิบัติอยํางกว๎างขวางและมีการพัฒนาให๎เหมาะสมกับบริบทอยํางตํอเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือพร๎อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การประเมินภายในด๎วยตนเอง และ
จัดให๎มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด  ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไมํได๎เข๎ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษาให๎เชื่อมโยงและตอบสนองตํอการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
กลุํมเปูาหมายตําง ๆ ให๎มีทางเลือกในการเรียนรู๎ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให๎รู๎เทําทันสื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เชํน รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ 
ฯลฯ เผยแพรํทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทาง
อินเทอร๑เน็ต 

3.2 พัฒนาชํองทางการเผยแพรํการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผํานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและชํองทางออนไลน๑ตําง ๆ เชํน Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือสํงเสริมให๎ครู 
กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศให๎กลุํมเปูาหมายสามารถใช๎เป็นชํองทางการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  โดยขยาย
เครือขํายการรับฟังให๎สามารถรับฟังได๎ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมชํองทางให๎สามารถรับชม
รายการโทรทัศน๑ได๎ทั้งระบบ Ku - Band , C - Band และทางอินเทอร๑เน็ต พร๎อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานี
วิทยุโทรทัศน๑เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 
   3.4 พัฒนาระบบการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให๎ได๎หลายชํองทางทั้งทางอินเทอร๑เน็ตและ
รูปแบบอ่ืน ๆ เชํน Application บนโทรศัพท๑เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต๎น เพ่ือให๎
กลุํมเปูาหมายสามารถเลือกใช๎บริการเพ่ือเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ได๎ตามความต๎องการ 
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  3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด๎านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยํางตํอเนื่อง และน าผลมาใช๎ในการ
พัฒนางานให๎มีความถูกต๎อง ทันสมัยและสามารถสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชนได๎อยําง
แท๎จริง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 

4.1 สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
จากราชวงค๑ 

4.2 จัดท าฐานข๎อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือ
โครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ๑ ที่สามารถน าไปใช๎ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.3 สํงเสริมการสร๎างเครือขํายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให๎เกิด
ความเข๎มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย๑การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา  แมํฟูาหลวง” ให๎มีความพร๎อมในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง  ถิ่นทุรกันดาร 
และพ้ืนทีช่ายขอบ 
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ที่ตอบสนองปัญหาและ

ความต๎องการของกลุํมเปูาหมายรวมทั้งอัตลักษณ๑และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเข๎มข๎นและตํอเนื่องเพ่ือให๎

ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง 
3) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาจัดให๎มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกํบุคลากรและ

นักศึกษา กศน. ตลอดจนผู๎มาใช๎บริการอยํางทั่วถึง 
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1) ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร๑และ
บริบทของแตํละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน๎นสาขาที่เป็นความต๎องการของตลาด ให๎
เกิดการพัฒนาอาชีพได๎ตรงตามความต๎องการของพื้นที่ 

5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย๑ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 
1) พัฒนาศูนย๑ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให๎เป็นศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนต๎นแบบ

ด๎านเกษตรกรรม เป็นศูนย๑สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย๑การเรียนรู๎ต๎นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด๎วยวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
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2) มุํงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช๎วิธีการหลากหลาย ใช๎รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายเชํน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรํวมมือกับเครือขําย การจัดอบรมแกนน าด๎านอาชีพ ที่
เน๎นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให๎แกํประชาชนตามแนวชายแดน 
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวําง

การด ารงต าแหนํงเพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อน
ต าแหนํงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก๑ กศน. ให๎มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ๎วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได๎อยํางมีศักยภาพ เพ่ือรํวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน๎า กศน. ต าบล/แขวง ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. ต าบล/
แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎
อยํางมีคุณภาพ โดยสํงเสริมให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัด
และประเมินผลและการวิจัยเบื้องต๎น 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) สํงเสริมให๎คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสํวนรํวมในการ
บริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อยํางมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให๎สามารถท าหน๎าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและ
ตํางประเทศในทุกระดับ โดยจัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างสัมพันธภาพและเพ่ิมแระสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน
ในรูปแบบที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ๑ ให๎มี

ความพร๎อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยูํ ทั้งในสํวนที่เป็นข๎าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ๎าง ให๎เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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3) แสวงหาความรํวมมือจากภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช๎ในการ
ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีความพร๎อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
และการสํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยําง

เป็นระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  การวางแผน 
การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรํงรัด
การเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับ
ผู๎เรียนและการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

4) สํงเสริมให๎มีการจัดการความรู๎ในหนํวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือ
สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนและชุมชน
พร๎อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขํงขันของหนํวยงานและสถานศึกษา 

5) สร๎างความรํวมมือของทุกภาคสํวนทั้งในประเทศและตํางประเทศ ในการพัฒนาและสํงเสริมการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เชื่อมโยงกับหนํวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขํายทั้งระบบ 
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ

รายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแตํละเรื่องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ 
นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยํางมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหนํวยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน 
กศน.ให๎ด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ๑ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

5) ให๎มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนํวยงานภายในและภายนอกองค๑กร ตั้งแตํ
สํวนกลางภูมิภาค กลุํมจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช๎ข๎อมูล และการ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การด าเนินงานส าคัญตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

ส านักงาน กศน. ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. ขยายผลชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 7,424 
ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให๎มีชุมชนต๎นแบบที่สามารถเผยแพรํแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎ครบทุกระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   
  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ๑การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต๎นแบบระดับต าบล เพ่ือให๎หนํวยงาน  
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  (2) แจ๎งให๎หนํวยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต๎นแบบระดับต าบล  ตาม
แนวทาง/เกณฑ๑ที่ก าหนด  
  (3) หนํวยงาน สถานศึกษา แจ๎งรายชื่อชุมชนต๎นแบบระดับต าบล ผํานระบบ DMIS ของส านักงาน 
กศน.  
  (4) หนํวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบระดับต าบล รายไตรมาส  
(ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท๎ายของแตํละไตรมาส)  
 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)         
เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนต๎นแบบสูํความยั่งยืน  
  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบทุกระดับ ประกอบด๎วย 3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ 
ชุมชนต๎นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของชุมชนต๎นแบบ และการพัฒนาตํอยอด   
  (2) แจ๎งแนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบทุกระดับ ให๎หนํวยงาน สถานศึกษาด าเนินการสํงเสริม 
และพัฒนาเพ่ือยกระดับชุมชนต๎นแบบ   
  (3) หนํวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS ของส านักงาน กศน. ราย
ไตรมาส  
 3. การสร๎างการรับรู๎ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู๎ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ประชาชน 
ยังมีระดับการรับรู๎น๎อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย และประเด็น 06 รู๎กลไกบริหาร
ราชการ   
  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือสํงให๎หนํวยงาน สถานศึกษาเผยแพรํและ 
สร๎างการรับรู๎แกํประชาชน  
  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  
  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google form 
 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการขยายผล 
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ชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  
  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบ   
 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  
  (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ๑ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  
  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
ประจ าปี 2562 
 
2.แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา   
 ส านักงาน กศน. ได๎ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ   
พลเอก สุรเชษฐ๑ ชัยวงศ๑ ที่ได๎มอบหมายให๎ด าเนินการแก๎ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา โดยมี
เปูาหมาย น าเข๎าสูํระบบการศึกษาตามความต๎องการ และสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได๎รํวมกับศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร และส านัก
ติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และติดตาม
ประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบ การศึกษา วิเคราะห๑สภาพปัญหา ความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย เพ่ือรํวมกันน า
กลุํมเปูาหมายเข๎าสูํระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ตํ อเนื่อง 
ดังนี้ 
 1.  สร๎างการรับรู๎และประสานความรํวมมือในการด าเนินงานกับทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งในระดับภาค  
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือให๎รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานแก๎ปัญหาประชากร
วัยเรียน ที่อยูํนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการ
แก๎ปัญหาประชากรวัย เรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให๎ส านักจังหวัดเป็น  ศูนย๑
ข๎อมูลประชากรวัยเรียน ที่อยูํนอกระบบการศึกษา” และเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการตรวจสอบ วิเคราะห๑สภาพปัญหา 
ความต๎องการขอกลุํมเปูาหมาย สํงตํอให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎น าไปด าเนินการตํอไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค 
สนับสนุนการท างานทั้งด๎านวิชาการ การติดตามและประเมินผล และให๎ความชํวยเหลือ 
 2.  น าประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาเข๎าสูํระบบการศึกษาอยํางทั่วถึง โดยคณะท างานในแตํละ 
ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหน๎าที่ มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหนํวยจัดการศึกษาและประสานความรํวมมือเพ่ือสํงตํอ 
กลุํมเปูาหมายตามความต๎องการ และสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล มี กศน.ต าบล/แขวง คอย 
ขับเคลื่อนรํวมกับผู๎น าชุมชน ภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ ใช๎กลยุทธ๑  กศน.ชวนน๎องเรียน” เพ่ือน ากลุํมเปูาหมายเข๎าเรียน
ใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอ่ืน ตามความสนใจ และรํวมกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนสร๎างระบบการสํงตํอ
กลุํมเปูาหมาย ในพ้ืนที่ให๎ชัดเจน  
 3. พัฒนาระบบติดตามและชํวยเหลือผู๎เรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ด าเนินงานจัดท า 
แผนงานติดตามและชํวยเหลือผู๎เรียน ไว๎ในศูนย๑บริการให๎ค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต น า ระบบฐานข๎อมูล
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ประชากร วัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค๎นหา ตรวจสอบ และติดตาม ประชากรวัย
เรียนกลุํมเดิม และ กลุํมใหมํที่อยูํในระบบฐานข๎อมูล เพ่ือทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา ไมํให๎กลุํมเปูาหมาย
ออกจากระบบ การศึกษา  ให๎กศน.ต าบล ให๎เป็น  ศูนย๑ข๎อมูลการชํวยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบ
การศึกษา” มีหน๎าที่ เป็นศูนย๑เชื่อมโยงความชํวยเหลือตามสภาพปัญหา ความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย ที่เป็น
ประชากรวัยเรียนที่อยูํนอก ระบบการศึกษา ซึ่งสํวนใหญํเป็นกลุํมด๎อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ และใช๎กลยุทธ๑ เคาะประตูบ๎าน รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน” ให๎ครู กศน.ต าบลรํวมกับผู๎น าชุมชน ภาคี 
เครือขํายในพ้ืนที่ติดตามกลุํมเปูาหมาย อยํางทั่วถึง   
 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพ้ืนที่ เพ่ือรํวมกันแก๎ปัญหา โดยสร๎างจังหวัดต๎นแบบ  เมืองแหํงการเรียนรู๎ 
และให๎โอกาสทางการศึกษา” ที่ทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎รํวมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้ง 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุํมเปูาหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส และด๎อยโอกาสทาง 
การศึกษา โดยเฉพาะกลุํมที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ให๎สามารถเลือกเรียนกับ กศน. ได๎ตามความต๎องการ มี
หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมายตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว๎
ใน แตํละชํวงวัย รวมทั้งสํงตํอผู๎เรียนให๎เข๎าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  
 
3. แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์   

ส านักงาน กศน. ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. เปิดศูนย๑ให๎ค าปรึกษา OOCC กศน.   
  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดชํองทางในการให๎ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค๎า
ออนไลน๑ เบื้องต๎น ผํานชํองทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงรํวมมือ   
  1.2 อบรมให๎ความรู๎กับผู๎แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพ่ือเป็น OOCC Consult โดยวิทยากร
จาก DTAC เพ่ือรํวมกับเน็ตอาสาในการให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎น   
  1.3 ผู๎ผํานการอบรม  OOCC Consult รํวมเป็นคณะท างานให๎ค าปรึกษาของศูนย๑ OOCC  
 2. ประชาสัมพันธ๑บทบาทหน๎าที่ของศูนย๑ให๎ค าปรึกษา OOCC   
  2.1  จัดท าคลิปวีดีโอ โดยมีน๎อง OO และ น๎อง CC เป็นตัวการ๑ตูนหรือมาสคอต 
  2.2  เผยแพรํคลิปวีดีโอผํานชํองทาง online ตําง ๆ  
 3. อบรมวิทยากรแกนน า ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการตลาดและ
การสร๎าง มูลคําในกับสินค๎า  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค๎า   
  3.1 .ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข และ ครู ค ครู ข. ตัวแทน กศน.อ าเภอ จ านวน 851 
คน ครู ค. ครู กศน.ต าบล จ านวน 7,424 คน   
  3.2. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค๎าออนไลน๑ จ านวน 2 หลักสูตร กลุํมเปูาหมาย 
ประชาชนใน พื้นที่ 178,176 คน (กศน.ต าบล 7,424 ต าบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    
  1. หลักสูตรการตลาดและการสร๎างมูลคําในกับสินค๎า  2 วัน    
  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค๎า 2 วัน โดยเปูาหมายจ านวน 12 คนตํอหลักสูตร และให๎เข๎ารํวมกลุํม 
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OOCC ส านักงาน กศน.  
 4.สร๎างความตํอเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค๎าออนไลน๑ให๎กับผู๎เข๎ารับการอบรมกับ 
กศน.   
  4.1 ประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู๎อบรมติดตามผู๎เข๎ารํวมอบรมให๎อยูํในกลุํม 
OOCC อยํางตํอเนื่อง   
  4.2 ประกวดผู๎ท าการค๎าออนไลน๑ดีเดํนในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  
  4.3 สํงตํอผู๎ค๎าออนไลน๑ไปยังหนํวยงานอื่น เชํน กรมธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑  
 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนินงาน 
OOCC ทุกสิ้นไตรมาส  
 
4. แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  
ส านักงาน กศน. ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   
 1. การสํงเสริมการรู๎หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
  1) จัดท าแนวทางการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎    
  2) จัดท าคํูมือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎
หนังสือ ไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
  3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎
หนังสือ ไทยพุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     
  4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม 
หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
  5) จัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรู๎หนังสือไทย    
  6) ส ารวจข๎อมูลผู๎ไมํรู๎หนังสือไทย และข๎อมูลผู๎เรียน หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
  7) จัดท าฐานข๎อมลผู๎ไมํรู๎หนังสือ และผู๎เรียน หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
  8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานสํงเสริมการรู๎หนังสือ เพื่ออํานออกเขียนได๎  
 
  2. การสํงเสริมการรู๎หนังสือส าหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด๎วย
การ ประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (อํานออกเขยีนได๎)    
  1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียน
ได๎)    
  2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    
  3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    
  4) ติดตามการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    
  5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 
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5. แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน  

ส านักงาน กศน. ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  1. จัดการสํงเสริมการอํานโดยใช๎หนํวยเคลื่อนที่เข๎าหาชุมชน  

2. ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  
3. เพ่ิมและขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุกในชุมชน  
4. สํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน  สถาน

ประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  
5. พัฒนาการบริการให๎ประชาชนได๎เข๎าถึงสื่อสํงเสริมการอําน ได๎สะดวก พร๎อมเข๎าสูํสังคมดิจิทัล 
6. สํงเสริมสนับสนุนให๎ห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงพัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code  

 
6. แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  
 ด๎วย รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ๑ ชัยวงศ๑) ได๎มอบนโยบาย ให๎ส านักงาน 
กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห๎องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให๎ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุข
ภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการดูแลสุข
ภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให๎มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข๎าไปชํวย
ประสานงานรํวมกับโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ และเจ๎าหน๎าที่ อสม. ในระดับหมูํบ๎าน หรือการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได๎จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูํมือการสํงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการจัด
กิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการสํงเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

6.1  วัตถปุระสงค๑    
1) เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู๎ ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย    

 2) เพ่ือให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน ได๎มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี   
6.2  กลุํมเปูาหมาย    

  นักศึกษา กศน. และประชาชน   
6.3  วิธีการด าเนินงาน       

  1) ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชี้แจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม สุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให๎แกํ กศน.อ าเภอ/เขต 
และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
  2) ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความรํวมมือกับสาธารณสุข จังหวัด 
(สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
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  3) กศน.อ าเภอ/เขต ประสานขอความรํวมมือกับสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจ า
อ าเภอ และศูนย๑บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    
  4) กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) และศูนย๑บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นวิทยากร ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุํมเปูาหมาย    
  5) ครู กศน.ต าบล/แขวง รํวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ด าเนินงาน จัด
กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     
   5.1) สุขภาวะอนามัยแมํ อาทิ อนามัยวัยรุํน การดูแลหญิงตั้งครรภ๑ การดูแลหลังคลอด 
โรคและความเสี่ยง  
   5.2) สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหวํางแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 
โภชนาการ  
   5.3) ปัญหาโรคที่ไมํติดตํอ NCDs (Non-Communicable Diseases) อาทิ ความรู๎ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบด๎วย  อาหาร 
อารมณ๑ ออกก าลังกาย ไมํดื่มสุรา และไมํสูบบุหรี่     
   5.4) ผู๎สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การสํงเสริมอาชีพ    
  6) ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) สามารถให๎ความรู๎ 
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย ให๎แกํกลุํมเปูาหมายตามเนื้อหาข๎อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  5.4  โดย
ผํานกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหาความเข๎าใจใน 
กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุํม)     
  7) ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 
นักศึกษา กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
  8) ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพ่ือ
สํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน   
  9) สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุข 
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกลําวให๎ส านักงาน กศน. ทราบ   

6.3  การรายงานผล 
  1) ขอให๎การรายงานผลการด าเนินงานดังกลําวเป็นไปตามล าดับขั้น ดังนี้         
   1.1)  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร๎อยแล๎ว ให๎รายงานผล การ
ด าเนินการตํอ กศน.อ าเภอ/เขต และสํงภาพถํายการจัดกิจกรรมดังกลําว        
   1.2)  ให๎ กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แล๎วรายงานผล
การ ด าเนินการตํอส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสํงภาพถํายการจัดกิจกรรมดังกลําว        
   1.3)  ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน
ดังกลําว รายงานให๎ส านักงาน กศน. โดยผํานระบบ DMIS  ดังนี้     
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   ครั้งที่ 1  รายงานภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561 
   ครั้งที่ 2  รายงานภายในวันที่  14  มีนาคม  2562 
   ครั้งที่ 3  รายงานภายในวันที่  14  มิถุนายน  2562 
   ครั้งที่ 4  รายงานภายในวันที่  13  กันยายน  2562    
  2)  ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกลําว  ทุกครั้ง
ที่รายงานผล จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุํมสํงเสริมปฏิบัติการ   

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  
เพ่ือให๎จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน๑ของจังหวัดเลย “เมือง
นําอยูํ เมืองแหํงการทํองเที่ยว การค๎า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน๎าสํวนราชการและ
คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเด็น เพื่อให๎เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการด๎านการ
ทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการทํองเที่ยวชุมชน การ
ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคําด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถ
สร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํนกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 
 Health สํงเสริมประชาชนชาวเลยให๎มีการกินดีอยูํดี มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนัก ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยทั้งทางรํายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอยํางเทําเทียมและทั่วถึง
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สร๎างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 
 Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช๎ใน
การยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู๎สินค๎าภาคเกษตรให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและ
เพ่ิมแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร๎าง
ความเข็มแข็งให๎กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ๑และกลุํมเกษตรกรรวมทั้งมีเครือขํายธุรกิจ มุํนเน๎นการสํงเสริมและ
การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน ควบคูํไปกับการน๎อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร๎างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแกํ
ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 
 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการค๎า การบริการ 
และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ๑ กลุํมอาชีพตําง ๆ อ านวยความสะดวก
ด๎านการค๎าและการลงทุน สํงเสริมการค๎าชายแดน การจ๎างงานที่มีคุณคํา การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ OTOP สํงเสริม สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต๎การพัฒนาที่ยั่งยืน 



43 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ภาครัฐมุํงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสร๎าง
ความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ การขจัดความ
ยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มุํนเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการผู๎ด๎อยโอกาส 
และ “บ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข” แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม 
สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน ให๎มีความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย 
เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํอาศัย เพ่ือความสงบสุขอยํางยั่งยืน 
 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑และท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให๎มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยํางยั่งยืน สร๎างจิตส านึก คํานิยม และวิถีชีวิตที่
ดีงามในสังคม สํงเสริมตํอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ 
สํงเสริมความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือน าเลยไปสูํสากล 
 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะวิชาชีพตลอด
ชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรม 
เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีในทุกภาคสํวนเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู๎จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และสํงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม 
สํงเสริมให๎ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท๑ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขใช๎วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎มแข็ง
สงบสุข สํงเสริมและปลูกฝังให๎ชาวเลยมีความเข๎าใจในสิทธิและหน๎าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย๑สุจริต เอ้ือ
อาทร ชํวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

 
  สถานศึกษาได๎ประชุมบุคลากรเพ่ือรํวมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  โดยใช๎การวิเคราะห๑
สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษา รวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอกสถานศึกษา อันเป็นปัจจัยตํอการจัดการศึกษา เพ่ือน าผลไปใช๎ใน
การก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ซึ่งได๎ผล
การประเมินสถานภาพของ ดังนี้ 

1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
  1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1 จุดแข็ง (Strength ) อยูํในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยูํในที่ชุมชน    
 1.1.1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3 มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู๎ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4 สถานศึกษา มนีโยบาย/จุดเน๎นการด าเนินงานที่ชัดเจน    
 1.1.1.5 ผู๎บริหารใช๎หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6 มีการกระจายงบประมาณอยํางทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7 มีการประชาสัมพันธ๑งาน กศน.อยํางตํอเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอตํอการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครอืขํายให๎ความรํวมมือในการจัด สํงเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอํอน (Weakness ) 
 1.1.2.1 บุคลากรขาดความก๎าวหน๎าในการท างาน ท าให๎เกิดภาวะสมองไหล  
 1.1.2.2 การปฏิบัติงานไมํตํอเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบํอย ๆ 
 1.1.2.3 สื่อเทคโนโลยีไมํทันสมัย ส าหรับการให๎บริการ 
 1.1.2.4 การปฏิบัติงานบางอยํางไมํตรงกับบทบาทหน๎าที่   
 1.1.2.5 บุคลากรใหมํไมํได๎รับการอบรมกํอนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไมํเพียงพอในการให๎บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีสํวนรํวมจากภาคี
เครือขํายยังไมํเพียงพอ 
  1.2  สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส (Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือขํายที่หลากหลาย ในการรํวมจัด สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2 มีแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
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 1.2.1.3 เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.2.1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย  
 1.2.1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6 มีชํองทางในการติดตํอสื่อสารที่หลากหลาย รวดเร็ว 
 1.2.1.7 มีชํองทางการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8 ผู๎บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให๎ความส าคัญกับการศึกษา  
   1.2.2 อุปสรรค (Threats ) 
  1.2.2.1 ขาดการท างานแบบบูรณาการรํวมกัน เกิดความซ้ าซ๎อนในการท างาน 
  1.2.2.2 ผู๎เรียนมีอายุเฉลี่ยน๎อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน๎อยเป็นปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
 1.2.2.3 ผู๎เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกวําการเรียนรู๎ 

 2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  
          ศูนย๑การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  ได๎รํวมกันก าหนดทิศทางและแนวทางใน
การด าเนินงานขของสถานศึกษา ดังนี้ 
  2.1 ปรัชญาสถานศึกษา  
                 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปรัชญาคิดเป็น 
  2.2 วิสัยทัศน์   

ประชาชนอ าเภอเมืองเลยได๎รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ 
สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับชํวงวัย สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นใน
โลกศตวรรษท่ี 21 
  2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา   
    ใฝุเรียนรู๎ คูํอาชีพ” 

2.4 เอกลักษณ์  
  “ ให๎โอกาสทางการศึกษา ภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือ” 

2.5 ค าขวัญ  
   การเรียนรู๎ไมํมีวันสายเกินไป ไมํแกํเกินวัย ไมํไกลเกินเอ้ือม” 
    2.6 พันธกิจ   
  1) จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต  
   2) สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขํายและชุมชนใน ในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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  3) สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
  4)  พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  สื่อ นวัตกรรม การวัดผล ประเมินผลใน
ทุกรูปแบบ 
  5) พัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการเพ่ือมุํงจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมมาภิ
บาลและการมีสํวนรํวม 

2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ผู๎ด๎อย พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชน
ทั่วไปได๎รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
ตํอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ 
อยํางเทําเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา 
และความต๎องการของแตํละกลุํมเปูาหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาตํอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน  14 
ต าบล  135 หมูํบ๎าน 49 ชุมชน  ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 
 

2. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ได๎รับ
การศึกษาและการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา อันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมขน เพ่ือ
พัฒนาไปสูํความมั่นคงและยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา 
และความตอ๎งการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ได๎รับการ
สํงเสริมการอําน เพ่ือสร๎างนิสัยรักการอํานและการ
แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองโดยมี กศน.ต าบล ศูนย๑
การเรียนชุมชน และแหลํงเรียนรู๎อ่ืนในชุมชนเป็น
กลไกในการจัดการเรียนรู๎ 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัด
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอําน โดยมี กศน.ต าบล
จ านวน 14 แหํง ศูนย๑การเรียนชุมชนจ านวน 12 แหํง แหลํง
เรียนรู๎อื่น จ านวน 186 แหํง 

4. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย ได๎รับโอกาส
ในการเรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห๑ และ
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก๎ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยํางสร๎างสรรค๑ 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง) โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และความ
ต๎องการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. ชุมชนและทุกภาคสํวนเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย 
รํวมเป็นภาคีเครือขํายในการจัด สํงเสริม และ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
รวมทั้งมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ
เรียนรู๎ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎เป็นสํวนหนึ่ง
ของการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นการจัดการที่สอดคล๎องกับ
สภาพกลุํมเปูาหมาย สังคม ชุมชน และตามจุดเน๎นและ
นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ชุมชนและทุกภาคสํวน มีสํวนรํวมเป็นภาคีเครือขําย
ในการจัด สํงเสริม และสนับสนุน ร๎อยละ 80  

6. กศน.ต าบล และ กศน.อ าเภอ พัฒนาและน าสื่อ 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร มาใช๎ในการเพ่ิมโอกาสและยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู๎ 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเน๎นการน าสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80 ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและจัด
กระบวนการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ 
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งตามความต๎องการของ
ประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง)  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และความ
ต๎องการ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่
อ าเภอเมืองเลย เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

8. บุคลากรของกศน.อ าเภอเมืองเลย ได๎รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึง 

-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ร๎อยละ 80 เพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติ งานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อ าเภอเมืองเลย มีระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล บุคลากร ร๎อย
ละ 80 มีวัฒนธรรมในการอยูํรํวมกันเป็นสังคมปฏิบัติตนตาม
องค๑ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 

  2.8  กลยุทธ์ 

                2.8.1 ประเด็นกลยุทธ๑  มี  2 ประเด็น ประกอบด๎วย  
 ประเด็นที่ 1.  การสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
  ประเด็นที่ 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ 
 2.8.2 กลยุทธ๑ 
   กลยุทธ๑ที่ 1 เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด 
  1.1 ฐานข๎อมูลความต๎องการการเรียนรู๎ของกลุํมเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
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  1.2 แผนการเรียนรู๎ตามความต๎องการการเรียนรู๎ของกลุํมเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
  1.3 ระบบการให๎บริการขําวสารข๎อมูลสารสนเทศแกํกลุํมเปูาหมาย 
      แนวทางการด าเนินงาน 
        1.1 จัดกิจกรรมให๎ประชาชนในพ้ืนที่ 135 หมูํบ๎าน 49 ชุมชน  ให๎ตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  1.2 ก าหนดพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมายเพ่ือเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 14 ต าบล ต าบล 
ละ 1 หมูํบ๎าน  เพื่อสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.3 พัฒนาระบบฐานข๎อมูล ระบบสารสนเทศ โดยจัดท าข๎อมูลรายบุคคล รายกลุํม และเชื่อมโยง
กับภาคีเครือขํายเพ่ือสามารถตรวจสอบให๎เป็นปัจจุบันและน าไปใช๎ได๎ 
  1.4 มีฐานข๎อมูลที่ระบุความต๎องการ ความพึงพอใจของผู๎เรียน  ผู๎รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมาย 
  1.5 จัดท าแผนการเรียนรู๎รายบุคคล รายครอบครัว และรายกลุํม ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทุก
กิจกรรม 
กลยุทธ๑ที่ 2 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของแตํละกลุํมเปูาหมาย 
 ตัวชี้วัด 
  2.1  มีหลักสูตรและสื่อที่พร๎อมให๎บริการแกํกลุํมเปูาหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ๑การ
ให๎บริการ 
  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการ
ของกลุํมเปูาหมาย อยํางน๎อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผู๎จบ
การศึกษาแตํละหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับปัญหาและความต๎องการของ
ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ 
  2.2  จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3  จัดให๎มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแตํละ 
กิจกรรมการเรียนรู๎ 
  2.4  จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  ผู๎รับบริการ 
และเนื้อหาของแตํละกิจกรรม 
  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู๎ และให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ด๎วย
ตนเองตามศักยภาพ 
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  2.6  จัดให๎มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการเรียนรู๎ของ
แตํละกิจกรรม  โดยมุํงเน๎นการประเมินความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผู๎เรียนและผู๎รับบริการ 
  2.7 น าการจัดการความรู๎มาใช๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของกลุํม เปูาหมาย 
  2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให๎แกํกลุํมเปูาหมายอยํางทั่วถึง 
  2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช๎ในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ๑ที่ 3 พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และภูมิปัญญาให๎เป็นฐานความรู๎ของชุมชน 
 ตัวชี้วัด 
  3.1  ห๎องสมุดประชาชนได๎รับการพัฒนากิจกรรมให๎เป็นห๎องสมุดมีชีวิต 
  3.2  มีการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข๎าถึงความรู๎ของประชาชน 
  3.3  มีการสํงเสริมการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และแหลํงเรียนรู๎ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  3.1  ขยายแหลํงเรียนรู๎ให๎หลากหลายและกว๎างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพ้ืนที ่
  3.2  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพและองค๑ความรู๎  ตลอดจนสื่อตําง  ๆ ในการให๎บริการ
อยํางครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3.3  สํงเสริมสนับสนุนชํองทางการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเชํนศูนย๑ ICT  โทรทัศน๑เพ่ือ
การศึกษา (ETV) 
  3.4  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีชีวิต เชํน ห๎องสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ  
แหลํงเรียนรู๎  ตลอดจนสํงเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายขําว วิทยุชุมชน   
กลยุทธ๑ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
  4.1  จ านวนภาคีเครือขํายอยํางน๎อย 5 เครือขําย ในพ้ืนที่รํวมจัดการศึกษานอกโรงเรียนรํวมกับ
สถานศึกษา 
  4.2  จ านวนกิจกรรมอยํางน๎อย 5 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือขํายรํวมจัด 
  4.3  ร๎อยละ 80 ของผู๎รับบริการกลุํมเปูาหมายที่รํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ของภาคีเครือขํายมีความ
พึงพอใจอยูํในระดับด ี
 แนวทางการด าเนินงาน 
  4.1  แสวงหาและจัดท าฐานข๎อมูล  และท าเนียบภาคีเครือขํายในการจัดการเรียนรู๎  ทั้งในและ
นอกพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย 
  4.2  สร๎างความตระหนักและความเข๎าใจกับภาคีเครือขํายเพ่ือรํวมจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิตใน
รูปแบบตําง ๆ  
  4.3  จัดให๎มีข๎อตกลงความรํวมมือ (MOU) ของภาคีเครือขําย 
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  4.4  สร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมท า รํวมแก๎ปัญหา และรํวมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ในชุมชนกับภาคีเครือขําย 
  4.5  สํงเสริมให๎มีการระดมการใช๎ทรัพยากรรํวมกันกับภาคีเครือขําย 
  4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือขํายสัมพันธ๑ 
กลยุทธ๑ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
 ตัวชี้วัด 
  5.1  สถานศึกษา  ผํานเกณฑ๑การประเมินตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับดี 
  5.2  จ านวนบุคลากรไมํต่ ากวําร๎อยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
  5.3  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
      แนวทางการด าเนินงาน 
  5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยํางตํอเนื่อง 
  5.2  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู๎เพ่ือตอบสนอง
ความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 
  5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
  5.4  ใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
  5.5  พัฒนาระบบการให๎บริการด๎วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพ่ือตอบสนองความต๎องการของ
ผู๎รับบริการ 
  5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุํมเปูาหมายให๎มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอาสาสมัคร 
กศน.  เป็นผู๎ประสานงานระหวํางต าบล และหมูํบ๎าน 
  5.7  น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการบริหารจัดการ 

2.9 เป้าหมาย 
  1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได๎รับการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการและความจ า
เป็นได๎แกํ 

1.1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได๎รับการศึกษาไมํน๎อยกวําระดับมัธยมศึกษา 
1.2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได๎รับบริการการศึกษาตํอเนื่องและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
  2) ประชาชนในอ าเภอเมืองเลยมีความรู๎และทักษะการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                       
  3) ภาคสํวนของสังคมอยํางน๎อย 1 ภาคี มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
  4) ประชาชนในอ าเภอเมืองเลยได๎รับบริการการเรียนรู๎ตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหลํงเรียนรู๎ 
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ส่วนที่ 4 โครงการ/งบประมาณ 

 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 งาน 7 โครงการ ที่ต๎องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน๎นที่ส าคัญของส านักงาน
สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหนํวยงานและ
ความต๎องการของประชาชนกลุํมเปูาหมาย 

งานตามจุดเน้นการด าเนนิงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 งาน ตามจุดเน๎นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎  
  1.1  การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ 

1.2  การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
          2. การศึกษาตํอเนื่อง 
     2.1  ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
     2.2  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
     2.3  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
     2.4  การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
     3.1  แหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล  
     3.2  กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
      4.1  พัฒนาบุคลการด๎านการจัดการเรียนการสอน 
      4.2  โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
      4.3  โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
      4.4  โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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โครงการตามจุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได๎จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 7 โครงการ ตามจุดเน๎นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
ดังนี้ 

1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการอบรม

หลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
3. โครงการสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
5. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
6. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู๎สูงอายุ  
7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 

 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้ง 7 งาน และ 7  โครงการ ตามจุดเน๎นการ

ด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 มีรายละเอียดตาม กศน.-กผ-01/62  กศน.-กผ-02/62 และ
โครงการ โดยเรียงตาม ล าดับ ดังนี้  

1.  การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
          2. การศึกษาตํอเนื่อง 

3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. งานพัฒนาบุคลากร 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม     
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
8. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
9. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการอบรม

หลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
10. โครงการสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
11. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
12. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
13. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู๎สูงอายุ  
14. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 

 
 



53 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 การจัดการศึกษา
และการเรียนรู๎ 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบตั้งแตํปฐมวัยจนจบ
การศึ กษาขั้ น พ้ื นฐานโดย
ด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับการ
สนับสนุนคําจัดซื้อต าราเรียน 
คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน และคําเลําเรียนอยําง
ทั่วถึงและเพียงพอเ พ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
2) จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย 

1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น ร ะ ดั บ
ประถมศึกษา ม.ต๎น และ ม.ปลาย 
2.จัด ซ้ือสื่ อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.การจัดการศึกษาผู๎ไมํรู๎หนังสือ 
4.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
5.ปฐมนิเทศ 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู๎/คําย
วิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 8.
กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู๎หนังสือ
ของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข๎ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 

 

1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎า
รับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎ เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่ /สื่ อ /สิ่ งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร๎ อ ยล ะขอ งผู๎ เ รี ย น ที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
การศึกษาตํอหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู๎ด๎อย พลาด 
และขาด
โอกาสทาง
การศึกษาอายุ 
15-59 ปี 
ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ผู๎ไมํรู๎หนังสือ 

 
 
 
 
 
 
192 คน 
1,025 คน 
 
1,615 คน 
 
38 คน 

4,728,400   20,900 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กศน-กผ-01/62 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

พลาด และขาดโอกาสทาง
ก า ร ศึ ก ษ า  ทั้ ง ร ะบบ กา ร
ให๎บริการ ระบบการเรียนการ
ส อ น  ร ะ บ บ ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการเรียน ผํานการ
เรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
การพบกลุํม และการเรียน
แบบชั้นเรียน  
3) จัดให๎มีการประเมินเพ่ือ
เทียบระดับการศึกษา และ
การ เทียบโอนความรู๎ และ
ประสบการณ๑ที่มีความโปรํงใส 
ยุ ติ ธ ร รม  ตรวจสอบได๎  มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 

6.ความพึงพอใจที่อยูํ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

4) สํ ง เ ส ริ ม ให๎ ผู๎ เ รี ยนต๎ อ ง
เรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภ าพชี วิ ต  เ พ่ื อ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามัคคี  ปูองกันและ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สา ธ า รณประ โ ยชน๑ อ ยํ า ง
ตํอเนื่ อง  และสํ ง เสริมการ
ป ก ค ร อ ง ใ น ร ะ บ อ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษั ต ริ ย๑ ทร ง เป็ น
ประมุขเชํน กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี  และยุ วกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาส
ให๎ผู๎ เ รี ยนน ากิ จกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน๑ อ่ืนๆนอก
หลักสูตร มาใช๎ เ พ่ิมชั่ ว โมง
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

กิจกรรมให๎ผู๎ เ รี ยนจบตาม
หลักสูตรได ๎
5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตรา
การรู๎หนั งสื อให๎คนไทยให๎
สามารถอํานออกเขียนได๎ โดย
ใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 
พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2557 ข อ ง
ส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่
ของกลุํม เปูาหมาย   

รวม 2,860 4,728,400   20,900  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หนํวยงาน............................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

เปูาหมาย 
(คน) 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

ร า ย จํ า ย
อ่ืน 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
การศึกษาตํอเนื่อง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการ
มีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ก า ร จั ด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท า และอาชีพที่สอดคล๎องกับ
ศั กยภาพของผู๎ เ รี ยนและ
ศักยภาพของแตํละพ้ืนที่  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทั กษะชี วิ ต ใ ห๎ กั บทุ ก กลุํ ม 
เปูาหมาย โดยจัดกิจกรรม
การศึกษาในรูปแบบตําง ๆ 
อาทิ คํายพัฒนาทักษะชีวิต 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การ

1) จัดกิจกรรมศูนย๑ฝึก
อาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตาม
ประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผล
การด าเนินงาน 

1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎า
รับการศกึษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่ /สื่อ/สิ่ งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร๎ อยละของผู๎ เ รี ยนที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย๑ฝึก
อาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
- กลุํมสนใจ 
- ชั้นเรียน
วิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
3) พัฒนาสังคม
และชุมชน 
 

 
 
 

26  
 

213  
168  

 
628  

 
420  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

68,610 
 

159,600 
 
 

 
 
 

23,143 
 

149,100 
151,200 

 
 

กศน-กผ-01/62 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

เปูาหมาย 
(คน) 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

ร า ย จํ า ย
อ่ืน 

สํงเสริมความสามารถพิเศษ ที่
มุํงเน๎นให๎ทุกกลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเอง
ใ ห๎ อ ยูํ ใ น สั ง ค ม ไ ด๎ อ ยํ า ง มี
ความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช๎เวลาวํางให๎
เ ป็ น ป ร ะ โ ยชน๑ ตํ อ ตน เ อ ง 
ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน โดยใช๎
หลักสูตรและการจัดกระบวน 
การเรียนรู๎แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  
การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยน เรียนรู๎  การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร๎าง

 4) เศรษฐกิจ
พอเพียง 

252   
 
 

95,760 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

เปูาหมาย 
(คน) 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

ร า ย จํ า ย
อ่ืน 

ชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบ
อ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับกลุํม 
เปูาหมาย และบริบทของ
ชุมชนแตํละพ้ืนที่ โดยเน๎นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสร๎าง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน๑ การอนุรักษ๑
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
เพ่ือสร๎างจิตส านึกและวินัยใน
ชุ ม ช น  เ ชํ น ก า ร สํ ง เ ส ริ ม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

เปูาหมาย 
(คน) 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

ร า ย จํ า ย
อ่ืน 

ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย๑เรียนรู๎หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎี ใหมํ ป ระจ า
ต าบล 

รวม 1,707  323,970 151,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํง
การเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือ
การถํายทอดองค๑ความรู๎ และ
จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
เรียนรู๎เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อํานเพิ่ม ขยายกิจกรรมสํงเสริม
การอํานเชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถในการ
อํานและศักยภาพการเรียนรู๎

1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
กศน.ต าบล และรํวมกับ
ภาคีเครือขํายเพ่ือ
เสริมสร๎างวัฒนธรรม
สํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการ
อําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานในห๎องสมุดและพัฒนา
ห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก

1. จ านวนผู๎รับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร๎อยละของผู๎รับบริการ
ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
 

1 )  ห๎ อ งสมุ ด
ประชา ขน 
2)ห๎ อ ง ส มุ ด
เฉลิมราช 
3) กศน.ต าบล 
4) อาสาสมัคร
สํงเสริมการ
อําน 
5) บ๎าน
หนังสือชุมชน 
6) ประชาชน
ทั่วไป 
7) ภาคี

1 แหํง 
 
1 แหํง 
 
14 แหํง 
368 คน 
 
 
184 แหํง 
 
20,000 คน 
 
20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111,300  

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

ของประชาชนทุก
กลุํมเปูาหมาย 
4)  สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ มี ก า ร ส ร๎ า ง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่
เ อ้ือตํอการอํานให๎ เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหลํ งการ เ รี ยนรู๎ ให๎
เกิดขึ้นอยําง กว๎างขวางและ
ทั่วถึง  เชํน พัฒนาห๎องสมุด
ประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ตลอดชีวิตการใช๎ระบบ
เชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการ
พัฒนาระบบหนังสือผําน QR 
Code สํงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการ
อําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่
พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการ

การอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคลื่อนที่ 
- ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํง
เ รี ย น รู๎ แ ล ะ จั ด ท า สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริมการ
อําน 
 

เครือขําย  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

อํ า น แ ล ะ ก า ร เ รี ย น รู๎ ที่
หลากหลายออกให๎บริ การ
ประชาชนในพ้ืนที่ตํางๆ อยําง
ทั่ ว ถึ ง  ส ม่ า เ ส ม อ  ร ว ม ทั้ ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎าน
สื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการ
อําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือ
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร อํ า น อ ยํ า ง
หลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคี
เครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการ
อําน เชํน ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

รวม 206 แหํง 
20,000 คน 

 111,300  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน............................................... .       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอน
และระหวํางการด ารงต าแหนํง
เพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริม
ให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการ

1) พัฒนาบุคลากรด๎าน
การจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน 
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากร ด๎าน
การนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎าน
การจัดท าแผนงาน/
โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ด๎านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

1.จ านวนบุคลากรของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับการ
พัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูํใน

บุคลากร
อ าเภอ 
เมืองเลย 

  54  คน 50,000   

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบล
ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล 
และการ ปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยเน๎นการ
เป็นนักจัดการความรู๎และผู๎
อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยําง
แท๎จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู๎ที่
เกี่ยวข๎องให๎สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยําง
มีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการ

ระดับ ดี ขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพ่ือการมีสํวนรํวมใน
การบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.
ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มี
ความรู๎ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของประชาชน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพ
ระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือขํายทั้งในและ
ตํางประเทศในทุกระดับเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลากร และภาคี
เครือขํายในรูปแบบที่
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 
 

รวม 54  คน 50,000   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ง า น ป ร ะ กั น
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4.1 พัฒนาบุคลากรให๎มี
ความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนัก
ถึงความ ส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพและ
ด าเนินการ ประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได๎
อยํางตํอเนื่อง 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให๎
ได๎มาตรฐาน  
 
 
 

1) อบรมพัฒนางาน
ระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให๎กับ
บุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1) ร๎อยละของบุคลากรที่
มีความรู๎ ความเข๎าใจ
ตระหนัก ถึงความส าคัญ
ของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมีการ
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 

ส ถ า น ศึ ก ษ า
(กศน.อ าเภอ) 
และบุคลากร 
กศน.อ าเภอ 
 

สถานศึกษา  
1 แหํง 
และบุคลากร 
54 คน 

50,000   

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

4.3 เพ่ือพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษาให๎
ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

3) ความพึงพอใจที่อยูํใน
ระดับดี ขึ้นไป 

รวม  54 คน 50,000   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร ง า น
นิ เ ท ศ  ก า กั บ 
ติดตาม 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาโดยใช๎ กระบวน 
การ นิเทศติดตามผลและน าผล
การนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไข
ให๎เหมาะสมตามสภาพบริบทของ
แตลํะพ้ืนที่ในปีงบประมาณตํอไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การศึกษาและใหค าปรึกษา
ค าแนะน าแกบุคลากร กศน.  
ในการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอยํางเป็น
ระบบ 
2.อบรมพัฒนาระบบ 
งานการนิเทศ ติดตาม
ประเมินและรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
4.น าผลการนิ เทศมา
เป็นข๎อมูลเ พ่ือพัฒนา
บุคลากรและพัฒนา
งาน 

1.ร๎อยละของ
กลุํมเปูาหมาย ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได๎
ส าเร็จตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ โดยใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา/ตาม
แผนที่ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจที่อยูํ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

1) กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุด
ประชาชน 
3) ห๎องสมุด
เฉลิมราชฯ 
4) บ๎าน
หนังสือชุมชน 
 

14 แหํง 
 1 แหํง 
 
1 แหํง 
 
184 แหํง 

   

รวม  200 แหํง    

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การ พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเรํงรัดการ
เบิกจํายงบประมาณให๎เป็น
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2. พัฒนาระบบฐานข๎อมูล
ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศอยํางเป็นระบบ
เพ่ือให๎หนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถน าไปใช๎เป็น

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากรและเจ๎าหน๎าที่งาน 
ที่เก่ียวข๎อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
งบประมาณ ในระบบ  
DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ ใน facebook  และ
ในระบบ DMIS 62 
 
 

1.จ านวนระบบ
ฐานข๎อมูลกลางด๎าน
การศึกษาของประเทศ
ที่ได๎รับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยูํ
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
  

บุคลากร กศน.
อ าเภอเมืองเลย 
 

54  คน 50,000 
 

  

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

เครื่องมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และการน าผล
มาพัฒนาการด าเนินงาน
อยํางตํอเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพ 
เดมม่ิง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูล
รวมของนักศึกษา กศน.ให๎มี
ความครบถ๎วน ถูกต๎อง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค๎นและ
สอบทานได๎ทันความ

4) การประชาสัมพันธ๑ 
ระดับจังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล 
5) การบริการความเสี่ยง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

ต๎องการเพื่อประโยชน๑ใน
การจัดการศึกษาให๎กับ
ผู๎เรียนและการบริหาร
จัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

รวม  54  คน 50,000   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน 
(โครงการหมูํบ๎ าน
ต๎ น แ บ บ ต า ม
โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน) กศน.อ าเภอ
เมืองเลย 

เพ่ือให๎ประชาชนสามารถ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มี
สุขภาวะและสุขอนามัย ใช๎
เทคโนโลยีสร๎างงานสร๎าง
อาชีพ เป็นบุคคลใฝุ รู๎ ใ ฝุ
เรียน เ พ่ือชุมชนเกิดการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 
 

การอบรมให๎ความรู๎เรื่อง 
กิ จกร รมที่  1  ก า ร เป็ น
พลเมืองด ี
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย 
กิจกรรมที่ 3 ใช๎เทคโนโลยี
สร๎างงานสร๎างอาชีพ 
กิจกรรมที่  4  การเรียน 
กศน. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 5 ใฝุเรียนใฝุรู๎  

   ร๎อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมูํ บ๎ าน
ต๎นแบบ  สามารถปฏิบัติ
ตนเป็นพลเมืองดี มีสุข
ภาวะและสุขอนามัย ใช๎
เทคโนโลยีสร๎างงานสร๎าง
อาชีพ เป็นบุคคลใฝุรู๎ใฝุ
เรียน เพ่ือชุมชนเกิดการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน 
 

ห มูํ บ๎ า น
ต๎นแบบ 

14 หมูํบ๎าน    

รวม  14 หมูํบ๎าน    
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

ร า ย จํ า ย
อ่ืน 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร๎าง
เครือขํายดิจิทัล
ชุมชนระดับต าบล                      
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค๎า
ออนไลน๑) 
 

1)พัฒนาทักษะการใช๎ 
Social Media เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎และทักษะ
ด๎าน Digital ให๎กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 
3) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ด๎าน Digital เพ่ือให๎

1.1 อบบรมวิทยากรแกน
น าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรม
ประชาชน 2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผู๎เข๎ารับการ
อบรม โดย ครู กศน.ต าบล
ผู๎อบรม(ครู ค) ติดตาม
ผู๎เข๎ารํวมอบรมให๎อยูํใน

1.จ านวนบุ คล ากรของ
หนํวยงานและสถานศึกษา
ไดร๎ับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
4. ร๎อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู๎ ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยูํ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

1) คร ู
2) ประชาชน
ทั่วไป 
 

30 คน 
486 คน 
 

  150,680 

กศน-กผ-01/62 



77 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

ร า ย จํ า ย
อ่ืน 

 ประชาชนมีความรู๎พ้ืนฐาน
ด๎าน Digital และความรู๎
เรื่องกฎหมายวําด๎วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข๎าสูํอาชีพ 
4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
และทักษะพื้นฐานให๎กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑) 
เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

กลุํมศูนย๑ผลิตภัณฑ๑สินค๎า
ออนไลน๑ อยํางตํอเนื่อง 
1.6 ประกวดผู๎ท าการค๎า
ออนไลน๑ดีเดํนในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.
จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงานผํานระบบ 
DMIS 

 

  516 คน   150,680 
 
 



78 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย 
อ่ืน 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํ ง เ ส ริ มสุ ขภ าว ะ
อ น า มั ย ข อ ง
ประชาชนในชุมชน 
 

1)เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษา 
กศน .  และประชาชน มี
ความรู๎ ความเข๎าใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพ่ือให๎นักศึกษา กศน. 
และประชาชน ได๎มีสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุข
ภ า ว ะ อ น า มั ย กั บ
กลุํมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ๎าน
นั ก ศึ ก ษ า  ก ศ น . /
ประชาชน 
3)  จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
สํงเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน 
 

1.จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 
4. ร๎อยละของผู๎รับการอบรม 
ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.คว าม พึ งพอ ใ จที่ อ ยูํ ใ น
ระดับ ดี ขึ้นไป 

นั ก ศึ ก ษ า 
ก ศ น . แ ล ะ
ประชาชน 
 

150 คน    

รวม  150 คน    

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุด 
หนุน 

ด าเนิน 
งาน   

ร า ย จํ า ย
อ่ืน 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

เพื่อสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู๎
ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่ และความ
ต๎องการของชุมชนรวมทั้งการ
เ พิ่ ม มู ล คํ า สิ น ค๎ า ท า ง
การ เกษตรและสร๎ า งชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎าผําน
ชํองทางตํางๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัยตํอระบบนิ เวศน๑ 
ชุมชน และผู๎บริโภค 

1) สํงเสริมให๎ครูมีทักษะ
การใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวตักรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพืน้ที่
และความต๎องการของ
ชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนได๎รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmer 

1.จ านวนประชาชนได๎รบัการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชน
กลุํมเปูาหมายทีผ่ํานการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmerมีความรู๎ และ
สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตได ๎
3. ร๎อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสตูร 
Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart 
Farmerได๎อยํางสอดคล๎องกบับริบท
ของผู๎เรียน 

ป ร ะ ช า ช น
ทั่ ว ไป ใน เขต
พ้ื น ที่ อ า เ ภ อ
เมืองเลย 
 

216 คน 
 

- - 187,600 

รวม  216 คน - - 187,600 

กศน-กผ-01/62 



80 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน........................................ ........       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจํายอื่น 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
 

1. เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด๎านอาชีพการค๎าขาย 
การทํองเที่ ยว  และการเกษตร 
ให๎กับประชาชนในพื้นท่ี 
2. เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่
ผํ า น ก า ร อบ ร ม ต า ม โ ค ร ง ก า ร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพการค๎าขาย/การทํองเที่ยว
และการเกษตร สามารถน าความรู๎ที่
ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 

ฝึ ก อ บ ร ม ใ ห๎ กั บ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 

น าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ ใช๎ ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน
ได ๎
 

ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป  

40 คน   48,000 

  40 คน   48,000 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัด
หลักสูตรดูแล
ผู๎สูงอายุ 
(หลักสูตรระยะสั้น 
70 ชั่วโมง) 

1 เพ่ือให๎ผู๎ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มี
ความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู๎สูงอายุและปฏิบัติ
ตํอผู๎สูงอายุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวใน
ท๎องถิ่นชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขํายที่ท างานด๎านการ
ดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว 

1. จั ด ก ร ะ บ ว น  ก า ร
ด า เ นิ น ง า น รํ ว ม กั น
ร ะ ห วํ า ง ห นํ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด า เนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

1.จ า น ว น ผู๎ ดู แ ล
ผู๎สูงอายุ 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละผู๎จบที่
สามารถน าความรู๎
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ป ร ะ ช า ช น
อ าเภอเมืองเลย 

40 คน - - 51,400 

รวม  40 คน - - 51,400 

กศน-กผ-01/62 



82 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน......................................... .......       สถานศึกษา  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โ ค ร งก า รบ ริ ห า ร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชน 

1 .  เ พ่ื อ ใ ห๎ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
โ ค ร ง ก า ร ฯ  มี ค ว า ม รู๎ 
ความเข๎าใจในการคัดแยก
ขยะ 
2 . เ พ่ื อ ใ ห๎ ผู๎ เ ข๎ า รํ ว ม
โ ค ร ง ก า ร ฯ  มี ค ว า ม รู๎ 
ค ว า ม เ ข๎ า ใ จ ใ น ก า ร
แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน 
ชุมชน สังคม 
 

2. ส ารวจความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 
2.ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว๎ และประสานงาน
วิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีสํวนรํวมของชุมชน  
กิจกรรม 
  1) ให๎ความรู๎เรื่องการบริหาร
จัดการขยะ มูลฝอยในพื้นท่ี 

ผู๎ เข๎ ารํ วมโครงการฯ 
ร๎อยละ 75 มีความพึง
พอใจ มีความรู๎ ความ
เข๎า ใจในการคัดแยก
ขยะ และการแก๎ปัญหา
ขยะในครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
 

ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป  
ในอ าเภอ 
เมืองเลย 

จ า น ว น  
280 คน 

  28,000 

กศน-กผ-01/62 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค๑ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย
อ่ืน 

   2) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย๑ (ถังสีเขียว) 
     - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 
5. สรุปผลและประเมินผลตาม
โครงการ 

  54  คน   28,000 
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กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.หนํวยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ๎ 2,4,3 /ยุทธศาสตร๑ข๎อที ่1 , 3, 4 และภารกิจตอํเนื่อง ข๎อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

(THAILOEI 4.0) 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ผู๎ด๎อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
อาย ุ15-59 ปี 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

192 คน
1,025 คน
1,615 คน 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู๎ไมํรู๎หนังสือ 38 คน 

รวมทั้งสิ้น 2,860 คน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจดัการศึกษานอกระบบระดับการศกึษาขั้น
พื้นฐานระดับประถม ม.ตน๎ ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสอืเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสอืเรียน ส าหรับ
ผู๎พิการ 
4.การจดัการศึกษาผู๎ไมรํู๎หนังสอื 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนกัศกึษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู๎/คํายวิชาการ 
7.กิจกรรมลกูเสอื/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกฬีาต๎านยาเสพติด 
9.การประเมนิระดับการรู๎หนงัสือของนักศกึษา 
กศน. 
10.กิจกรรมติวเข๎ม/สอนเสรมิ 
11.วัดและประเมนิผล 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 14 แหํง 

3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศกึษาและการเรียนรู้ 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับการ
สนับสนุนคําจัดซ้ือต าราเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน และคําเลําเรียนอยํางท่ัวถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให๎กับ
กลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ท้ัง
ระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ผํานการเรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
การพบกลุํม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให๎มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบ
โอนความรู๎และประสบการณ๑ ท่ีมีความโปรํงใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานตามท่ีก าหนด และสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎างความสามัคคี 
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑
อยํ างตํ อเ น่ือง และสํ งเสริ มการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เชํน 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน ากิจกรรม
การบ าเพ็ญประโยชน๑อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช๎เพิ่มชั่วโมง
กิจกรรมให๎ผู๎เรียนจบตามหลักสูตรได๎ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู๎หนังสือให๎คนไทยให๎
สามารถอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพื้นท่ีของกลุํมเปูาหมาย   
 
 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน     4,728,400  บาท 
ผลผลิตที่  4 จ านวน         20,900  บาท 
รวมทั้งสิ้น  4,749,300  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

1,360,190 
20,900   

981,845 1,404,520  981,845 

รวมทั้งสิ้น 1,381,090 981,845 1,404,520  981,845 

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
- เจ๎าหน๎าที่งานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- ข๎าราชการคร ู 
- ครู อาสาสมัคร กศน. 
- ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย๑การเรียน
ชุมชน 

 
 
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีเข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีสามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
การศึกษาตํอหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงการการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
 
2.สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน กศน.  
 ยุทธศาสตร๑ที่ 1. ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง  
 1.1 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
 1.2 สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร๎างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ๑
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผํานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆตลอดจน
สนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรในองค๑กร 

ยุทธศาสตร๑ที่ 3. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ 
 3.3 สํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับ
นักศึกษาและประชาชน โดยบูรณาการความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ ควบคูํกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร๑ และ
คณิตศาสตร๑ เพ่ือประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสูํการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร๑ที่ 4. ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 41. สํงเสริมการน าระบบคูปองการศึกษา มาใช๎เพ่ือสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
 4.2 สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ในรูปแบบ E-learning MOOCที่ใช๎ระบบเทคโนโลยีเข๎ามาบริหาร
จัดการเรียนรู๎ เพ่ือเป็นการสร๎างและขยายโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความ
ต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
          4.4 ยกระดับการศึกษาให๎กลุํมเปูาหมายกองประจ าการให๎จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 

ภารกิจตํอเนื่อง 
 1. ด๎านการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
 1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนคําจัดซื้อต าราเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และ  
คําเลําเรียนอยํางทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
  2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน ผํานการเรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
 
3.หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จํายและพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหํงชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต๎องจัดให๎ บุคคล มีสิทธิ และโอกาส เสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปีที่รัฐต๎องจัดให๎ อยํางทั่วถึงและ มีคุณภาพโดย ไมํเก็บคําใช๎จําย ประกอบกับ
นโยบายเรํงดํวน ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี  พ.ศ. 2555 ข๎อ 3. เรํงรัด
จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการศึกษาให๎กับประชาชน และข๎อ  4
เรํงรัดการจัดระบบความรู๎เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎และการพัฒนาการอํานของผู๎เรียนและประชาชนเพ่ือให๎การจัด
การศึกษาของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ    
จึงได๎จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 
4.วัตถุประสงค๑ 
 เพ่ือให๎ประชาชนผู๎ผู๎ด๎อย /พลาด โอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนได๎รับโอกาสทางการศึกษา อยําง
เทําเทียมและท่ัวถึง 
 
5.เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเลย  รวมทั้งสิ้น จ านวน  2,832 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู๎เรียนที่จบการศึกษาน าความรู๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เชํน ศึกษาตํอ 
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
(Output) 
ยํอย ๆ 

พ้ืนคนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.การจัดการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต๎น 
ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียน
ก า รสอน /หนั ง สื อ
เรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียน
ก า รสอน /หนั ง สื อ
เรียน ส าหรับผู๎พิการ 

1.เพ่ือให๎ประชาชนผู๎ผู๎
ด๎อย /พลาด โอกาส
ทางการศึกษารวมทั้ง
ประชาชนได๎รับโอกาส
ทางการศึกษา อยําง
เทําเทียมและท่ัวถึง 
 

-กลุํมประชาชน
ที่ผู๎ ด๎อย ขาด/
พล าด โ อกา ส
ทางการศึกษา 
 
 
 
 

-นักศึกษา 
กศน.
อ าเภอ
เมืองเลย
2,832 คน 
-ผู๎ ไ มํ รู๎
ห นั ง สื อ 
38 คน 
 
 
 

อ าเภอ 
เมืองเลย 

1 ต.ค. 
2561 –
30 ก.ย.
2562 

-คําจัดการ
เรียนการสอน
3,133440.- 
-งบพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 
793,930.- 
-คําหนังสือ
เรียน  
801,030.- 
-งบด าเนินงาน 
20,900 .- 

http://www.tamanoon.com/tamanoon50/Section/section49.htm
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
(Output) 
ยํอย ๆ 

พ้ืนคนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

4.การจัดการศึกษาผู๎
ไมํรู๎หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับ    
พ้ืนฐานความรู๎/   
คํายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต๎าน
ยาเสพติด 
9.การประเมินระดับ
ก า ร รู๎ ห นั ง สื อ ข อ ง
นักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข๎ม/
สอนเสริม 
11.วัดและ
ประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
8. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 

8.1 ใช๎งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน คํากิจกรรมการเรียนการสอน รหัส
งบประมาณ2000233016500556 แหลํงของเงิน 6211410 จ านวนเงิน 3,133,440 บาท 

8.2 ใช๎งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน คํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน รหัส
งบประมาณ 2000233016500514 แหลํงของเงิน 6211410 จ านวนเงิน 793,930 บาท 

8.3 ใช๎งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบอุดหนุน คําหนังสือเรียน จ านวนเงิน 801,030 
บาท 
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8.4 ใช๎งบประมาณแผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 
ผู๎ รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษ านอกระบบ งบด า เนินงาน รหัสงบประมาณ 
2000239004000000 แหลํงเงิน 6211200 จ านวน 20,900 บาท 
 
8.แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2561 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

1.การจัดการศึกษา
น อ ก ร ะ บ บ ร ะ ดั บ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต๎น 
ม.ปลาย 
2. สํงเสริมการรู๎
หนังสือ 

1,360,190 
 
 
 
 

20,900   

981,845 
 
 
 
 

- 

1,404,520 
 
 
 
 

-  

981,845 
 
 
 
 

- 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 - เจ๎าหน๎าที่งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ข๎าราชการครู 

- ครู อาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย๑การเรียนชุมชน 
 
10. เครือขําย 
 - องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ 
 - องค๑การบริหารสํวนต าบล (อบต.) 
 - ก านัน/ผู๎ใหญํบ๎าน 
 - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
 - วัด 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
 - โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 - โครงการหมูํบ๎านเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 - โครงสํงเสริมการจัดการศึกษารํวมกับภาคีเครือขําย  
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12. ผลลัพธ๑ 
ผู๎เรียนที่จบการศึกษาน าความรู๎ไปใช๎ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เชํน ศึกษาตํอ แก๎ปัญหาของตนเองและ

ชุมชน 
 
13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
 มีผู๎เรียนเข๎าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ๑และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 

ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ 
 ร๎อยละ 80 ของผู๎เรียนน าความรู๎ ประสบการณ๑จากการเรียนไปปรับใช๎ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองและน าไปศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 
 - แบบทดสอบ/ข๎อสอบ 
 - แบบติดตามผู๎เรียน 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน    323,443  บาท 
ผลผลิตที่  4  จ านวน      323,970  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน      647,413  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุํมสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

 
18,000 
80,000 
90,000 

 
5,143 

60,000 
36,000 

 
- 

9,100 
25,200 

 
- 
- 
- 

พัฒนาทักษะชวีิต 17,150 17,150 17,150 17,160 

พัฒนาสังคมและชุมชน 34200 45600 34200 45600 

เศรษฐกิจพอเพียง 27360 20520 27360 20520 

รวมทั้งสิ้น 266,710 184,413 113,010 83,280 

 
 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 

1.หนํวยงาน        กศน.อ าเภอเมอืงเลย 
 

3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาต่อเน่ือง 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมํเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย๑ฝึกอาชีพชมุชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุํมสนใจ 
- ชั้นเรียนวชิาชีพ 
2) พัฒนาทกัษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและชุมชน 
4) เศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

26 
213 
168 
628 
420 
252 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1,707 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และ
อาชีพท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและศักยภาพของ
แตํละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตํางๆ อาทิ คํายพัฒนา
ทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสํงเสริมความสามารถ
พิ เศษตํ างๆ ท่ีมุํ งเ น๎นให๎ ทุกกลุํ มเปู าหมายมี ความรู๎
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังสามารถ
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร๎าง
ชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุํม 
เปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตํละพื้นท่ี โดยเน๎นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร๎าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน๑ การอนุรักษ๑พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างจิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เชํน การสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย๑เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย๑ฝกึอาชพีชุมชน  
2) การจัดการศกึษาเพือ่พัฒนาทกัษะชีวิต 
3) การจัดการศกึษาเพือ่พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4)การจัดการศกึษาการเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนนิงาน 

10. ผู้รับผิดชอบ 
งานการศึกษาตอํเนื่อง 
ครู กศน.ต าบลทัง้ 14 ต าบล 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 14 ต าบล 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายทีก่ าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยํูในระดับ ด ีขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงการการศึกษาตํอเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
2. ความสอดคล๎อง 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง ข๎อที่ 1.1.  
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎คุณภาพ ข๎อที่ 1.2  
ยุทธศาสตร๑ที่ 5 ยุทธศาสตร๑ที่ด๎านสํงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล๎อมข๎อ 1, 2 และ 3 
 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ให๎ไว๎ ณ วันที่ 19 
กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติ
มีหลักการจัดการศึกษาให๎เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ ประชาชน และให๎ทุกภาคสํวนของสังคมได๎มีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได๎ โดยเป็นการผสมผสานระหวํางการศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพ่ือให๎
สามารถพัฒนา การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได๎อยํางตํอเนื่อง แตํเนื่องจากกลไกและการด าเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมํมีกฎหมายเฉพาะรองรับ ดังนั้นเพ่ือให๎เป็นไป
ตามแนวทางและเปูาหมายดังกลําว จึงสมควรให๎มีกฎหมายเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ให๎เป็นไปอยํางมีระบบและตํอเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือ
ท าให๎ประชาชนได๎มีโอกาสเรียนรู๎และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได๎ตามศักยภาพเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
และภูมิปัญญา อันจะมีผลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป 

กระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับปรุงระเบียบวําด๎วยการจัดการศึกษาตํอเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการสํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาให๎บุคคลได๎รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติและทนตํอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคคลได๎รับการศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายวําด๎วย
การศึกษาแหํงชาติและภาคเครือขํายทุกภาคสํวนสังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ สํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 12 แหํง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว๎ดังนี้
ระเบียบนี้เรียกวํา  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดการศึกษาตํอเนื่อง พ.ศ.    ” โดยได๎ก าหนด
จุดมุํงหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทย ให๎ได๎รับการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ๑ปัจจุบันและอนาคต ทั้งด๎านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นที่จะต๎อง
จัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพื่อให๎กลุํมเปูาหมายประชาชนได๎รับการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้ง
ด๎านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งจ าเป็นต๎องใช๎วิธีการและรูปแบบที่
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หลากหลาย ตามความต๎องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุํมชํวงวัย โดยเน๎นกระบวนการคิดเพ่ือแก๎ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

 
4.วัตถุประสงค๑ 
 4.1 เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า และอาชีพที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและศักยภาพของแตํละพ้ืนที่  
 4.2 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ตํางๆ อาทิ คํายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสํงเสริมความสามารถพิเศษตําง  ๆ ที่มุํงเน๎นให๎ทุก
กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งสามารถใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณา
การในรูปแบบของการฝึกอบรม การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และบริบทของชุมชน
แตํละพ้ืนที่ โดยเน๎นการด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร๎างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย 
ความเปน็พลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน๑ การอนุรักษ๑พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 4.4 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เชํน การสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย๑เรียนรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอยํางมีคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็น
พิเศษของแตํละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได๎เต็มศักยภาพอยําง
มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร๎างความตระหนักถึงคุณคําและ
ศักดิ์ศรีของผู๎ด๎อยโอกาสให๎สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ 
 
5.เปูาหมายการด าเนินงาน 

5.1เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลย จ านวน  1,707 คน 

5.2เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนทั่วไปมีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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6. วิธีด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัตถุประสงค๑ กลุํม 

เปูาหมาย 
เปูา 

หมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.การศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ 
-ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
-กลุํมสนใจ(ไมํเกิน 30 ซม.) 
-กลุํมวิชาชีพระยะสั้น 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
   -จดัการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
อนามัยผู๎สูงอายุ 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
- อบรมให๎ความรู๎เรื่องสิทธิ 
หน๎าที่กฎหมายกับการเป็น
พลเมืองที่ดี วิถี
ประชาธิปไตย เพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
- อบรมการใช๎เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
- อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชน
ด๎วยกระบวนการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. การจัดการศึกษาการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ศึกษาเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท าอยํางยั่งยืน 
โดยให๎ความส าคัญ กับ
การจัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า และ
อาชีพที่สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของผู๎เรียนและ
ศักยภาพของแตํละพ้ืนที่  
2. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตให๎กับ
ทุกกลุํมเปูาหมาย  
3. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช๎หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการเรียนรู๎
แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  
การเรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมกับ
กลุํมเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแตํละ
พ้ืนที่ โดยเน๎นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การ
สร๎างจิตส านึกความเป็น

ประชาชน
ในเขต
พ้ืนที่ 
อ าเภอ
เมืองเลย 

1,707 
คน 

เขตพ้ืนที่ 
อ าเภอ 
เมืองเลย 
จังหวัดเลย 
( ก ศ น . 
ต า บล  14 
ต าบล) 

วันที่ 1 
ตุลาคม 
2561 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2562 

 1. แผนงาน : 
พ้ืนฐานด๎าน
การพัฒนาและ
เสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 4 
ผู๎รับบริการ
การศึกษานอก
ระบบ งบ
ด าเนินงาน 
รหัส
งบประมาณ 
20023900400
0000 แหลํง
ของเงิน 
6211200 
จ านวนเงิน 
323,970 บาท 
2. แผนงาน : 
ยุทธศาสตร๑
พัฒนา
การศึกษาเพ่ือ
ความยั่งยืน 
โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนา
การศึกษาท่ี
ยั่งยืน กิจกรรม
สํงเสริมศูนย๑ฝึก
อาชีพชุมชน 
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัตถุประสงค๑ กลุํม 
เปูาหมาย 

เปูา 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

และเกษตรทฤษฎีใหมํ 
- พัฒนากลุํมการเกษตรเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน๑ การอนุรักษ๑
พลังงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล๎อม 
4. สํงเสริมการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อสร๎างจิตส านึก
และวินัยในชุมชน เชํน 
การสํงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย๑
เรียนรู๎หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมํประจ า
ต าบล 
 

โครงการศูนย๑
ฝึกอาชีพชุมชน 
งบรายจํายอื่น 
รหัส
งบประมาณ 
20002330527
00001 จ านวน
เงิน 323,443 
บาท 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 7.1 เบิกจํายจากงบแผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 200239004000000 แหลํงของเงิน 6211200 จ านวนเงิน 
323,970 บาท 

7.2 เบิกจํายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมสํงเสริมศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจํายอ่ืน รหัส
งบประมาณ 2000233052700001 จ านวนเงิน 323,443 บาท 
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8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค. 2560) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.2561) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.–มิ.ย.2561) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.–ก.ย. 2561) 

1.การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
-ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
-กลุํมสนใจ(ไมํเกิน 30 ซม.) 
-กลุํมวิชาชีพระยะสั้น 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
  -อบรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตสํงเสริม
สุขภาวะและสุขอนามัยผู๎สูงอายุ 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 
   - อบรมการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
   - อบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู๎น าชุมชนด๎วยกระบวนการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- การจัดกระบวนการเรียนรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมํ การท าไรํนาสวน
ผสม 
   - ศึกษาเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม ํ
   - พัฒนากลุํมการเกษตรเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
18,000 
80,000 
90,000 
17,150 

 
 
 

34200 
 
 
 
 
 
 
 

27,360 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
51,43 

60,000 
36,000 
17,150 

 
 
 

45600 
 
 
 
 
 
 
 

20,520 

 
- 

9,100 
25,200 
17,150 

 
 
 

34200 
 
 
 
 
 
 
 

27,360 

 
- 
- 
- 

17,160 
 
 
 

45600 
 
 
 
 
 
 
 

20,520 
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9.  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาตํอเนื่อง (กศน.อ าเภอเมืองเลย) 
 
10.  เครือขําย 

10.1 หนํายงานราชการที่เก่ียวข๎อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผู๎น าชุมชน 
10.4 องค๑การปกครองท๎องถิ่น 

 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข๎อง 
 11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 11.4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
12.ผลลัพธ๑ 
 ประชาชนทั่วไปมีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
 
13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   

      ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองเลยจ านวน 1,707  คน มีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 

13.2 ผลลัพธ๑  
 13.2.1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว๎ 
 13.2.2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารับการศึกษา 
 13.2.3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบหลักสูตร 
 13.2.4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
 13.2.5.ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 13.2.6.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  พิจารณาจากจ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) ห๎องสมุดประชาชน 
2)ห๎องสมุดเฉลิมราชฯ 
3) กศน.ต าบล 

4) อาสาสมัครสํงเสริมการ
อําน 
5) บ๎านหนังสือชุมชน 
6) ประชาชนทั่วไป 
7) ภาคีเครือขําย 

1 
1 

14 
 

368 
184 

20,000 
20 

 

แหํง 
แหํง 
แหํง 

 
คน

แหํง
คน 
% 

 

รวมทั้งสิ้น 
206 

20,000 
แหํง
คน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล และรํวมกับภาคี
เครือขํายเพื่อเสรมิสร๎างวัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กจิกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสรมิการอํานในห๎องสมุดและ
พัฒนาห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเดก็ปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลือ่นที ่
  - ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรูแ๎ละจดัท าสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส๑ 
  - บ๎านหนังสือชมุชน 
  - อาสาสมัครสํงเสรมิการอําน 
- ส ารวจ/วจิัยผลการด าเนินงานการสํงเสริมการ
อําน   

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับ
ต าบล เพื่อการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยําง
ทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังนิสัย
รักการอํานเพิ่ม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิง
รุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอําน
และศักยภาพการเรี ยนรู๎ ของประชาชนทุ ก
กลุํมเปูาหมาย 
4) สํ ง เสริ มให๎มี การสร๎ างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น
อยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุด
ประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ของชุมชน การใช๎ระบบเช่ือมโยงแหลํงเรียนรู๎และ
การพัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code สํงเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การ
สร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการ
เคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพื่อสํงเสริมการอํานและ
การเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการประชาชนใน
พื้ นที่ ตํ างๆ อยํ างทั่ วถึ ง สม่ าเสมอ รวมทั้ ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพื่อ
สนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม
การอํานอยํางหลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคี เครือขํายรํวมจัด
สนับสนุ นการอํ าน เ ชํ น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  5    จ านวน 257,140 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
คําหนังสือพิมพ๑ ต าบล 8,540 12,600 12,880 560 

บริหาร หสม. 18,000 18,000 18,000 18,000 

ซื้อสื่อห๎องสมุด 45,000 - 45,000 - 

คําวารสาร ห๎องสมุด 4,360 6,540 6,540 6,560 

หนังสือพิมพ๑ห๎องสมุด 3,640 3,600 3,640 3,680 

คําสาธารณูปโภค 5,490 5,510 5,510 5,490 

รวมทั้งสิ้น 85,030 46,250 91,570 34,290 

 

 8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎รับบรกิารเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร๎อยละของผู๎รับบรกิารที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยํูในระดับ ดขีึ้นไป 

1.หนํวยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรฐัมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 4,5  ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1  
 
3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางสาวพิมพ๑จันทร๑  จิตรพานิช 
บรรณารักษ๑ และ ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท๑   042- 813090 

 
 
 

9. พื้นท่ีด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แหํง  กศน.ต าบล    14  แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน   1  แหํง 
ห๎องสมุดเฉลิมราชฯ 1  แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน     184    แหํง 
 

กศน.-กผ-
02 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี 2562 
 
2. สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎น ปีงบประมาณ 2562 

สอดคล๎องนโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ เพ่ิมอัตราการอํานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานใน
รูปแบบตํางๆ เชํน อาสาสมัครสํงเสริมการอําน ห๎องสมุดประชาชน บ๎านหนังสือชุมชน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนา
ให๎ประชาชนมีความสามารถในระดับอํานคลํอง เข๎าใจความ คิดวิเคราะห๑พ้ืนฐาน และสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่
ถูกต๎องและทันเหตุการณ๑ รวมทั้งน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน๑ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
  สอดคล๎องมาตรฐานตัวบํงชี้  กศน  :  

ตัวบํงชี้ที่ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน และพัฒนาความสามารถในการอําน

และศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
3) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริม
การอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ตําง ๆ อยํางทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการ
อําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 
 
3. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎มาเป็นระยะเวลานาน มีหนํวยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค๑สํงเสริมการอําน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด๎าน
การอํานอยํางตํอเนือง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ตํอ
รัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ตลอดจนนโยบายด๎านการศึกษา ได๎แกํ นโยบายในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.
2552-2561) และการก าหนดทศวรรษแหํงการอําน (พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให๎ปี พ.ศ.2552-2561 
เป็นทศวรรษแหํงการอําน เพ่ือการพัฒนาความสามารถด๎านการอําน การอํานหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช๎
เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอํานหนังสือของคนไทยเป็น
กิจกรรมที่ไมํแพรํหลายแม๎ในหมูํผู๎รู๎หนังสือแล๎วโดยเฉพาะการอํานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน๎อยขึ้นไปอีก สาเหตุมี
อยูํหลายประการ นับตั้งแตํการขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต๎องการของผู๎อําน การขาดแคลนแหลํง
หนังสือที่จะยืมอํานได๎  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยํงเวลาของสื่ออ่ืน ๆ เชํน โทรทัศน๑ วิทยุกระจายเสียง
ฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ๎น และมีนิสัย รักการอํานทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบ
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กับความเพลิดเพลินและการได๎ฟังได๎รู๎เห็นเรื่องตําง ๆ จากโทรทัศน๑ และวิทยุกระจายเสียงแล๎ว  การอํานหนังสือเพ่ือ
วัตถุประสงค๑ดังกลําวต๎องใช๎ความพยายามมากกวํา และต๎องมีทักษะในการอําน ถ๎าจะให๎การอํานหนังเกิดเป็นนิสัย
จ าเป็นต๎องมีการปลูกฝังและชักชวนให๎เกิด ความสนใจการอํานอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ   
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
การศึกษาตามอัธยาศัยและการอําน ที่เป็นจุดบํมเพาะและสร๎างนิสัยรักการอํานที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได๎จัดท า
โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี 2562 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค๑ 

4.1 เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 

4.2 เพ่ือก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัดเลย 
4.3 เพ่ือจัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุก

ในชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
4.4 เพ่ือสํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยโดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน การใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการพัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code 
สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่
พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่ตํางๆ อยํางทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน และการจัดกิ จกรรมเพ่ือสํงเสริม
การอํานอยํางหลากหลาย 

4.5 เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

 
5. เปูาหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
1) ห๎องสมุดประชาชน 
2)ห๎องสมุดเฉลิมราชฯ 
3) กศน.ต าบล 

4) อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
5) บ๎านหนังสือชุมชน 
6) ประชาชนทั่วไป 
7) ภาคีเครือขําย 

1 
1 

14 
368 
184 

20,000 
20 

แหํง 
แหํง 
แหํง 
คน 

แหํง 
คน 
% 
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5.2 เชิงคุณภาพ 
  1)  จ านวนผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

2)  ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3) ร๎อยละของผู๎รับบริการที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํมเปูา 
หมาย 

 
เปูาหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ 
กศน.ต าบล และรํวมกับ
ภาคีเครือขํายเพ่ือ
เสริมสร๎างวัฒนธรรม
สํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการ
อําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริม
การอํานในห๎องสมุด
และพัฒนาห๎องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัว
รักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคลื่อนที่ 
- ใช๎ระบบเชื่อมโยง
แหลํงเรียนรู๎และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริม
การอําน 
 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํง
การเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการ
ถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ใน
ชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิง
รุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอํานและ
ศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชน
ทุกกลุํมเปูาหมาย 
4) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอําน
ให๎ เ กิ ด ขึ้ น ใ นสั ง คม ไท ย โ ด ย
สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวาง
และทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุด
ประชาชนทุกแหํงให๎ เป็นแหลํง
เรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน การใช๎
ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และ
การพัฒนาระบบหนังสือผําน QR 

1) ห๎องสมุด
ประชาชน 
2)ห๎องสมุด
เฉลิมราชฯ 
3) กศน.ต าบล 

4) อาสาสมัคร
สํงเสริมการ
อําน 
5) บ๎าน
หนังสือชุมชน 
6) ประชาชน
ทั่วไป 
7) ภาคี
เครือขําย 

1) 
ห๎องสมุด
ประชาชน 
2)ห๎องสมุด
เฉลิมราชฯ 
3) กศน.

ต าบล 

4) 
อาสาสมัคร
สํงเสริม
การอําน 
5) บ๎าน
หนังสือ
ชุมชน 
6) 
ประชาชน
ทั่วไป 
7) ภาคี
เครือขําย 

อ าเภอ  1  
แหํง  กศน.
ต าบล    14  
แหํง 
ห๎องสมุด
ประชาชน   
1  แหํง 
ห๎องสมุด
เฉลิมราชฯ 1  
แหํง 
บ๎านหนังสือ
ชุมชน     
184    แหํง 
 
 
 

1 
ต.ค. 
2561 
- 
30 
ก.ย.
2562 
 
 
 

1.คํา  
หนังสือพิมพ๑ 
ต าบล 
34,580.- 
2.บริหาร หส
ม. 72,000.- 
3.ซื้อสื่อ
ห๎องสมุด 
90,000.- 
4.คําวารสาร 
ห๎องสมุด 
24,000 .- 
5.คํา
หนังสือพิมพ๑
ห๎องสมุด 
14,560.- 
6.คํา
สาธารณูปโภ
ค 22,000.- 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํมเปูา 
หมาย 

 
เปูาหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

- ส ารวจ/วิจัยผลการ
ด าเนินงานการสํงเสริม
การ 

Code สํ ง เสริ มและสนั บสนุ น
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน การ
สร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัด
หนํ วยบริ การ เคลื่ อนที่ พร๎ อม
อุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและ
การเรี ยนรู๎ ที่ หลากหลายออก
ให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่ตํางๆ 
อยํ างทั่ วถึ ง สม่ าเสมอ รวมทั้ ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่อ
อุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม
การอํานอยํางหลากหลาย 
5) สํ ง เ สริ มสนั บสนุ น ให๎ ภ าคี
เครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน 
เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
   

 
7. งบประมาณ 

7.1 เบิกจํายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 
ผู๎รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมจัดสร๎างแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล  งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 
2000239005000000 แหลํงเงิน 6211200 คําหนังสือพิมพ๑ ให๎ กศน.ต าบล 34,580 บาท  

7.2 เบิกจํายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผู๎รับ 
บริการการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 แหลํงเงิน 6211200  ดังนี้  
           (1)  บริหาร ห๎องสมุด   72,000  บาท 

(2) ซื้อสื่อห๎องสมุด   90,000  บาท 
(3) คําวารสาร ห๎องสมุด   24,000  บาท 
(4) คําหนังสือพิมพ๑ห๎องสมุด  14,560  บาท 
(5) คําสาธารณูปโภค   22,000  บาท 
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8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 9.1  เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ๑ห๎องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีจังหวัดเลย และห๎องสมุดประชาชนจังหวัดเลย 
 9.2  ครู กศน.ต าบล 
10. เครือขําย 
 10.1 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 10.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 10.3 โรงพยาบาลเลย 
 10.4 ผู๎ใหญํบ๎าน ก านัน และผู๎น าชุมชน 

10.5 อาสาสมัครสํงเสริมการอําน   
 

11. โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
 11.1 โครงการการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
 11.2 โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่สูํชุมชน ประจ าปี 2562 

กิจกรรมหลัก 
ไ ต ร ม า ส ที่  1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไ ต ร ม า ส ที่  2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไ ต ร ม า ส ที่  3 
(เม.ย-มิ.ย.62) 

ไ ต ร ม า ส ที่  4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล และ
รํวมกับภาคีเครือขํายเพ่ือเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในห๎องสมุด
และพัฒนาห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
- รถโมบายเคลื่อนที่ 
- ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ 
- บ๎านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
- ส ารวจ/วิจัยผลการด าเนินงานการสํงเสริม
การ 

85,030 46,250 91,570 34,290 



105 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

12. ผลลัพธ๑ (Outcome) 
 1) มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑
ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
 2) มีการก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
 3) ได๎จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
 4) มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนา
แหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ของชุมชน การใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการพัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code สํงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการ
อํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพื้นที่ตํางๆ อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความ
พร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 
 5) ภาคีเครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  จ านวนผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
  1) ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 

2) ร๎อยละของผู๎รับบริการที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดีขึ้นไป 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 ประเมินผลจากการสังเกต 
 14.2 ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรฐัมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 4,5  ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1  
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี และ
พัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร ด๎านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  พัฒนาบุคลากร 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

บุคลากร กศน. 54 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 
54 

 
 

คน 
 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารงต าแหนํงเพื่อให๎มี
เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการด าเนินงานของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพื่อเลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
2) พัฒนาหวัหนา๎ กศน.ต าบลให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
อยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎
ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
3) พัฒนาครกูศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีความรู๎ความสามารถ
ในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัด
และประเมินผล และการวิจัยเบื้องต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล 
เพื่อการมีสํวนรวํมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาท
ภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษา
และการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือขํายทั้งในและตํางประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคลากร และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่หลากหลายอยําง
ตํอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งบประมาณ งบอุดหนุน  50,000 บาท 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

12,000 14,000 12,000 12,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
นายระวี  ครมึยะราช 

โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร   042- 814766 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
   กศน. อ าเภอเมืองเลย 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการพัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎น:  
นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ   4  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา  ข๎อ 5. พลิกโฉล กศน.ต าบล สูํ “กศน.ต าบล 4 G”  5.1 พัฒนาครู กศน. 
        ภารกิจตํอเนื่อง  : 6.  ด๎านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
                                 ข๎อ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ข๎อ 1),  3), 4),  6),          
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551 ก าหนดให๎สถานศึกษาท า
หน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน๎าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มี
ความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  กระตุ๎นให๎เกิดการใฝุรู๎  ให๎ค าปรึกษาแนะน าผู๎เรียนให๎รู๎จักการ
แก๎ไขปัญหาของตนเองได๎  รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียน  ผู๎รับบริการเกิดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  ซึ่งจะกํอให๎ เกิดความ
เข๎มแข็งและการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกลําวสถานศึกษาจึงต๎องจัดทั้งในลักษณะของ
การอบรมให๎ความรู๎ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ๑ดังกลําวมาปรับประยุกต๑ใช๎ให๎
เหมาะสม  และตอบสนองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
            สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎น ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด๎านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง พัฒนา
ครู กศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 
   ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร 
เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูน  
4. วัตถุประสงค๑ 

4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพื่อให๎มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อนวิทย
ฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
 4.2 พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎
เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
 4.3 พัฒนา ครูกศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 
 4.4 สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีสํวนรํวมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 4.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 
 4.6 เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลากร และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 
 
5.เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเลย   จ านวน    54    คน    
 เชิงคุณภาพ 
   บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ได๎เพ่ิมพูนความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการจัดการศึกษา กับ
แหลํงการเรียนรู๎ต๎นแบบและน าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให๎บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํมเปูา 
หมาย 

 
เปูาหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน 
บัญชี และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภท
ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้ง
กํอนและระหวํางการด ารงต าแหนํง
เพื่อให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหนํงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบรหิารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดย
เน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎เพื่อให๎

บุคลากร 
กศน. 

 

บุคลากร 
กศน. 
54 คน 
 

กศน. 
อ าเภอ 
เมืองเลย 
 
 
 

1 ต.ค. 
2561 - 
30 ก.ย.
2562 
 
 
 

งบ 
อุดหนุน 
50,000 
บาท 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํมเปูา 
หมาย 

 
เปูาหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพ
อยํางแท๎จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
คุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีความรู๎
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมี
สํวนรํวมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการ
เรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร๎ างสัมพันธภาพระหวําง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและ
ตํ างประเทศในทุ กระดั บเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดย
จัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวําง
บุคลากร และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

 
7.ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
        1  ตุลาคม  2561 ถึง 30  กันยายน  2562 
 
8. สถานที่ด าเนินการ 
 กศน.อ าเภอเมืองเลย 
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9. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช๎งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 แผนงาน :  ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน คําจัดการเรียนการสอน 
รหัสงบประมาณ 200023301500556 แหลํงของเงิน 6211410  จ านวน 50,000 บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน) 
 
10. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 งานพัฒนาบุคลากร 
 
11. ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย  ได๎รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด๎าน  
 
12 .ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  12.1 จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    12.2 ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 

12.3 ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 12.4 ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
13. การประเมินผล 
 13.1 สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 13.2 แบบสอบถาม  
 



111 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย   
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 2 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

สถานศึกษา(กศน.
อ าเภอ) 
บุคากร กศน.อ าเภอ 
 

1  
 

54 

แหํง 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1/54 แหํง/
คน 

 
 

4. วัตถุประสงค ์: 
4.1 พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาใหไ๎ด๎มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการประเมนิ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. งบประมาณ  - 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

     
รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 45,000 

 
 8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1) ร๎อยละของบุคลากรที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         กศน.อ ำเภอเมืองเลย 
 

3. ชื่องาน/โครงการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางปราณี  สุขปื้อ 
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร    042- 814766 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเมืองเลย 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
2.  สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน  กศน.  

นโยบายเรํงดํวน เพื่อรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร๑ที่ 1. ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
ภารกิจตํอเนื่อง ข๎อ 2 ด๎านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล งาน

บริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ข๎อ 6 ด๎านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ  
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให๎ ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุํงเน๎นให๎เกิดแกํผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเทําเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับตํอชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได๎ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญใน
การน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็นรูปธรรม ใช๎เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือสํงเสริม สนับสนุนให๎ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข๎มแข็งและยั่งยืน ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอเมืองเลย จึงได๎จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร๎างความเข๎าใจมาตรฐานและ
ตัวบํงชี้ รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค๑ 

4.1  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
         4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
       4.3 เพ่ือพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตา ม
มาตรฐานที่ก าหนด 
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5.เปูาหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
       ผู๎บริหารสถานศึกษา  จ านวน   1   คน 
                บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย จ านวน  54 คน 

5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
       ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใช๎มาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) อบรมพัฒนางาน
ระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให๎กับ
บุคลากร  

4.1 พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และ 
ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่อง 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให๎
ได๎มาตรฐาน  
4.3 เพ่ือพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให๎ได๎คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

 สถาน 
ศึกษา 1 แหํง 
และบุคลากร 
จ านวน 54 
คน 

กศน.
อ าเภอ
เมืองเลย 

8-9 ม.ค. 
2561 
 

 5,000 

2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน 
 
 

1ต.ค.
2561-30 
ก.ย. 
2562 

 
- 

3) ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและ
สรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

20-22
ก.ย. 
2561 
 

45,000 
 
 
 

4) จัดท าและรายงานผล
การประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

  
23-30 
ก . ย . 
2561  

- 
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7. วงเงินงบประมาณ  
   เงินงบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการ
จัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน คําจัดการเรียนการสอน รหัส
งบประมาณ  2000233016500556 แหลํงเงิน  6211410  จ านวนเงิน 50,000  บาท (ห๎าหมื่นบาทถ๎วน)  
 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

1) อบรมพัฒนางานระบบประกั น
คุณภาพสถานศึกษาให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

5,000 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
45,000 
 
- 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
 
10. เครือขําย 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข๎อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย๑การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

 
12. ผลลัพธ๑ (Outcome) 

ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใสํมาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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13.  ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 13.1  ร๎อยละของบุคลากรที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
และด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 

13.2  สถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
13.3  ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดี ขึ้นไป 
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

2.สอดคล้อง ภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 6 (6.4) 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุดประชาชน 
3) ห๎องสมุดเฉลิมราชฯ 
4) บ๎านหนังสือชุมชน 

14  
 1  
1  

184  

แหํง 
แหํง 
แหํง 
แหํง 

รวมทั้งสิ้น 200 แหํง 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม 
ประเมิน และรายงานผลอยําง
เป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการ
นิเทศ ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร๎อยละของกลุํมเปูาหมาย ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได๎ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. ชื่องาน/โครงการ นิเทศ ก ากบั ติดตาม 
 

4. วัตถุประสงค ์ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดย
ใช๎กระบวนการ นิเทศติดตามผลและน าผล
การนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให๎
เหมาะสมตามสภาพบริบทของแตํละพ้ืนที่
ในปงีบประมาณตํอ ๆ ไป 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให
ค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากร กศน. 
ในการด าเนินงาน 
 

6. งบประมาณ  - 
 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

     

รวมทั้งสิ้น     

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายระวี  ครึมยะราช 
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร   042- 814766 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล            14    แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน     1   แหํง 
ห๎องสมุดเฉลิมราชฯ    1   แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน  184    แหํง  
 

กศน.-กผ-02 
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1.โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
2.สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน กศน.  
 ภารกิจตํอเนื่อง 
 6. ด๎านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
 6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
      1)  สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เชื่อมโยงกับหนํวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขํายทั้งระบบ  
               2)  ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาที่เก่ียวข๎องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงาน
ผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแตํละเรื่องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
  
3.หลักการและเหตุผล 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยสํวนหนึ่งที่สถานศึกษาตองตระหนักและให๎ความส าคัญในการนิเทศภายในของสถานศึกษา
โดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศและน าผล
การนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก๎ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อยํางตํอเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนองกลุํมเปูาหมายงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายไดอยํางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค๑ของงานกิจกรรมตําง ๆในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ ใหมีก าลังใจในการท างาน
ตลอดจนกระตุนใหผูเรียน/ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณคําของการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด๎วย
การแสวงหาความรู๎ดวยตนเองอยางมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค๑ 

4.1  เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช๎กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแก ไขให๎ เหมาะสมตามสภาพบริบทของแตํ ละพ้ืนที่ใน
ปีงบประมาณตํอ ๆ ไป 

4.2  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากร กศน. ในการด าเนินงาน 
4.3  กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
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5.เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

กศน.ต าบล               14    แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน       1    แหํง 
ห๎องสมุดเฉลิมราช        1    แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน    184    แหํง  
รวมทั้งสิ้น              200    แหํง 

 เชิงคณุภาพ 
1) ผู๎รับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษา กศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคํา

ของการศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 
2)  บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและมีขวัญก าลังใจ

การด าเนินงาน กศน. 
3)  กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  

 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
(Output) 
ยํอย ๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอยําง
เป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

1) สร๎างกลไกการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให๎เชื่อมโยงกับ
หนํวยงาน สถานศึกษา 
และภาคีเครือขํายทั้ง
ระบบ  
2)  ให๎ หนํ ว ยง านและ
สถานศึกษาที่ เกี่ยวข๎อง
ทุกระดับ พัฒนาระบบ
กลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน า
นโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎

-กศน.ต าบล 
-ห๎องสมุด
ประชาชน 
-บ๎ านหนั งสื อ
ชุมชน 
 
 
 

 -กศน.
ต าบล 14 
แหํง 
-ห๎องสมุด
ประชาชน     
1แหํง 
- ห๎องสมุด
เฉลิมราชฯ    
1 แหํง 
-บ๎าน
หนังสือ
ชุมชน 184    
แหํง  
-ร ว ม 200 
แหํง 

อ า เ ภ อ
เมืองเลย 

1 ต.ค. 
2561 – 
30 ก.ย.
2562 

- 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
(Output) 
ยํอย ๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ในแตํละเรื่องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสื่อ
อ่ืนๆ ที่ เหมาะสม เพ่ือ
การก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงาน
ผลอยํางมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี
ข อ ง ห นํ ว ย ง า น 
สถานศึ กษา เ พ่ื อการ
รายงานผลตามตัวชี้วัดใน
ค ารั บรองการปฏิ บั ติ
ราชการประจ าปี ของ
ส านักงาน กศน.ให๎ด าเนิน
ไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามเกณฑ๑ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5)  ให๎ มี การ เชื่ อม โยง
ระบบการนิ เทศในทุ ก
ระดั บ  ทั้ ง หนํ ว ย ง าน
ภายในและภายนอก
องค๑กร ตั้ งแตํ  จั งหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพ่ือ
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
(Output) 
ยํอย ๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

ความเป็นเอกภาพในการ
ใช๎ข๎อมูล และการพัฒนา
งานการศึกษานอกระบบ
แ ล ะ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
อัธยาศัย 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 -  
8.แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2560 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2561 

ด า เนิ นการนิ เทศ
และรางงานผล 

- - - - 

 
9.ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นายระวี  คึมยะราช  
  9.2 ข๎าราชการครู 
  9.3 ครูอาสาสมัคร กศน. อ าเภอเมืองเลย 
 
10.เครือขําย 
 10.1 องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 10.2 ผู๎ใหญํบ๎าน/ก านัน 
 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข๎อง 

11.1 โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
11.2 โครงการการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
11.3 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
11.4 โครงการสํงเสริมการจัดการศึกษารํวมกับภาคีเครือขําย 



121 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

12.ผลลัพธ๑ 
 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบาย ในแตํละเรื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 ตัวชี้วัดผลผลิต 

1)  การนิเทศตามแผนการนิเทศ  
2)  นิเทศงาน กศน.ต าบล 14 แหํง ,ห๎องสมุดประชาชน 1 แหํง ,ห๎องสมุดเฉลิมราชฯ 1 แหํง  

บ๎านหนังสือชุมชน 184 แหํง  
 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ 
        1) ร๎อยละของกลุํมเปูาหมาย ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได๎
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 

       2) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 
 แบบรายงานการนิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. วัตถุประสงค ์: 
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรํงรัดการ
เบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยํางเป็น
ระบบเพื่อให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศยัอยํางมีประสิทธิภาพ 
3) เพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให๎
มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความ
ต๎องการเพื่อประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียน
และการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

6. งบประมาณ  - 
 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - -  

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางปราณ ี สุขปือ้ 
-ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร   042- 814466 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 1  แหํง 
กศน.ต าบล 14 แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน  1 แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน  76 แหํง 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 6 
 

กศน.-กผ-02 
กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
7.เป้าหมาย  

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

บุคลากร กศน.
อ าเภอเมือง
เลย 
 
 
 

54 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 54 คน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร และ 
เจ๎าหน๎าท่ีงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ ในระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ ใน facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ๑ ระดับจังหวดั
อ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสีย่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข๎อมลูกลาง
ด๎านการศึกษาของประเทศท่ีได๎รับ
การพัฒนาให๎ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
2. สอดคล๎อง ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 6 
    มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบํงชี้ที่ 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 การสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขําย 
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและสํงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู๎และการ
แก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อยํางทั่วถึงและเทําเทียม  สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังใน
การพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎เพ่ือให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของคนในชุมชน สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎และศูนย๑การเรียนในรูปแบบตําง ๆ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบายดังกลําวสถานศึกษาศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย เห็นความส าคัญ
ในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้ึน 
 
4. วัตถุประสงค๑ 
 4.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรํงรัด
การเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
 4.2 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยํางเป็น
ระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
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 4.3 เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียนและ
การบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 
5. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 

      ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเลย  จ านวน  54  คน   
 เชิงคุณภาพ 

      บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
กศน.อ าเภอเมืองเลย บริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและผํานเกณฑ๑มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 
 
6.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํม 
เปูาหมาย 

เปูา 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และ 
เจ๎าหน๎าท่ีงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
2) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ ใน 
facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ๑ 
ระดับจังหวดัอ าเภอ 
และต าบล 
5) การบริการความเสีย่ง 

 

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การก ากับ ควบคุม และเรํงรัดการ
เบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2) เพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มี
ความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศอยํางเป็น
ระบบเพื่อให๎หนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยํางตอํเนื่อง 
ตามวงจรคณุภาพเดมมิ่ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) เพื่อพัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวม
ของนั กศึ กษา  กศน. ให๎ มี ความ
ครบถ๎ วน ถูกต๎ อง ทันสมั ย และ

ข๎าราชการ
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
กศน. 
อ าเภอ 
เมืองเลย 

54 คน กศน.
อ าเภอ
เมืองเลย 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํม 
เปูาหมาย 

เปูา 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

เช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค๎นและสอบทานได๎ทันความ
ต๎องการเพื่ อประโยชน๑ ในการจัด
การศึ กษาให๎กับผู๎ เรี ยนและการ
บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

 
7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ  
                       - 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

1) ประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร และ 
เจ๎าหน๎าท่ีงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ ในระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ ใน facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ๑ ระดับจังหวดั
อ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสีย่ง 

- - - - 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 
 
10. เครือขําย 

10.1 องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอเมืองเลย 
10.2  สํวนราชการ 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอเมืองเลย 
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12. ผลลัพธ๑ (Outcome) 
บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

กศน.อ าเภอเมืองเลย บริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและผํานเกณฑ๑มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด  
 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑(Outcome) 
                  1) จ านวนระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของประเทศที่ได๎รับการพัฒนาให๎ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
                   2) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      14.1 การสังเกต 
      14.2 การสัมภาษณ๑ 
      14.3 ตอบแบบสอบถาม 
      14.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
เลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ๎ 2,4,3/ยุทธศาสตร๑ข๎อที ่1,3,4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 1/วาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย 

E(THAILOEI 4.0) 
 3. ชื่องาน/ โครงการชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

หมูํบ๎านต๎นแบบ 14 
 
 
 

หมูํบ๎าน 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 14 
 

หมูํบ๎าน 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
รํวมกับทุกภาคสํวนจัดกิจกรรมเพื่อสร๎างชุมชน 
หมูํบ๎านที่เข๎มแข็งอยํางยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต๎นแบบฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 
1 ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลกัเกณฑ๑การพัฒนาชุมชน
ต๎นแบบตามโครงการ ไทยนยิม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สูํความยั่งยืน 
3. การสร๎างการรับรู๎ตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน 
ชุดความรู๎ของ กระทรวงศึกษาธกิาร (05 รู๎สิทธิ รู๎
หน๎าที่ รูก๎ฎหมาย/06 รู๎กลไกการบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชน
ต๎นแบบฯ 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  
ไม่ใช้งบประมาณ 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ไมํใช๎
งบประมาณ 

    

รวมทั้งสิ้น     

 
 

1.หนํวยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

4. วัตถุประสงค ์ 

1) ขยายผลชุมชนต๎นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 
1 ชุมชน เพื่อให๎มีชุมชนต๎นแบบที่
สามารถเผยแพรํแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎
ครบทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต๎นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่ งยืนทุกระดับ (จั งหวัด 
อ าเภอ ต าบล)เ พ่ือพัฒนายกระดับ
ชุมชนต๎นแบบสูํความยั่งยืน 
3) เพ่ือสร๎างการรับรู๎ตามโครงการไทย
นิ ย ม  ยั่ ง ยื น  แกํ ป ร ะชาชน  และ
นักศึกษาในสถานศึกษา 
 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเมืองเลย 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. ประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ 14 หมูบํ๎าน 
เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตาม
เกณฑ๑และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
2.  ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎าน
ต๎นแบบ  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีสุข
ภาวะและสุขอนามัย ใช๎เทคโนโลยีสร๎างงาน
สร๎างอาชีพ เป็นบุคคลใฝุร๎ูใฝุเรียน เพื่อชุมชน
เกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล นางปราณี  สุขปื้อ 
-ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร    042- 814766 

 
 
 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงการชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 
2. ความสอดคล๎องกับนโยบาย 

สอดคล๎องกับโครงการนโยบายเรํงดํวนโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ด๎านความมั่นคง)ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรี
ชํวยกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 2,4,3/ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1,3,4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 1/วาระขับเคลื่อนจังหวัดเลย 

 
3. หลักการและเหตุผล 
         ด๎วยรัฐบาลภายใต๎การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา ได๎เสนอหลักการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดประโยชน๑ตํอ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยํางเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 16มกราคม 
2561 โดยก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีสํวนรํวมในการพัฒนาประเทศไทยไปสูํความยั่งยืน ตาม 
 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  0 เรื่อง คือ 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไมํทิ้งกัน 3. ชุมชนอยูํดีมี
สุข 4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 5. รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย 6. รู๎กลไกการบริหารราชการ 7. รู๎รักประชาธิปไตยไทยนิยม
8. รู๎เทําทันเทคโนโลยี  9. รํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด  แ ล ะ 10.ง า น ภ า ร กิ จ ข อ ง ทุ ก ห นํ ว ย ง า น  ( Function)           
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561 ลงวันที่ 23 มกราคม 2561 ก าหนดให๎มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ/
เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู๎จ านวน 10 เรื่อง 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนที่เปูาหมาย.จ านวน 82,371 หมูํบ๎าน/ชุมชน (หมูํบ๎าน จ านวน 
74,655 หมูํบ๎าน ชุมชนในเขตเทศบาล จ านวน 5,608 ชุมชน ชุมชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 2,066 ชุมชน 
ชุมชนในเขตเมืองพัทยา จ านวน 42 ชุมชน)  
    ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย เป็นหนํวยงานในเขตพ้ืนที่ อ าเภอ
เมืองเลย ที่มีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนและขยายผลเพ่ิมเติม ในด๎านที่ 5 รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย และ 6 รู๎กลไก
การบริหารราชการ เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ตามนโยบายเรํงดํวน จึงได๎จัดท า โครงการชุมชนต๎นแบบตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน ดังกลําว 
 
3.วัตถุประสงค๑ 

เพ่ือให๎ประชาชนสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาวะและสุขอนามัย ใช๎เทคโนโลยีสร๎างงานสร๎าง
อาชีพ เป็นบุคคลใฝุรู๎ใฝุเรียน เพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 
5.เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  หมูํบ๎านต๎นแบบ ในพ้ืนทีอ่ าเภอเมืองเลย จ านวน  14  หมูํบ๎าน/ชุมชน 
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 เชิงคณุภาพ 
             ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาวะและ
สุขอนามัย ใช๎เทคโนโลยีสร๎างงานสร๎างอาชีพ เป็นบุคคลใฝุรู๎ใฝุเรียน เพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํม 

เปูาหมาย 
เปูาหมาย 
(Output) 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

รํวมกับทุกภาคสํวนจัด
กิจกรรมเพ่ือสร๎างชุมชน 
หมูํบ๎านที่เข๎มแข็งอยําง
ยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต๎นแบบ
ฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 
1 หมูํบ๎าน/ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/
หลักเกณฑ๑การพัฒนา
ชุมชนต๎นแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สูํความยั่งยืน 
3. การสร๎างการรับรู๎ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ชุดความรู๎ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 
รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎
กฎหมาย/06 รู๎กลไกการ
บริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการ
ด าเนินงานของชุมชน
ต๎นแบบฯ 
5. การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

1) ขยายผลชุมชน
ต๎นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับ
ต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน 
เพ่ือให๎มีชุมชนต๎นแบบที่
สามารถเผยแพรํ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎
ครบทุกระดับ (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต๎นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด 
อ า เ ภ อ  ต า บ ล ) เ พ่ื อ
พัฒนายกระดับชุมชน
ต๎นแบบสูํความยั่งยืน 
3) เพื่อสร๎างการรับรู๎ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
แ กํ ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ
นักศึกษาในสถานศึกษา 
 

-หมูํบ๎าน
ต๎นแบบ
อ าเภอ 
เมืองเลย    
จ านวน 14  
ห มูํ บ๎ า น /
ชุมชน 
 
 

  14  
หมูํ บ๎ าน /
ชุมชน 
 
 
 
 
 
 

ห มูํ บ๎ า น
ต๎นแบบใน
พ้ืนทีอ่ าเภอ 
เมืองเลย 

ธ.ค. 
2561 
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7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ  
 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

รํวมกับทุกภาคสํวนจัดกิจกรรม
เพ่ือสร๎างชุมชน หมูํบ๎านที่เข๎มแข็ง
อยํางยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต๎นแบบฯ 
ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
หมูํบ๎าน/ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ๑การ
พัฒนาชุมชนต๎นแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สูํความยั่งยืน 
3. การสร๎างการรับรู๎ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู๎ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 รู๎สิทธิ 
รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย/06 รู๎กลไก
การบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการด าเนินงาน
ของชุมชนต๎นแบบฯ 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 

- - - - 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นางปราณี  สุขปื้อ 

9.2 ครู กศน.ต าบล  
 
10 .เครือขําย 
 10.1 องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นที่ 
 10.2 ผู๎ใหญํบ๎าน/ก านัน 
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11.โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
         โครงสํงเสริมการจัดการศึกษารํวมกับภาคีเครือขําย 
 
12.ผลลัพธ๑ 
         ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาวะและสุขอนามัย ใช๎
เทคโนโลยีสร๎างงานสร๎างอาชีพ เป็นบุคคลใฝุรู๎ใฝุเรียน เพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
       ประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ 14 หมูํบ๎าน เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ๑และ

ระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ 

                  ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ  สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีสุขภาวะและ
สุขอนามัย ใช๎เทคโนโลยีสร๎างงานสร๎างอาชีพ เป็นบุคคลใฝุรู๎ใฝุเรียน เพ่ือชุมชนเกิดการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 
          แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสตูร  
1.5 ประเมินผูเ๎ข๎ารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบลผู๎อบรม(ครู ค) ติดตามผูเ๎ข๎ารํวมอบรม
ให๎อยูํในกลุํมศูนย๑ผลติภณัฑ๑สินคา๎ออนไลน๑ 
อยํางตํอเนื่อง 
1.6 ประกวดผู๎ท าการค๎าออนไลน๑ดีเดํนใน
ระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานผํานระบบ DMIS 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท 

กลุํม 
เปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

1) ครู 
2) ประชาชน
ทั่วไป 
 

31 
435 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 466 คน 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  - นางปราณี  สุขปื้อ  
            - ครู ก /ครู ข /ครู ค 
            - กศน.ต าบล 
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร    042- 814466 

 
 
 

กศน.-กผ-02 

1.หนํวยงาน     �กศน.อ าเภอเมิองเลย 
 2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ๎ 3  ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 2  และภารกจิตํอเนื่อง ขอ๎ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรา๎งเครือขํายดิจิทลัชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการคา๎ออนไลน๑) 
 

 4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)เพื่อพัฒนาทักษะการใช๎ Social Media เพื่อ
การจัดการเรยีนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) เพื่อพัฒนาความรู๎ และทักษะด๎าน Digital 
ให๎กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช๎เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
3) เพื่อสํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎าน Digital 
เพื่อให๎ประชาชนมีความรู๎พื้นฐานด๎านDigital 
และความรู๎ เรื่องกฎหมายวําด๎วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนา
และการเข๎าสูํอาชีพ 
4) เพื่อสร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทักษะพื้นฐาน
ให๎กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ (พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ ) เพื่อรํวม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

6. งบประมาณ  รายจา่ยอ่ืน จ านวน  150,680 บาท 

    งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอ่ืน 
- หลักสูตรการตลาด
และการสร๎างมูลคํา
ให๎กับสินค๎า 
- หลักสูตรการโปรโมท
สินค๎า 

  
75,340 

 
 

75,340 

 
 

 

รวมทั้งสิ้น  150,680   

 
 9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล จ านวน 14 แหํง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรูไ๎ปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1.ชื่อโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล (ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
  
2. สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  

นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 3 ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 2 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 1/

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 
 

3. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด๎านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให๎บริการตําง ๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการศึกษา
สร๎างสารสนเทศและองค๑ความรู๎ตําง ๆ ให๎เกิดขึ้นภายใต๎ความรํวมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหนํวยงานที่ได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินงานใน
ด๎านของการสร๎างเครือขํายศูนย๑ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งของชุมชน ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการสํงเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร๎างเครือขํายศูนย๑ดิจิทัลชุมชน และสร๎างความ
พร๎อมของชุมชน ให๎บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค๑ ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอปากชม จึงได๎จัดโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล (ขยายผล
การอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึน้ 
 
4.วัตถุประสงค๑ 
 4.1 พัฒนาทักษะการใช๎ Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.2 พัฒนาความรู๎และทักษะด๎าน Digital ให๎กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

4.3 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎าน Digital เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎พ้ืนฐานด๎านDigital และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
พัฒนาและการเข๎าสูํอาชีพ 
 4.4 สร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทักษะพ้ืนฐานให๎กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑) เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
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5.  เปูาหมาย 
เชิงปริมาณ 

1)  คร ู 31  คน 
2)  ประชาชนทั่วไป  486  คน 

เชิงคุณภาพ 
สํงเสริมให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนา  หลักสูตร

การตลาดและสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎า การสํงเสริมการขาย พร๎อมทั้งขยายผลอบรบให๎ประชาชนให๎มีความรู๎พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการท าธุรกิจการค๎าออนไลน๑ 

 
6.  วิธีด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํม 

เปูาหมาย 
เปูา 

หมาย 
พ้ืนที่ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. อบรมวิทยากร
แกนน า  ครู ค 
 

1) พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช๎ 
Social Media เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎และทักษะ
ด๎าน Digital ให๎กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 

บุคลากร  
กศน.
อ าเภอ
เมือง 

31  คน กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

1 ต.ค 
2561 –  
30 ก.ย. 
2562 

       

2. อบรม
ประชาชน  2 
หลักสูตร  

- สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ด๎าน Digital เพ่ือให๎
ประชาชนมีความรู๎พ้ืนฐาน
ด๎านDigital และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวําด๎วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข๎าสูํอาชีพ 
 

ประชาชน
ทั่วไป 

486 คน กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

1 ต.ค 
2561 –  
30 ก.ย. 
2562 

150,680 
บาท 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ 
กลุํม 

เปูาหมาย 
เปูา 

หมาย 
พ้ืนที่ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

- สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
และทักษะพ้ืนฐานให๎กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
(พาณิชย๑ อิ เล็กทรอนิกส๑ ) 
เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
ประยุกต๑ใช๎ ในการด าเนิน
ชีวิตได๎ 

3.ประเมินผู๎เข๎า
รับการอบรม โดย 
ครู กศน.ต าบล 
ผู๎อบรม(ครู ค) 
ติดตามผู๎เข๎ารํวม
อบรมให๎อยูํใน
กลุํม ศูนย๑
ผลิตภัณฑ๑สินค๎า
ออนไลน๑ อยําง
ตํอเนื่อง 
 

-สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ด๎าน Digital เพ่ือให๎
ประชาชนมีความรู๎พ้ืนฐาน
ด๎านDigital และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวําด๎วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข๎าสูํอาชีพ 
-สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
และทักษะพื้นฐานให๎กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑) 
เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
ประยุกต๑ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตได๎ 
 

ประชาชน
ทั่วไป 
อ าเภอ
เมืองเลย 

486 คน กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

1 ต.ค 
2561 –  
30 ก.ย. 
2562 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย 
พ้ื น ที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 
ประมาณ 

4.ประกวดผู๎ท าการค๎า
ออนไลน๑ดีเดํนในระดับ 
กศน.อ าเภอ  

- สํ ง เสริมการจัดการ
เ รี ย น รู๎ ด๎ า น  Digital 
เ พ่ื อ ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น มี
ค ว า ม รู๎ พ้ื น ฐ า น ด๎ า น
Digital และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวํ า ด๎ ว ย กา ร
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ ส าหรับการ
ใ ช๎ ป ร ะ โ ย ช น๑ ใ น
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
การพัฒนาและการเข๎าสูํ
อาชีพ 
- ส ร๎ า ง ค ว า ม รู๎ ค ว า ม
เข๎าใจและทักษะพ้ืนฐาน
ใ ห๎ กั บ ป ร ะ ช า ช น 
เกีย่วกับการท าธุรกิจและ
ก า ร ค๎ า อ อ น ไ ล น๑ 
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑) 
เ พ่ื อ รํ ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจดิจิทัล 

ป ร ะ ช า ช น
ทั่วไป อ าเภอ
เมืองเลย 

14 คน ก ศ น .
ต า บ ลทุ ก
ต าบล 

1 ต.ค 
2561 –  
30 ก.ย. 
2562 

      - 

 
7. งบประมาณ 
 ใช๎งบประมาณ  ใช๎งบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน งบรายจํายอื่น  จ านวน 150,680 บาท (-หนึ่งแสนห๎าหมื่นหกร๎อยแปดสิบบาท-) 
     
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.60 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.61 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.61 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.61 

อบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
อบรมประชาชน  2 หลักสูตร 

- 150,680 - - 



137 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

9.  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 นางปราณี  สุขปื้อ 
 นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ  
 นายอาทิตย๑  รอดกริช 
 
10. เครือขําย   
 10.1 องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น 
 10.2 ผู๎น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
 โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่องทุกโครงการ 
 
12.  ผลลัพธ๑ (Outcome) 
 กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ความเข๎าใจ ในการสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎า การสํงเสริมการขาย พร๎อมทั้งขยายผลอบ
รบให๎ประชาชนให๎มีความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค๎าออนไลน๑ เพ่ือใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ในชีวิตประจ าวั น
รวมทั้งการพัฒนาเข๎าสูํอาชีพได๎ 
  
13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) 
1) จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนา 
2) จ านวนผู๎ผํานการอบรม ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ ( OUTCOMES) 
  1) ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
14.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
 14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท 

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

นักศึกษา กศน.และ
ประชาชน 

150 คน 

รวมทั้งสิ้น 150 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู๎ ความเข๎าใจสขุ
ภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให๎นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได๎มสีุขภาพอนามยัและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับ
กลุํมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ๎านนักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน 
 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  5    จ านวน  -  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร๎อยละของผูร๎ับการอบรม ท่ีสามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอเมอืงเลย 
 
2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรฐัมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 4,5  ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1  
 
3. ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายระวี  คึมยะราช 
            นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง 
 นางมณีรตัน๑  ลุนธิระวงค๑    
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร   042- 814766 

 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
        กศน.ต าบล  14   แหํง 

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ : สํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
2. สอดคล๎อง   ตามข๎อสั่งการรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ  ข๎อ 4,5   

ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ ข๎อที่ 1,3,4 และภารกิจตํอเนื่องข๎อที่  1 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ด๎วยรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ๑  ชัยวงศ๑) ได๎มอบนโยบาย ให๎ส านักงาน 
กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห๎องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให๎ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุข
ภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการดูแลสุข
ภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให๎มีสุขภาพรํางกายที่ แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข๎าไปชํวย
ประสานงานรํวมกับโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ และเจ๎าหน๎าที่ อสม. ในระดับหมูํบ๎าน หรือการอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได๎จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูํมือการสํงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการจัด
กิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการสํงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย  จึงได๎จัดสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎นักศึกษา กศน. และประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจสุข
ภาวะอนามัย มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ด ี
 
4. วัตถุประสงค๑ 
 4.1  เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู๎  ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย 
 4.2   เพ่ือให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
5. เปูาหมาย 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน  จ านวน   280  คน 
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6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
สุขภาวะอนามัยกับ
กลุํมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ๎าน
นักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือ
สํงเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชน
ในชุมชน 
 

1)เพ่ือสํงเสริมให๎
นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู๎ 
ความเข๎าใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพ่ือให๎นักศึกษา 
กศน. และประชาชน ได๎
มีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ประชาชน
ทั่วไป อ าเภอ
เมืองเลย 

280 คน หมูํบ๎าน
ต๎นแบบ
ตาม
โครงการ
ไทยนิยม 
ยั่งยืน 14 
หมูํบ๎าน 

1 ต.ค 
2561 –  
30 ก.ย. 
2562 

      - 

 
7. วงเงินงบประมาณ ทั้งโครงการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ 
 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.60 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.61 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.61 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.61 

1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับ
กลุํมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ๎านนักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน 

- - - - 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 นายระวี  คึมยะราช  
 นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง 
 นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
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10. เครือขําย 
10.1  โรงพยาบาลเลย 
10.2  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองเลย และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 19 แหํง 
 

11. โครงการที่เกี่ยวช๎อง 
 โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่อง งาน/กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 
 
12. ผลลัพธ๑ 
 14.1  นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู๎  ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย 
 14.2   นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
13. ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 
  นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข๎ารํวมโครงการและผํานการอบรมตามโครงการ ระยะเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด 

ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcomes)  
1) จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนา 
2) จ านวนผู๎ผํานการอบรม ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3) ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4) ร๎อยละของผู๎รับการอบรม ที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลจากการสังเกต และการทดสอบจากการฝึกปฏิบัติ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 3,4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) ครแูละบุคลากร 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

54 
216 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 270 คน 

 

 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนไดร๎ับการอบรมตามหลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmerมีความรู๎ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
3. ร๎อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmerได๎อยํางสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทาง
การเกษตรและสร๎างชํองทางการ
จ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางตํางๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
 

3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
 

 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  187,600 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจํายอื่น - 187,600 - - 

รวมทั้งสิ้น - 187,600 - - 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1)สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความต๎องการ
ของชุมชน 

2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร๎าง Smart Farmer 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสมพร  มาตย๑สุริย๑ 
- ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท๑   042-813090 
โทรสาร   042- 814766 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  14  แหํง 

กศน.-กผ-02 กศน.-กผ.-02 



143 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer  
 
2. ความสอดคล๎อง 
      สอดคล๎องตามนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
      นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
      ข๎อที่ 2. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ 2.1 ขับเคลื่อน กศน. สูํ  Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างศักยภาพของ 
ประชาชนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 
 
3.หลักการเหตุผล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา) มีนโยบายชํวยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต๎องเป็น 
 Smart Farmer” คือต๎องน าความรู๎ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหมํ เข๎ามาชํวยในการท าเกษตรโดยต๎องท า
ให๎น๎อยลง ได๎ผลผลิตมากขึ้น ใช๎พื้นที่ให๎น๎อยลง ใช๎น้ าให๎น๎อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน ประกอบกับ ส านักงาน กศน. จึงมี
นโยบายให๎ด าเนินการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนได๎พัฒนาความรู๎
ด๎านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให๎เป็น Smart Farmer เพ่ือสํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนได๎พัฒนาความรู๎
ด๎านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให๎เป็น Smart farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท และความต๎องการของ
ท๎องถิ่น/ชุมชน ผํานวิธีการ และกระบวนการที่หลากหลาย  

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส างาน กศน.
จึงได๎ตอบสนองตํอนโยบายดังกลําว ซึ่งได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer จึงได๎ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  

 
4.วัตถุประสงค๑ 

4.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็น Smart Farmer 
4.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่

และเห็นชํองทาง หรือการพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร 
4.3 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนที่ผํานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ๑ 
 

5. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอเมืองเลย จ านวน 216 คน  
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เชิงคุณภาพ 
  สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นชํองทาง หรือการพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร และประชาชนที่
ผํานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
( Output ) 

พ้ื น ที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 
ประมาณ 

1) สํงเสริมให๎ครูมี
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่
และความต๎องการ
ของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 
 

1.เพื่อ 
สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และ
ความต๎องการของชุมชน
รวมทั้งการเพ่ิมมูลคํา
สินค๎าทางการเกษตร
และสร๎างชํองทางการ
จ าหนํายสินค๎าผําน
ชํองทางตํางๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน 
และผู๎บริโภค 

-กลุํม
ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ
เมืองเลย 
 
 
 
 

216 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
เมืองเลย 

ม.ค. - ก.ย.
2561 

187,600 
 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช๎งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือ
สร๎าง Smart Farmer งบรายจํายอ่ืน คําใช๎จํายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer รหัสงบประมาณ
2000217053700001 จ านวนเงินทั้งสิ้น 187,600 บาท  
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8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต . ค . -ธ . ค . 
2560 

ไตรมาส 2 
ม . ค . -มี . ค . 
2561 

ไตรมาส 3 
เม.ย. -มิ .ย . 
2561 

ไตรมาส 4 
ก . ค . -ก . ย . 
2561 

ด าเนินการตามโครงการ 
1) สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
ต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 

- 
 

187,600 - 
 

- 
 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 นางสมพร  มาตย๑สุริย๑ 
   
10. เครือขําย/หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
 10.1 ผู๎น าชุมชน  
 10.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองเลย 
 10.3 ศูนย๑วิจัยพืชไรํจังหวัดเลย 
 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข๎อง 
 11.1 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 11.2 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ 
 ตามศาสตร๑พระราชา  
 
12.  ผลลัพธ๑ 
 กลุํมเปูาหมาย มีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นชํองทาง หรือการพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร และประชาชนที่
ผํานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
  1) จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
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เชิงคุณภาพ   

2) ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart 
Farmer มีความรู๎ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 

3) ร๎อยละของ ครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer ได๎อยํางสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน 

4) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
14. การประเมินผลโครงการ 
  แบบทดสอบความรู๎โดยใช๎แบบทดสอบความรู๎ 
  แบบติดตามผู๎จบหลักสูตร 
  แบบประเมินทักษะโดยใช๎แบบสังเกต 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 6 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 
7.เป้าหมาย  

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไป 

 
 

40 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1. เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพการค๎าขาย การทํองเทีย่ว และ
การเกษตร ให๎กับประชาชนในพ้ืนท่ี 
2. เพื่อให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการ
อบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด๎านอาชีพการค๎าขาย/การทํองเที่ยว
และการเกษตร สามารถน าความรูท๎ี่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ๎
 

5. กิจกรรมหลัก 

ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อ
สสารอาชีพให๎กับประชาชน 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
- 48,000 - - - 

รวมทั้งสิ้น 48,000 - -  

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง 
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร    042- 814466 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
ต าบลกุดปุอง และต าบลนาอ๎อ 
อ าเภอเมืองเลย 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
น าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ๎

 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
2. ความสอดคล๎องกับนโยบาย 

ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 2.2 จุดเน๎นเชิงนโยบายรัฐมนตรีวําการ
กระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร๑ที่ 4.ยุทธศาสตร๑ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการ
ทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตลอดชีวิต 2.3 นโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 2 ด๎านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขัน

ของประเทศ 
 1. ขับเคลื่อน กศน. สูํ  Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างศักยภาพของ 
ประชาชนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ พัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร และขยาย ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบตํางๆ อยํางเป็นรูปธรรม เชํน 
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

ภารกิจตํอเนื่อง 
ด๎านการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
การศึกษาตํอเนื่อง 
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญการจัด 
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและศักยภาพของ

แตลํะพ้ืนที ่
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นตํอการติดตํอสื่อสารในโลกแหํงข๎อมูลขําวสารซึ่งมีความเจริญก๎าวหน๎า
และพัฒนาอยํางรวดเร็วท าให๎การสื่อสารผํานชํองทางตําง ๆ สามารถท าได๎อยํางงํายดายโดยใช๎ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดตํอสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญตํอบุคลากรภายใน
หนํวยงาน และประชาชน เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลกและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให๎ประชาชน
มีความพร๎อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด๎านทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดตํอสื่อสารเพ่ือการ
ประกอบอาชีพได๎ 
 ทั้งนี้ จากการอ๎างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให๎ใช๎ภาษาท างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความวําประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียน
จะต๎องใช๎ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช๎ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าท๎องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่ง
ที่นําเป็นหํวงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาตํางประเทศของคนไทยจากผลส ารวจของส านักตํางๆ ล๎วนแตํชี้ชัด
ตรงกันวํา  ภาษาอังกฤษ” ของเราสู๎เพ่ือนบ๎านในอาเซียนไมํได๎และอยูํใน  ระดับตํอมาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐาน
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ทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด๎านผู๎เรียนชาวไทยโดยมากจะมีปัญญาด๎านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐาน
ในการสื่อสาร 
 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพการค๎าขาย/การทํองเที่ยว/การเกษตรให๎แกํประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได๎ท า
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให๎กับประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเมือง
เลย และเพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 
4. วัตถุประสงค๑ 
 4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพการค๎าขาย การทํองเที่ยว และการเกษตร ให๎กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  4.2 เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ
การค๎าขาย/การทํองเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 
5. เปูาหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไป อ าเภอเมืองเลย   จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพการ
ค๎าขาย สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 
6.วิธีด าเนินงาน  

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อ
สสารอาชีพ
ให๎กับ
ประชาชน 
 

1. เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด๎านอาชีพการ
ค๎าขาย การทํองเที่ยว 
และการเกษตร ให๎กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
2. เพ่ือให๎ประชาชน
กลุํมเปูาหมายที่ผํานการ

ป ร ะ ช า ช น
ต าบลกุดปุอง 
20 คน และ
ป ร ะ ช า ช น
ต า บ ล น า อ๎ อ 
จ า น ว น  20 
คน 

จ า น ว น 
40 คน 

กศน.อ าเภอ 
เมืองเลย 

ธั น ว า ค ม 
2561– 
ม ก ร า ค ม 
2562 

48,000 
บาท 



150 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอเมืองเลย      
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา งบประ 
มาณ 

อบรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด๎านอาชีพการ
ค๎าขาย/การทํองเที่ยว
และการเกษตร สามารถ
น าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง  โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ งบรายจํายอ่ืน 
รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหลํงของเงิน 6211500 จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน)  
 
8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โครงการกิจกรรม
ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด๎านอาชีพ
ให๎กับประชาชน 

48,000 บาท  - - - 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นายนิพนธ๑  แก๎วสุฟอง 

9.2 ครู กศน.ต าบลกุดปุอง ต าบลนาอ๎อ 
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10.เครือขําย 
 10.1 เทศบาลเมืองเลย 
 10.2 เทศบาลต าบลนาอ๎อ 

10.3 ผู๎น าชุมชนและผู๎ใหญํบ๎าน 
 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
 โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
 
12. ผลลัพธ๑ 
 ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด๎านค๎าขาย/การ
ทํองเที่ยวและการเกษตร มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ 
และด าเนินชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดี 
 
1.3 ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนอ าเภอเมืองเลย มีความรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  
  ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด๎าน
ค๎าขาย/การทํองเที่ยวและการเกษตรสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชวีิตประจ าวันได๎ 
 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎ารํวมการอบรม 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน  กศน.อ าเภอเมืองเลย        
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
รํวมกันระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 
6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน   จ านวน. 51,400 บาท 
รวมทั้งสิ้น  51,400  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจํายอื่น  51,400   

รวมทั้งสิ้น  51,400   

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางมณีรตัน๑  ลุนธิระวงศ๑ 
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร   042- 814766 

 
 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอเมืองเลย 

กศน.-กผ-02 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู๎สูงอายุ          (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนอ าเภอเมือง
เลย 14 ต าบล 
 
 
 
 
 

40 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 

1 เพ่ือให๎ผู๎ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย
ผู๎สูงอายุและปฏิบัติตํอผู๎สูงอายุได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวในท๎องถิ่น
ชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือขํายที่ท างานด๎านการดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว 

 
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนผู๎ดูแลผูส๎ูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละผู๎จบที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู๎สูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
 
2. ความสอดคล๎อง 

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562  
นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
ข๎อ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ 1. เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
ยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  2562  
ภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 1   
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) Tourism and Sports,Health , Education 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมที่เป็นอยูํในปัจจุบันของประเทศไทยล๎วนมีโครงสร๎างของประชากรที่ก าลังก๎าวเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการพัฒนา
ประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ กลําววํา ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน๎มจะเพ่ิมข้ึนจนถึงปี 2570    คนไทย 1 ใน 4 จะเป็น
ประชากรผู๎สูงอายุ และจะท าให๎ประเทศไทยเป็นสังคมผู๎สูงอายุอยํางสมบูรณ๑ ซึ่งในเรื่องดังกลําวนี้ กระทรวงศึกษาได๎
ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ๎มครอง การสํงเสริม สนับสนุนผู๎สูงอายุในด๎านการบริการทางแพทย๑ 
และการสาธารณสุข ด๎านการศึกษาและข๎อมูลขําวสารที่เป็นประโยชน๑ตํอการด าเนินชีวิต ด๎านการประกอบอาชีพ
หรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร๑ ที่ 3. 
ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ
อยํางมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎กับประชาชนเพ่ือสร๎างตระหนักถึงการ
เตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข๎าใจในพัฒนาการของชํวงวัย รวมทั้งเรียนรู๎และมีสํวน
รํวมในการดูแลรับผิดชอบผู๎สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับ
ประชาชนในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํวัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด  Active Aging” การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 4) สร๎างความตระหนักถึง
คุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุและให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎าน
ตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบกับ ส านักงาน กศน. ได๎รับมอบหมายจาก
กระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมในการด าเนินงานและด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยให๎หนํวยงานสนับสนุน 
สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข๎องเข๎าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร๎อมรายงานผลการ
ปฏิบัติงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ซึ่ง
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เป็นหนํวยงานในสังกัด จึงสนับสนุน สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให๎
ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เชํน การสํงเสริมการเรียนรู๎ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาตํอเนื่อง การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน การจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย เป็นต๎น โดยประสานภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ในการเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่เป็นประโยชน๑ให๎กับผู๎สูงอายุให๎
ได๎รับความรู๎ตามศักยภาพของแตํละบุคคล ซึ่งผู๎ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปดูแล
ผู๎สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ปุวยแตํยังสามารถชํวยตนเองได๎ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมูํบ๎าน หรือ
หากประสงค๑จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู๎สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพ่ิมเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง 
ได ๎

 
4. วัตถุประสงค๑  

4.1 เพ่ือให๎ผู๎ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยผู๎สูงอายุและปฏิบัติตํอผู๎สูงอายุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวในท๎องถิ่นชุมชน 
4.3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขํายที่ท างานด๎านการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว 
 

5. เปูาหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนอ าเภอเมืองเลย จ านวน 40 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

ร๎อยละ 80 ของผู๎ดูแลผู๎สูงอายุที่ เข๎ารับการพัฒนามีความรู๎  ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็น
ความส าคัญของการดูแลผู๎สูงอายุ 

 
6.วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
รํวมกันระหวําง
หนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
2.ประชา 
สัมพันธ๑โครงการ 

1.เพื่อให๎ผู๎
ชํวยเหลือดูแล
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Care 
giver) มีความรู๎
ความเข๎าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ

-มีประสบการณ๑
ในการดูแล
ผู๎สูงอายุไมํน๎อย
กวํา 1 ปีหรือมีจิต
อาสาที่จะเป็น
ผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ 
กลุํมติดเตียงและ

40 คน ต าบลนาดิน
ด า  
ต าบลเมือง 
 

ม.ค. – มี.ค. 
2562 

51,400 
บาท 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

3.คัดเลือก
กลุํมเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 
4.ด าเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 

อนามัยผู๎สูงอายุ
และปฏิบัติตํอ
ผู๎สูงอายุได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว
ในท๎องถิ่นชุมชน 
3 .   เ พ่ื อ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขําย
ที่ทางานด๎านการ
ดู แ ล สุ ข ภ า พ
ผู๎สูงอายุระยะยาว 
4. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขําย
ที่ทางานด๎านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว 

ติดบ๎าน 
-บุคคลทั่วไป 
(เพศชาย-หญิง) 
-อายุ 18 ปีขึ้นไป 
-ผู๎ส าเร็จ
การศึกษาไมํต่ า
กวําระดับ
ประถมศึกษา 
-ไมํเป็นผู๎มีความ
ประพฤติ เ สื่ อ ม
เสียหรือบกพรํอง
ในศีลธรรมอันดี
งาม 
-มี สุ ข ภ า พ
แข็ งแร งไมํ เป็ น
โรคร๎ายแรงหรือ
โรคติดตํอร๎ายแรง 
-มีวุฒิภาวะและ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมในการ
เป็นผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ 

 
7. งบประมาณท้ังโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชํวงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  กิจกรรมสํงเสริมคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ งบรายจํายอ่ืน 
คําใช๎จํายโครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวํางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข รหัส
งบประมาณ 2000231039700001  จ านวน 51,400 บาท  (ห๎าหมื่นหนึ่งพันสี่ร๎อยบาทถ๎วน) 
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8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานรํวมกันระหวําง
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมายตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

- 51,400 บาท - - 

 
 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑ 
 9.2 นางสาวพจนา  เอมพันธ๑ 
 9.3 นายอาทิตย๑  รอดกริช 
  
10. เครือขําย 
 10.1 ส านักงานสาธารสุขอ าเภอเมืองเลย 
 10.2 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล 
 10.3 โรงพยาบาลเลย 
 10.4 องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น 
 10.5 ผู๎น าชุมชน 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3 โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
 
12. ผลลัพธ๑ 

12.1 มีผู๎ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยผู๎สูงอายุและปฏิบัติตํอผู๎สูงอายุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รองรับระบบการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวใน
ท๎องถิ่นชุมชน  
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12.2 บุคลากรและภาคีเครือขํายที่ท างานด๎านการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว 

 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

13.1ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) 
  จ านวนผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง 2 ห๎องเรียน จ านวน 40 คน 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Out come) 
1) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
2) ร๎อยละผู๎จบที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.หนํวยงาน         กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 
2.สอดคล้อง ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภารกิจตอํเนื่อง  ข๎อที่  2.  ด๎านการศึกษาและการเรียนรู๎  จุดเน๎นที่การด าเนินงานขอ๎ที่ 2.2  
การศึกษาตํอเนื่อง 
 3. ชื่องาน/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 

 

20. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล.. นายนิพนธ๑ แก๎วสุฟอง  
             ครู กศน.ต าบล     
โทรศัพท๑   042- 813090 
โทรสาร   042- 814766 

 
 
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
2. ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ 75 มี
ความพึงพอใจ มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การคัดแยกขยะ และการ แก๎ปัญหาขยะ
ในครัวเรือน ชุมชน สังคม  

กศน.-กผ-02 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน หนํวย 

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอเมืองเลย 

280 
 

คน 
 

   

รวมทั้งสิ้น 280 คน 
 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
2 ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การคัดแยกขยะ 
2 ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจใน
การแก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

5. กิจกรรมหลัก 
2. ส ารวจความตอ๎งการของกลุํมเปาูหมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ และ
ประสานงานวิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีสํวนรวํมของชุมชน  
  4.2 ให๎ความรู๎เรื่องการบริหารจัดการ           
ขยะ มูลฝอยในพื้นที ่
   4.2 ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ฯลฯ 
5. สรุปผลและประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

 6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน   28,000  บาท 
ผลผลิตที่     จ านวน     -          บาท 
 รวมทั้งสิ้น  28,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

อุดหนุน 
 

- 
 

28,000   -   - 
 

รวมทั้งสิ้น -   28,000   - - 

 
 9. พ้ืนที่ด าเนินการ 

กศน.ต าบล 14  แหํง 
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1. ชื่อโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
 
2. ความสอดคล๎อง   

สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน   ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  
ภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 1. ด๎านการศึกษาและการเรียนรู๎ 
จุดเน๎นที่การด าเนินงานข๎อที่ 1.2 การศึกษาตํอเนื่อง 4. สํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เชํน 
การสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
ศูนย๑เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 
 
3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบวําขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด๎านตําง ๆ อาทิเชํน  
ผลกระทบตํอเศรษฐกิจ ผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน ผลกระทบตํอสภาพแวดล๎อม ท าให๎เกิดการปนเปื้อน
ของพ้ืนดิน แหลํงน้ าและอากาศ ท าให๎บ๎านเมืองไมํเป็นระเบียบเรียบร๎อย อีกทั้งยังเป็นแหลํงแพรํเชื้อโรค ซึ่งการ
ปูองกันและการแก๎ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มต๎นด๎วยการสร๎างจิตส านึกแกํมนุษย๑ให๎รู๎จักรับผิดชอบในการ
รักษาความสะอาด ให๎รู๎จักท้ิงขยะให๎ถูกที่ถูกประเภท และลดการใช๎ การซื้ออันกํอให๎เกิดขยะหรือสิ่งของที่ไมํต๎องการ
ใช๎ในอนาคต ประกอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2552 มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง จึงสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี มีความสามารถ
จัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ๑ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเป็นบุคคล
แหํงการเรียนรู๎ มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎และบูรณาการความรู๎มาใช๎ในการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
 ดังนั้น ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย จึงได๎จัดโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพ่ือให๎นักศึกษา กศน.เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ความเข๎าใจในการ
แก๎ปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของสังคมไทย  มีความรู๎ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการมีสํวนรํวมการจัดการขยะ การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนน าความรู๎ไปปรับใช๎ใน
การด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมตํอไป 
 
4.  วัตถุประสงค๑ 

4.2 เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ 
4.2 เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการแก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
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5.  เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ  
      ประชาชนทั่วไปในอ าเภอเมืองเลย  จ านวน  280 คน 

เชิงคุณภาพ  
         ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ และการ 
แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 
6.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
(คน) 

พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา 
งบ 
ประมาณ 

1. ส ารวจความ
ต๎ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุํมเปูาหมาย 
2.ประชุมเพื่อ
ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการ
ตามแนวทางที่
ก าหนดไว๎ และ
ประสานงาน
วิทยากร 
4.  ด า เนินงาน
ต า ม โค ร งก า ร
บริหารจั ดการ
ขยะมูลฝอยโดย
การมี สํ วนรํ วม
ของชุมชน  

- เพื่อให๎ได๎ตรงความ
ต๎ อ ง ก า ร ข อ ง
กลุํมเปูาหมาย 
- เพื่อก าหนด
แนวทางในการ
ด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
- เพื่อด าเนินการ
ตามแนวทางที่
ก าหนดไว๎และ
ประสานงาน
วิทยากร 
- เพื่อจัดกิจกรรม
ตามโครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชน 

ประชาชนทั่วไป
ใน 
อ าเภอเมืองเลย 
 

280  14 ต าบล 
ในพื้นที่อ าเภอ
เมืองเลย 
 
 

ม ก ร า ค ม  – 
มีนาคม 

2 8 ,0 0 0 
บาท 
(-สองหมื่น
แ ป ด พั น
บาทถ๎วน-) 
 

 
7. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  งบรายจํายอื่น รหัสงบประมาณ 2000239035700014  แหลํงของเงิน  6011500  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น  28,000 บาท (-สองหมื่นแปดพันบาทถ๎วน-)  
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8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
 
กิจกรรมหลัก 

ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.2561) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.2562) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.2562) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.2562) 

1. ส ารวจความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 

- - - - 

2. ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง 
    การด าเนินงาน 

- - - - 

3. ด า เนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว๎  และประสานงาน
วิทยากร 

- - - - 

4 .  ด า เนิ นงานตามโครงการ
บริหารจัดการขยะ 
    มูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน 
     4 . 1  ใ ห๎ ค ว าม รู๎ เ รื่ อ ง ก า ร
บริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นท่ี 
     4.2 ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ 
           - ขย ะ อินทรี ย๑  ( ถั ง สี
เขียว) 
           - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
           - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 
          - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

- 28,000 บาท - - 

5. สรุปผลและประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

- - - - 

 
9.  ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
          -  บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย 
 
10.  เครือขําย 
 -   เทศบาลอ าเภอเมืองเลย 

-   องค๑การบริหารสํวนต าบล 
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-   หนํวยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  
11  โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
  โครงการสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
 
 12. ผลลัพธ๑(Outcome) 

- ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ และการแก๎ปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ชุมชน สังคม 

 
13.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (OUTPUTS) 
               ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ และการ
แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
     13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (OUTCOMES) 
   ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู๎  ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะและการ
แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 จากการแบบสังเกต และประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย 

 
ที่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

1 การจัดการ
ศึกษาและ
การเรียนรู๎  

เพ่ือ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ตั้งแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนคํา
จัดซื้อต าราเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน และคําเลําเรียนอยํางท่ัวถึง
และเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการ
ให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียน ผํานการ
เรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม 
และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให๎มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับ
การศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ๑ที่มีความโปรํงใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
4) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎และปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนิน
กิจกรรมเสริมสร๎างความสามัคคี ปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑อยํางตํอเนื่อง และ
สํงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น

1)จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2) จัดการจัดการศึกษาส าหรับ
ผู๎ไมํรู๎หนังสือ  
3) จัดการจัดการเทียบระดับ
การศึกษา 
4) จัดการจัดการศึกษาส าหรับ
คนพิการ 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

 1. จ านวนผู๎เรียน
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด
ไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียน
ที่เข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียน
ที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผู๎เรียน
ที่สามารถน าความรู๎
ไปใช๎ในการศึกษา
ตํอหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

กศน.-กผ.-02 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

ประมุข เชํน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน า
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน๑อ่ืนๆนอก
หลักสูตร มาใช๎เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให๎ผู๎เรียน
จบตามหลักสูตรได๎ 
5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือ
ให๎คนไทยให๎สามารถอํานออกเขียนได๎ โดย
ใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของ
กลุํมเปูาหมาย   
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

2 งาน
การศึกษา
ตํอเนื่อง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยําง
ยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพ
ที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและ
ศักยภาพของแตํละพ้ืนที่  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับ
ทุกกลุํมเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษา
ในรูปแบบตํางๆ อาทิ คํายพัฒนาทักษะชีวิต 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสํงเสริม
ความสามารถพิเศษตํางๆ ที่มุํงเน๎นให๎ทุก
กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํในสังคม
ได๎อยํางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑
ตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎แบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การสร๎างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุํม 
เปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตํละพ้ืนที่ 
โดยเน๎นการด าเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสร๎างจิตส านึกความ
เป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน๑ การอนุรักษ๑พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎าง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เชํน การสํงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพ่ิม

1) จัดกิจกรรมศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

1. จ านวนผู๎เรียน
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนด
ไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียน
ที่เข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียน
ที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผู๎เรียน
ที่สามารถน าความรู๎
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย๑
เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

3 งาน
การศึกษา
ตาม
อัธยาศัย 
 

เพ่ือ 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ใน
ระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ 
และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ใน
ชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริม
การอํานเชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอํานและศักยภาพการ
เรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายการ
ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการ
พัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code สํงเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัด
หนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือ
สํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลาย
ออกให๎บริการประชาชนในพื้นที่ตํางๆ อยําง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความ
พร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการ
อําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการ
อํานอยํางหลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัด
สนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.
ต าบล และรํวมกับภาคี
เครือขํายเพื่อเสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริมการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
ในห๎องสมุดและพัฒนา
ห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํง
เรียนรู๎และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 
  - บ๎านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
 

1. จ านวน
ผู๎รับบริการเป็นไป
ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 
2. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
3.ร๎อยละของ
ผู๎รับบริการที่
สามารถน าความรู๎
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดีขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

4 งานพัฒนา
บุคลากร 

   1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎
มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและ
ระหวํางการด ารงต าแหนํงเพ่ือให๎มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของหนํวยงาน
และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อน วิทย
ฐานะโดยเน๎นการประเมิน วิทยฐานะเชิง
ประจักษ๑ 
   2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบล ให๎มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการ
เป็น   นักจัดการความรู๎และผู๎อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
   3) พัฒนาครู กศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมี
คุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีความรู๎
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต๎น 
   4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีสํวน
รํวมในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบ
การบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มี
ความรู๎ ความสามารถและมีความเป็นมือ

  1) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการ
นิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ด๎านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

  1.จ านวนบุคลากร
ของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน
การศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
น าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

อาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากร และภาคี
เครือขํายในรูปแบบที่หลากหลายอยําง
ตํอเนื่อง 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

5 งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
 

1 พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่อง 
2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
เพ่ือพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

   1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
ให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให๎
ได๎มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

   1) ร๎อยละของ
บุคลากรที่มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ 
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบบการประกัน
คุณภาพ และ
ด าเนินการประกนั
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได๎อยําง
ตํอเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มี
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมี
การจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับดี ขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

6 งานนิเทศ 
ก ากับ 
ติดตาม 
 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดย
ใช๎กระบวนการ นิเทศติดตามผลและน าผล
การนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให๎
เหมาะสมตามสภาพบริบทของแตํละพ้ืนที่ใน
ปีงบประมาณตํอ ๆ ไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให
ค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการ
ด าเนินงาน 
 

1. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน  
2. รายงานผลการนิเทศ 
3. พัฒนาระบบการนิเทศอยําง
เป็นระบบ 
 
 
 

1.ร๎อยละของ
กลุํมเปูาหมาย ที่
สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจ
ที่รับผิดชอบได๎
ส าเร็จตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว๎อยําง
โปรํงใส ตรวจสอบ
ได๎ โดยใช๎ทรัพยากร
อยํางคุ๎มคํา/ตาม
แผนที่ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

7 โครงการ 
การพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณ
ให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎หนํวยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมม่ิง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยําง
มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎น
และสอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือ
ประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียน
และการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

  1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจ๎าหน๎าที่งานที่
เกี่ยวข๎อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ ใน 
facebook  และในระบบ 
DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ๑ ระดับ
จังหวัดอ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสี่ยง 
 

   1.จ านวนระบบ
ฐานข๎อมูลกลางด๎าน
การศึกษาของ
ประเทศที่ได๎รับการ
พัฒนาให๎ทันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

8 โครงการ
ไทยนิยม
ยั่งยืน 
 

1. เพ่ือให๎ประชาชน  รู๎สิทธิ รูห๎น๎าที่ ของ
การเป็นพลเมืองดี ภายใต๎การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให๎ประชาชน   สามารถเข๎าถึงและรู๎
กลไกการบริหารราชการ  
3. เพ่ือให๎ประชาชน  มีสุขภาวะอนามัยดี  
 4. เพ่ือให๎ประชาชนใช๎เทคโนโลยีในการ
สร๎างงานสร๎างอาชีพได๎ 
 5. เพ่ือให๎ประชาชนยกระดับการเรียนรู๎ ใฝุรู๎
ใฝุเรียน 

การอบรมให๎ความรู๎เรื่อง 
กิจกรรมที่ 1 การเป็นพลเมืองดี 
กิจกรรมที่ 2 สํงเสริมดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามัย 
กิจกรรมที่ 3 ใช๎เทคโนโลยีสร๎าง
งานสร๎างอาชีพ 
กิจกรรมที่ 4 การเรียน กศน.
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กิจกรรมที่ 5 ใฝุเรียนใฝุรู๎ 

1.จ านวนหมูํบ๎าน/
ชุมชนที่ท ากิจกรรม
รํวม 
2.จ านวนผู๎เข๎ารํวม
กิจกรรมและ
สามารถน าความรู๎
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

9 โครงการ
บูรณาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล/
สร๎าง
เครือขําย
ดิจิทัล 
(ขยายผล
การอบรม
หลักสูตร
การค๎า
ออนไลน๑) 
 

1)พัฒนาทักษะการใช๎ Social Media เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎และทักษะด๎าน Digital 
ให๎กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช๎
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
3) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎าน Digital 
เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎พ้ืนฐานด๎านDigital 
และความรู๎เรื่องกฎหมายวําด๎วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
พัฒนาและการเข๎าสูํอาชีพ 
4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจและ 
ทักษะพ้ืนฐานให๎กับประชาชน เกี่ยวกับการ
ท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ (พาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑) เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

 1.1 อบบรมวิทยากรแกนน า
ครู ก1.2 ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบลผู๎อบรม(ครู 
ค) ติดตามผู๎เข๎ารํวมอบรมให๎อยูํ
ในกลุํมศูนย๑ผลิตภัณฑ๑สินค๎า
ออนไลน๑ อยํางตํอเนื่อง 
1.6 ประกวดผู๎ท าการค๎า
ออนไลน๑ดีเดํนในระดับ กศน.
อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานผําน
ระบบ DMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.จ านวนบุคลากร
ของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับ
การพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํายการ
อบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
4. ร๎อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
น าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

10 โครงการ
สํงเสริม
ดูแลสุข
ภาวะและ
สุขอนามัย
ของ
ประชาชน
ในชุมชน 

1)เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู๎ ความเข๎าใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพื่อให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน 
ได๎มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุํมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ๎าน
นักศึกษา กศน./ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 
 
 

1.จ านวนบุคลากร
ของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับ
การพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการ
อบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสม
ของหลักสูตร 
4. ร๎อยละของผู๎รับ
การอบรม ที่
สามารถน าความรู๎
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

11 โครงการ 
ตาม
หลักสูตร 
Smart 
ONIE เพ่ือ
สร๎าง 
Smart 
Farmer 

เพ่ือสํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และ
ความต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่ม
มูลคําสินค๎าทางการเกษตรและสร๎างชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางตํางๆ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัยตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และ
ผู๎บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 

1) สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวน 
การเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และ
ความต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง Smart 
Farmer  

1.จ านวนประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 
2. ร๎อยละของ
ประชาชน
กลุํมเปูาหมายที่ผําน
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmerมี
ความรู๎ และสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎ใน
การด าเนินชีวิตได๎ 
3. ร๎อยละของครู 
กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือ
สร๎าง Smart 
Farmerได๎อยําง
สอดคล๎องกับบริบท
ของผู๎เรียน 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

12 โครงการ
ภาษาอังกฤ
ษเพ่ือการ
สื่อสารด๎าน
อาชีพ 
 

1. เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด๎านอาชีพการค๎าขาย การทํองเที่ยว และ
การเกษตร ให๎กับประชาชนในพื้นท่ี 
2. เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการ
อบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด๎านอาชีพการค๎าขาย/การทํองเที่ยว
และการเกษตร สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 

  1) พัฒนาความรู๎
ความสามารถ ทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) 
 

น าความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได๎ 
 

13 โครงการจัด
หลักสูตร
ดูแล
ผู๎สูงอายุ 
(หลักสูตร 
70 ชม.) 
 

1 เพ่ือให๎ผู๎ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Care giver) มีความรู๎ความเข๎าใจ
เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยผู๎สูงอายุและ
ปฏิบัติตํอผู๎สูงอายุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแล
สุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวในท๎องถิ่นชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือขํายที่ท างานด๎านการดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
รํวมกันระหวํางหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

1.จ านวนผู๎ดูแล
ผู๎สูงอายุ 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละผู๎จบที่
สามารถน าความรู๎
ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่
อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค๑ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

14 โครงการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอยโดย
การมีสํวน
รํวมของ
ชุมชน 
 
 

1. เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ 
2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความ
เข๎าใจในการแก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน 
ชุมชน สังคม 
 

2. ส ารวจความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 
2.ประชุมเพ่ือก าหนดแนว
ทางการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว๎ และประสานงาน
วิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีสํวนรํวมของชุมชน  
กิจกรรม 
4.1ให๎ความรู๎เรื่องการบริหาร
จัดการขยะ มูลฝอยในพ้ืนที่ 
4.2 ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย๑ (ถังสีเขียว) 
     - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 
5. สรุปผลและประเมินผลตาม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ 
ร๎อยละ 75 มีความ
พึงพอใจ มีความรู๎ 
ความเข๎าใจในการ
คัดแยกขยะ และ
การแก๎ปัญหาขยะ
ในครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดท า 
ทีป่รึกษา 
1. นายปัญญา   ศาสตรา   ต าแหนํงผู๎อ านวยการส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย              
2. นายสุพัฒน๑   สุวรรณสิงห๑  ต าแหนํงผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอเมืองเลย     
3. นายระวี   คึมยะราช   ต าแหนํง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
4. นายสมพร  มาตย๑สุริย๑   ต าแหนํง ครู วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
5. นางวาสนา  โสธรรมมงคล  ต าแหนํง ครู วิทยฐานะช านาญการ 
คณะท างาน 
1.นางปราณี   สุขปื้อ                  ต าแหนํง ครู 
2.นายนิพนธ๑   แก๎วสุฟอง    ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
3.นายปรีชา    วงศ๑ลา    ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
4.นางอัญชลี    ประเสริฐศิลป์   ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
5.นางมณีรัตน๑  ลุนธิระวงค๑   ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
6.นางสาวนิฤมล บุตรโยจันโท   ต าแหนํง ครูอาสาสมัครฯ 
7.นางวิจิตรา   แสนใจวุฒ ิ  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
8.นางณัฐพร   อินทะสิทธิ์   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
9.นายปรีชา  วุฒิสุรนนท๑   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
10.นายประเสริฐ  ลีกระจําง  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
11.นายประยูร  ใจเอื้อ   ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
12.นายตะวัน  ปูอมสุวรรณ  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
13.นางสาวพจนา  เอมพันธ๑  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
14.นางสาวปุณณดา  จ าปานิล  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
15.นางสาวพิราภรณ๑  สุพรหมอินทร๑ ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
16.นางสาวกาญจนา   วรรณศิริ  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
17.นางสาวนิโลบล    จันทนา  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
18.นางสาววันวิสาข๑   ไขหินตั้ง  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
19.นางสาวอนุสรา  จันทร๑สวําง  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
20.นางสาวสุพัตรา   ปูองนาลา  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
คณะจัดท ารูปเล่ม 
1. นางปราณี    สุขปื้อ   ต าแหนํง ครู ค.ศ. 1 
2. นางสาวนิโลบล    จันทนา  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
4. นางสาวนภัสวรรณ  แกํนพล  ต าแหนํง ครู กศน.ต าบล 
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