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  แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้ายประจ าปี
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เป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ 
จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของ กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา             
ตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้ายจะเป็นแนวทางในการบริการ/
โครงการ และงบประมาณของง กศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือ             
ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจ
กิจกรรมงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้ายต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

 ประวัติความเป็นมาอ าเภอด่านซ้าย 
 

 
 
 
 

  เมื่ออาณาจักรโยนกล่มสลายแล้ว  ชาวโยนกเชียงแสนที่รักอิสระต่างพากันอพยพไปหาถิ่นที่อยู่
ใหม่ บางพวกอพยพไปรวมก าลังกับพระองค์ชัยศิริ บางพวกก็อพยพไปหาที่อยู่อาศัยทางแคว้นพางค า 
พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้น าผู้คนอพยพมุ่ง
ลงไปทางทิศตะวันออก เมื่อเข้าสู่ดินแดนลานช้างแล้วจึงบ่ายหน้าลงไปทางทิศใต้ (สันนิษฐานว่าจะน า
ผู้คนอพยพผ่านไปตามหมู่บ้านห้วยไฮ ห้วยลึก นากอก บ้านเมืองฮ าและเมืองบ่อแตน ปัจจุบันอยู่ในแขวง
ไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) แล้วน าไพร่พลข้ามล าน้ าเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวา
ของล าน้ าหมัน จนถึงบริเวณที่ราบจึงได้พากันหยุดพัก ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้ตั้ งบ้านด่านขวา                
(ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวาซึ่งยังมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้าน
หัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) และพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามล า
น้ าหมันไปทางฝั่งซ้ายสร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าจะอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อ าเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลยในปัจจุบัน) แล้วต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามล าน้ าไปสร้างบ้านหนองคูซึ่งอยู่ทางทิศ
ใต้  เมื่อมีก าลังคนมากขึ้นจึงคิดที่จะขยับขยายไปหาถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ ครั้นได้น าเอานามหมู่บ้าน             
ด่านซ้ายมาขนานนามให้หมู่บ้านหนองคูเสียใหม่เป็น “เมืองด่านซ้าย” แล้วจึงน าไพร่พลอพยพไปเมือง
บางยาง (เชื่อว่าอยู่ในเขตอ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ส่วนพ่อขุนผาเมืองขณะที่พ่อขุนบางกลาง
หาวเลื่อนขึ้นไปตั้งหมู่บ้านหนองคู พ่อขุนผาเมืองก็ได้น าผู้คนอพยพออกจากบ้านด่านขวาข้ามภูน้ ารินไป
ตั้งเมืองโปงถ้ าและอพยพต่อไปตั้งเมืองภูครั่ง (โปงถ้ าสันนิษฐานว่าเป็นถ้ าเขียะในปัจจุบัน เป็นถ้ าเล็ก ๆ 
อยู่ข้างถนนสายเลย-ด่านซ้าย ห่างจากหมู่บ้านโคกงามไปทางด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร และบริเวณ
ที่หยุดพักไพร่พลตั้งเมืองเป็นการชั่วคราวคงจะเป็นที่เนินด้านขวาของทางหลวงสายโคกงาม -ด่าน
ซ้าย  อยู่ในความควบคุมของแขวงการทางด่านซ้าย ต่อมาได้อพยพไปสร้างเมืองบนภูครั่งซึ่งเป็นที่ราบอยู่
บนยอดเขาภูครั่ง ภูครั่งเป็นภูเขาลูกใหญ่มีพ้ืนที่ราบอันกว้างใหญ่อยู่บนยอดเขา อยู่ตรงข้ามกับที่ว่าการ
อ าเภอภูเรือ และอยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย อนึ่งค า
ว่า “เขียะ” นั้นหมายถึงจั๊กจั่นชนิดหนึ่งแต่ตัวเป็นสีเขียว) ครั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้พาผู้คนอพยพไป
อยู่ที่เมืองบางยางแล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้อพยพผู้คนติดตามไปจนไปตั้งหลักแหล่งได้ที่เมืองราด (เชื่อว่า
เป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อ าเภอศรีเทพและอ าเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยมีพ่อขุนบางกลาง
หาวเป็นผู้ปกครองเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ปกครองเมืองราด ขณะเมื่อพ่อขุนบางกลางหาว
ปกครองเมืองบางยาง ก็ได้ตั้งเมืองด่านซ้ายเป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกตามราชธานีสมัยโบราณด้วย 
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  สภาพทั่วไป : 
  ที่ว่าการอ าเภอด่านซ้ายอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย ประมาณ 82 กิโลเมตร     
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,300 ตารางกิโลเมตร   
  เขตติดต่อ : 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอภูเรือ อ าเภอวังสะพุง และอ าเภอภูหลวง 
    ทิศใต้   ติดต่อกับอ าเภอหล่มเก่า อ าเภอเขาค้อ (จังหวัดเพชรบูรณ์)  
     และอ าเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) และอ าเภอนาแห้ว 
 ลักษณะภูมิประเทศ : 
  พ้ืนที่ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีที่ระหว่างหุบเขาบางแห่งเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ 
โดยเฉพาะที่ตั้งอ าเภอมีภูเขาขนาบอยู่ทั้งสามด้าน คือด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และมีที่
ราบแคบ ๆ ยาวไปทางทิศเหนือ ซึ่งมีเทือกเขาอยู่ทั้งสองข้าง พ้ืนที่ทางทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศ
ตะวันตก มีภูเขาสูงมาก ภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาดินและภูเขาทราย เฉลี่ยมีพ้ืนที่ราบประมาณ 20 
เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ทั้งหมด ระหว่างหุบเขามีที่ราบส าหรับท านา ส่วนตามเชิงเขาเป็นที่ราบและที่ลาด
เหมาะส าหรับท าไร่ ปลูกพืชต่างๆ เช่นข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วแดง ฝ้าย ฯลฯ และปลูกพืชยินต้น เช่นมะม่วง 
ล าไย มะขาม เป็นต้น พ้ืนดินเป็นดินร่วนและดินปนทรายตามภูเขามีป่าเบญจพรรณอยู่ทั่วไป 
   ลักษณะภูมิอากาศ : 
  ในเขตอ าเภอด่านซ้ายแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ 
   1. ฤดูฝน ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม 
   2. ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ บางปีอากาศหนาว
จัดอุณหภูมิ ลดลง ถึง 0 องศา 
   3. ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ประเพณี, การละเล่น : 
   อ าเภอด่านซ้าย ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในฮีตสิบสองคลองสิบสี่ และประเพณี
อ่ืนๆ คล้ายประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั่วไป นอกนี้มีประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานและปฏิบัติ
กันทุกปี ได้แก่ งานสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสิงรัก ซึ่งจัดในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปีและงาน
บุญหลวง ซึ่งน าเอาบุญพระเวสสันดรและบุญบั้งไปมาจัดรวมกัน นิยมจัดในเดือนแปดข้างข้ึน ในงานจะมี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7
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การละเล่นชนิดหนึ่ง โดยมีการใส่หน้ากากที่หน้าตาน่าเกลียด น่ากลัวและสวมชุดที่รุ่มร่ามประกอบ
การละเล่นอย่างสนุกสนาน เรียกว่า ผีตาโขน ซึ่งเป็นงานที่จัดอย่างใหญ่โต ทั้งเป็นงานแปลกและเป็นงาน
ที่น่าสนใจของประชาชนทั่วไป และที่บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอน เป็นหมู่บ้านของชาวไทยถูเขาเผ่าม้ง 
ซึ่งเป็นชาวเขาเพียงหมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลย ชาวเขา บ้านตูบค้อ จะมีประเพณีและวัฒนธรรม              
เป็นของตนเอง นับถือผี และมีประเพณีท่ีส าคัญ คือประเพณีปีใหม่ จะมีการละเล่นสะบ้ากัน 
 ประเพณีการละเล่นที่ส าคัญ : 
   1. พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักจัดช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
   2. ประเพณีการละเล่นผีตาโขน (บุญหลวง) จัดช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม
ของทุกปี 3. งานประเพณีปีใหม่ชาวเขา บ้านตูบค้อ ต าบลกกสะทอนจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ศาสนา : 
  จ านวน 99 หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ประชาชนนับถือศาสนาอ่ืนๆ ร้อยละ 1 
  โบราณสถานและโบราณวัตถุที่ส าคัญ : 
   1. พระธาตุศรีสองรัก  ตั้งอยู่ต าบลด่านซ้าย 
   2. วัดโพนชัย   ตั้งอยู่ต าบลด่านซ้าย 
   3. เจดีย์ศรีภูมิ   ตั้งอยู่ต าบลนาหอ 
  การแบ่งเขตการปกครอง : 
     การปกครองส่วนภูมิภาค 
        อ าเภอด่านซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ต าบล 99 หมู่บ้าน ได้แก่ 
    1.ด่านซ้าย (Dan Sai) 15 หมู่บ้าน 6.อิปุ่ม (Ipum) 13 หมู่บ้าน 
    2.ปากหมัน (Pak Man) 7 หมู่บ้าน 7.กกสะทอน (KoK Sathon) 12 หมู่บ้าน 
   3.นาดี (Na Di) 9 หมู่บ้าน  8.โป่ง (Pong) 11 หมู่บ้าน 
   4.โคกงาม (Khok Ngam) 7 หมู่บ้าน 9.วังยาว (Wang Yao) 7 หมู่บ้าน 
   5.โพนสูง (Phon Sung) 9 หมู่บ้าน 10.นาหอ (Na Ho) 9 หมู่บ้าน 
   การปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ท้องที่อ าเภอด่านซ้ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่ 
    1.เทศบาลต าบลด่านซ้ายครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลด่านซ้าย 
    2.เทศบาลต าบลศรีสองรักครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลด่านซ้าย(เฉพาะนอกเขต
เทศบาลต าบลด่านซ้าย) 
    3.องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลปากหมันทั้งต าบล 
    4.องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาดีทั้งต าบล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99


 ข้อมูลสถานศึกษา 
 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
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    5.องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลโคกงามท้ังต าบล 
    6.องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลโพนสูงทั้งต าบล 
    7.องค์การบริหารส่วนต าบลอิปุ่ม ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลอิปุ่มท้ังต าบล 
    8.องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลกกสะทอนทั้งต าบล 
    9.องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลโป่งทั้งต าบล 
    10.องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลวังยาวทั้งต าบล 
    11.องค์การบริหารส่วนต าบลนาหอ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลนาหอท้ังต าบล 
 
 
 

  ชื่อสถานศึกษา  : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
  ที่อยู ่: บ้านด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120      
           เบอร์โทรศัพท์  : 0-4289-1094 โทรสาร 0-4289-1094 
                  E-mail ติดต่อ : ksndansai@hotmail.com  
  สังกัด : ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  
                    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
   

   
  ประวัติสถานศึกษา :      
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย สถานที่ตั้ง ถนนแก้วอาสา   
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง โดยอาศัยอ านาจ 
ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2531 ข้อ 6 ประกาศ  
ณ วันที่  27  สิงหาคม  2536  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอโดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม  
  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอด่านซ้าย จัดตั้ งขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2518 ในสมัยนายไพเวศน์   
เศรษฐณัยน์ เป็นนายอ าเภอด่านซ้าย ก่อตั้งโดยใช้อาคารอเนกประสงค์ของที่ว่าการอ าเภอด่านซ้ายเป็นที่
ท าการ (ในปัจจุบันเป็นร้านสวัสดิการข้าราชการและอาสาสมัคร) ต่อมาปี พ.ศ. 2519 กองการศึกษา 



 ท าเนียบผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
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ผู้ใหญ่กรมสามัญได้อนุมัติเงินงบประมาณสมทบสร้างห้องสมุดประชาชนอ าเภอด่านซ้ายเป็นเงิน  
340,000 บาทและเงื่อนไขให้อ าเภอสมทบอีก 55,000 บาท และได้มีสมาคมพ่อค้าและประชาชนอ าเภอ
ด่านซ้ายสมทบจ านวนเงิน  900,000  บาท ซึ่งห้องสมุดประชาชนอ าเภอด่านซ้ายเป็นห้องสมุดอ าเภอ
ขนาดเล็กและได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2522  หน่วยงาน                         
ที่รับผิดชอบในขณะนั้นคือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(ส.ป.ช)  เป็นผู้ดูแลจนถึงปี พ.ศ 2525   ต่อมาได้เปลี่ยนจากหน่วยงานเดิมจากองค์การศึกษาผู้ใหญ่กรม
สามัญศึกษา  มาเป็นกองปฏิบัติการกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มีเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียนเป็นหน่วยงานที่ ปัจจุบันมีบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการเป็นผู้ดูแลและให้บริการ 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย เดิมใช้อาคารห้องสมุด
ประชาชนอ าเภอด่านซ้าย  เป็นที่ท าการ   ต่อมาได้สร้างอาคารที่ท าการท่ีแยกตัวจากห้องสมุดประชาชน
อย่างเป็นเอกเทศ  โดยรับความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการก่อสร้างปรับปรุง                 
โดยมี นายสุรศักดิ์  เพ่ิมผล  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอด่านซ้าย  
ในขณะนั้น  
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอด่านซ้าย  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบัญชีรายชื่อ
สถานศึกษาในสังกัดส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                        
ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2551 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551 ปัจจุบันมี นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์  
ต าแหน่งผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
 

 
 
                    

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

1 นายชาญวิทย์  จักรไชย หัวหน้าศูนย์ ฯ พ.ศ 2537  - พ.ศ 2540 
2 นายสุรศักดิ์  เพ่ิมผล ผู้อ านวยการ  ศบอ.ด่านซ้าย พ.ศ 2540 – พ.ศ 2548 
3 นายชาญวิทย์  จักรไชย ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด่านซ้าย พ.ศ 2548 –  พ.ศ 2551 
4 นายค าพันธ์  สุพรมอินทร์ ครู รักษาการ ในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
28 ต.ค 51 – 30 พ.ย 52 



 ท าเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา 
สถานศึกษา 

 ท าเนียบบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 
สถานศึกษา 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 

5 นายเพชรตะบอง  ไพศูนย์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 1 ธ.ค 52 – 30 ก.ย 58 

6 นายค าพันธ์  สุพรมอินทร์ 
ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอนาแห้ว 
รักษาการ ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
กศน.อ าเภอด่านซ้าย 

1 ต.ค 58 – 24 พ.ย 58 

7 น.ส.พรธนธรรศ์ พันหล่อมโส ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 25 พ.ย 58 –  9 ม.ค 60 
8 นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์ ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 9 ม.ค 60 – ปัจจุบัน 

 

 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1 นายประสงค์ จันทศร ประธานกรรมการ 
2 พระครูศรีรัตนาลังการ กรรมการ 
3 นายส าเนียง แดนสามสวน กรรมการ 
4 นางอุไร เชื้อบุญมี กรรมการ 
5 นางศศิวรีย์ เนตรผง กรรมการ 
6 นางพิมลจิต สิงห์สถิตย์ กรรมการ 
7 นายสรสิน มิ่งแก้ว กรรมการ 
8 นายสุขสันต์ สุขใจ กรรมการ 
9 นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 
 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นายค าพันธ์  สุพรมอินทร ์ ผู้บริหารสถานศึกษา ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 

ป.บัณฑิต 
บรรณารักษ์ศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

2. นายจิรภัทร นามพุทธา คร ู บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธบ.) คอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
3. นายชนะพง  มู้จันทร์ พนักงานพิมพ์ ส.3 ศาสนศาสตรบ์ัณฑติ(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
4. นางนฤนาถ ไพศาลธรรม ครูอาสาสมัครฯ การศึกษาบัณฑิต (กศบ.) จิตวิทยา 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
5. นางสาวนฤมล ราชพัฒน์ ครูอาสาสมัครฯ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) คหกรรม 
6. นายจ าเรญิ  ศรีบญุ ครู กศน.ต าบล ศิลปะศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน 
7. นางประนอม สิงขรณ ์ ครู กศน.ต าบล ครุศาสตร์บณัฑติ(ค.บ.) การพัฒนาชุมชน 
8. นางสุปราณี สุพรมอินทร ์ ครู กศน.ต าบล ครุศาสตร์บณัฑติ(ค.บ.) สังคมศึกษา 
9. นายพนม  พรหมอาภา ครู กศน.ต าบล ศาสนศาสตรบ์ัณฑติ(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
10. นายพรชัย  ชัยชนะ ครู กศน.ต าบล ศาสนศาสตรบ์ัณฑติ(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
11. นางหนูเวียง  เนาวราช ครู กศน.ต าบล ครุศาสตร์บณัฑติ(ค.บ.) ศิลปศึกษา 
12. นางกรรณิกา  งาสิทธ์ิ ครู กศน.ต าบล บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธบ.) การจัดการทั่วไป 
13. นายพิษณุ  นันทพรม ครู กศน.ต าบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ์
14. นายไพบูรณ์  ไชยวงค ์ ครู กศน.ต าบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร ์
15. นายดุสติ  สารมะโน ครู กศน.ต าบล ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
16. น.ส.สายยนต์  หมวดเอ่น ครู กศน.ต าบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
17. นางอรุณรตัน์  พรมด ี ครู กศน.ต าบล บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธ.บ.) บริหารงานบุคคล 
18. นางลัดดา   ศรีพรหม ครู กศน.ต าบล บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธบ.) บริหารธรุกิจ(การบญัชี) 
19. นางชาลิสา  ทองด า ครู กศน.ต าบล ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) 
บรรณารักษ์ศาสตร์การ
จัดการและการประเมิน
โครงการ 

20. นางจรัสศรี  บัวพิทักษ์ ครู กศน.ต าบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สัตวบาล 
21. น.ส.ถาณิชา  อังศุเดชาไชย ครู กศน.ต าบล ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(ศ.บ) เศรษฐศาสตร์(การเงิน) 
22. นางสาวปัญจพร มณีกันตา ครู กศน.ต าบล ศาสนศาสตรบ์ัณฑติ(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง 
23. นายภูษิต   พรหมรักษา ครู กศน.ต าบล ศาสนศาสตรบ์ัณฑติ(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง 
24. นายชาวุธ    ศรีมังกร ครู กศน.ต าบล ศาสนศาสตรบ์ัณฑติ(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง 
25. น.ส.กนกพัฒน์  อะทะโน ครู กศน.ต าบล บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธ.บ.) การจัดการทั่วไป 

 

 บุคลากร ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นายสมิง  สิงขรณ ์ ครู ศรช. ศาสนศาสตรบัณฑติ(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
2. นางสาวนภาลัย  แสงบุตรด ี ครู ศรช. บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธบ.) การตลาด 
3. นางสาวนิตยา  อพิบูลย ์ ครู ศรช. บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธบ.) การจัดการทั่วไป 
4. นางสาววภิาดา  สาระทัศนานันท์ ครู ศรช. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร ์
5. นางอภิชญา  เนตรแสงศร ี ครู ศรช. ครุศาสตรบณัฑติ (คบ.) การศึกษาปฐมวัย 
6. นางกรรฐิมา  จันทศร ครู ศรช. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป 



 จ านวนบุคลากร 
สถานศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
7. นางสาวเสาวนยี์  สาระมโน ครู ศรช. ครุศาสตรบณัฑติ (คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
8. นางสาวศรสีุดา  วงศ์ลา ครู ศรช. บริหารธรุกิจบัณฑิต (บธบ.) การจัดการทั่วไป 
9. นางสาวสุพัตรา  กันยาประสิทธิ์ ครู ศรช. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) รัฐศาสตร ์
10. นางสาวภัทราภรณ์  สุภาษ ิ ครู ศรช. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) รัฐศาสตร ์
11. นางสาวจิราพร  ฤทธ์ิเลิศ ครู ศรช. ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) อังกฤษธุรกิจ 
12. นางพิมลพรรณ  จันทะศร ครูผูส้อนคนพิการ ครุศาสตรบณัฑติ (คบ.) เกษตรศาสตร ์
13. นายเอกวัฒน์  จันดาหาร ครูผูส้อนคนพิการ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) พละศึกษา 
14. นางสาวศิริรตัน์  วงษ์จันนา ครูผูส้อนคนพิการ บริหารธรุกิจบัณฑิต(บธบ.) บริหารธรุกิจ(การตลาด) 
15. นางเยาวธิดา  วังค า ครูผูส้อนคนพิการ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) รัฐศาสตร ์
16. นางรัชดา  เชื้อบุญม ี บรรณารักษ์ ศิลปศาสตรบณัฑติ (ศศ.บ.) บรรณารักษ์ศาสตร ์

 

 
 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
จ านวน 

ข้าราชการครู - 1 1 - 2 
ลูกจ้างประจ า - 1 - - 1 
พนักงานราชการ - 21 1 - 22 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 10 - - 10 
ครูผู้สอนคนพิการ - 5 - - 5 
อัตราจ้าง(บรรณารักษ์จ้างเหมา) - 1 - - 1 

รวมจ านวน - 39 2 - 41 
 
 

 
 
 

 

 

 



 โครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
สถานศึกษา 
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1. งานธุรการและสารบรรณ 
    - นางเยาวธิดา   วังค า  
    - นางสาววิภาดา  สาระทัศนานันท ์
2. งานการเงินและบัญชี   
    - นางลัดดา ศรีพรหม 
3.งานพัสด ุ
    - นายจิรภัทธ   นามพุทธา 
    - น.ส.สายยนต์   หมวดเอ่น 
    - นางเยาวธิดา   วังค า 
4. งานข้อมูลสารสนเทศและ รายงาน 
   - นายพิษณุ   นันทพรม 
5. งานประชาสมัพันธ์ 
    - นายจิรภัทธ   นามพุทธา  
 6. งานประกันคุณภาพภายใน 
    - นางสุปราณี   สุพรมอินทร ์ 
    - นางหนูเวียง   เนาวราช 
  7. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 
    - นางสุปราณี  สุพรมอินทร ์
    - นายไพบูรณ์  ไชยวงค์  
8. งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล 
    - นายจิรภัทธ   นามพุทธา  
    - นางนฤนาถ   ไพศาลธรรม 
    - น.ส.นฤมล ราชพฒัน ์
9. งานควบคุมภายใน 
     - นายจิรภัทธ   นามพุทธา  
     - นายไพบูรณ์  ไชยวงค์ 
10. งานแผนงานและโครงการ 
    - นางสุปราณี สุพรมอินทร 
    - นายไพบูรณ์  ไชยวงค์  
11. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
    - นางชนะพง  มู้จันทร์  
    - นายจ าเริญ  ศรีบญุ 
12. งานราชการใสสะอาด 
    - นางสุปราณี  สุพรมอินทร 
    - นายไพบูรณ์  ไชยวงค์  
13. งานบุคลากรและสวัสดิการ 
    - นายจิรภัทธ   นามพุทธา  
    - นางสุปราณี   สุพรมอินทร ์

1.งานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
    - น.ส.นฤมล ราชพัฒน์  
2. งานทะเบียนและวัดผล 
     - นายจิรภัทธ   นามพุทธา  
     - น.ส.นฤมล  ราชพัฒน์ 
     - น.ส.คันธารัตน์ มีบุญ 
     - น.ส.ภัทราภรณ์ สุภาษิ 
     - น.ส. นภาลัย   แสงบุตรดี 
3. งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     - นายจิรภัทธ   นามพุทธา  
     - น.ส.นฤมล    ราชพัฒน์  
     - น.ส.ถาณิชา อังศุเดชาไชย 
     - น.ส จิราพร  ฤทธิ์เลิศ 
4. งานการศึกษาต่อเนื่อง 
     - นางกรรณิกา   งาสิทธิ์  
5. งานส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 
     - น.ส.นฤมล ราชพัฒน์  
     - นางนฤนาถ ไพศาลธรรม 
6.  งานกิจการนักศึกษา 
     - นายพนม   พรหมอาภา  
7. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
    -นางรัชดา เชื้อบุญมี  

1. งานกิจการพิเศษ 
     - นายดุสิต      สารมะโน 
     - นายจ าเริญ   ศรีบุญ   
     - นายภูษิต  พรหมรักษา   
     - นายพนม   พรหมอาภา  
2. งานส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่าย 
    -นางนฤนาถ ไพศาลธรรม 
     -นางรัชดา    เชื้อบุญมี 
    - นางพิมลพรรณ   จันทศร 
3. งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
     - นายพนม   พรหมอาภา  
   - นายชาวุธ  ศรีมังกร 
4. โครงการงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
     - นายพนม      พรหมอาภา 
     - นายสมิง       สิงขรณ์ 

กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 

นายจิรภัทร   นามพุทธา 

กลุ่มงานภาคีเครือข่าย 
และกจิการพิเศษ 

นางนฤนาถ  ไพศาลธรรม 

   คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผอ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 

กลุ่มอ านวยการ  
นายชัยยะ  มู้จนัทร์ 



 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
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กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
1.กศน.ต าบลด่านซ้าย 
 

ที่ว่าการอ าเภอด่านซ้าย (ห้องทะเบียนเดิม) หมู่ที่ 1 
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ 
นางลัดดา  ศรีพรหม 

2.กศน.ต าบลโคกงาม  
 

อบต.โคกงาม เลขท่ี 242 หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม ต าบล
โคกงาม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายไพบูรณ์  ไชยวงค์ 
นางอรุณรัตน์  พรหมดี 

3.กศน.ต าบลนาหอ 
 

อาคารร้านค้าชุมชนเดิม บ้านนาฮี หมู่ที่ 6 ต าบลนา
หอ อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางกรรณิกา  งาสิทธิ์ 
น.ส.ถาณิชา  อังศุเดชาไชย 

4.กศน.ต าบลวังยาว 
 

อบต.วังยาว เลขท่ี 104 หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว ต าบลวัง
ยาว อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางหนูเวียง  เนาวราช 
นายภูษิต  พรหมรักษา 

5.กศน.ต าบลปากหมัน อาคารเอนกประสงค์ อบต.ปากหมัน บ้านนาข่า หมู่
ที่ 5 ต าบลปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายดุสิต  สารมะโน 
นางจรัสศรี  บัวพิทักษ์ 

6.กศน.ต าบลนาดี อบต.นาดีเดิม บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายพนม  พรหมอาภา 
น.ส.ปัญจพร  มณีกันตา 

7.กศน.ต าบลโพนสูง อบต.โพนสูงเดิม บ้านหางนา หมู่ที่ 8 ต าบลโพนสูง 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายพรชัย  ชัยชนะ 
นางชาลิสา  ทองด า 

8.กศน.ต าบลอิปุ่ม ร้านค้าชุมชนเดิม บ้านนา หมู่ที่ 13 ต าบลอิปุ่ม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายพิษณุ  นันทพรหม 
นายชาวุธ  ศรีมังกร 

9.กศน.ต าบลกกสะทอน ศูนย์สาธิตการตลาดเดิม บ้านน้ าหมัน หมู่ที่ 1 ต าบล
กกสะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางประนอม  สิงขรณ์ 
น.ส.กนกพัฒน์  อะทะโน 

10.กศน.ต าบลโป่ง 
 

อบต.โป่ง เลขท่ี 207 หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ต าบลโป่ง 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายจ าเริญ ศรีบุญ 
น.ส.สายยนต์  หมวดเอ่น 

รวมจ านวน                                 10                                                 แห่ง 
 

ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
1.ศูนย์การเรียนชุมชน
เทศบาลต าบลด่านซ้าย 

วัดโพนชัย บ้านเดิ่น หมู่ที่ 3 ต าบลด่านซ้ายอ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางอภิชญา  เนตรแสงศรี 

2.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านหนองสนุ่น 

บ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 11 ต าบลโคกงาม อ าเภอ 
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.นิตยา  อพิบูลณ ์



ห น้ า  | 11 

3.ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านเก่า 

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเก่า หมู่ที่ 5 ต าบลนาหอ 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.วิภาดา สาระทัศนานันท์ 

4.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านโพนสว่าง 

ศาลากลางบ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 7 ต าบลวังยาว 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.นภาลัย  แสงบุตรดี 

5.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านนาทอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง หมู่ที่ 1 ต าบล 
ปากหมัน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.เสาวนีย ์ สารมะโน 

6.ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านนาดี 

กศน.ต าบลนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ต าบลนาดี อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางกรรฐิมา จันทศร 
 

7.ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านทับกี่ 

ศาลาประชาคม บ้านทับกี่ หมู่ที่ 9 ต าบลอิปุ่ม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.ภัทราภรณ์  สภุาษิ 
 

8.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านนาหิน 

ศาลากลางบ้าน บ้านนาหิน ต าบลโพนสูง อ าเภอ 
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.สุพตัรา  กันยาประสิทธ์ 

 

9.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านหมันขาว 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหมันขาว หมู่ที่ 11 ต าบลกก
สะทอน อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายสมิง  สิงขรณ์  

10.ศูนย์การเรียนชุมชน  
บ้านวังกุ่ม 

ที่ท าการก านัน ต าบลโป่ง หมู่ที่ 4 ต าบลโป่ง อ าเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.ศรสีุดา  วงศ์ลา 
 

รวมจ านวน                                 10                                                 แห่ง 
 

แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
1.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
       (นายพิจิตร เครือหงส์) 

บุคคล หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
       (นางธีรภัทร์  สุทธิ) 

บุคคล 69 หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120  

3.พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น วัดโพนชัย หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ต าบลด่านซ้าย 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

4.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
     (นายวิโรจน ์ อินทร์วงษ์) 

บุคคล หมู่ที่ 5 บ้านก้างปลา ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

5.วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
6.พระธาตุศรีสองรัก สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง ต าบลด่านซ้าย  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
7.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามแนว
พระราชด าริ 

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

8.ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านน้ าพุ 
(นายเอกวิทย์  สายแก้วเทศ) 

บุคคล หมู่ที่ 6 บ้านน้ าพุ ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

9.วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ที่ 7 บ้านหนามแท่ง ต าบลด่านซ้าย 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

10.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
        (นายธงชัย  บุญธรรม) 

บุคคล หมู่ที่ 13 บ้านห้วยอ้อย ต าบลด่านซ้าย 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

11.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บุคคล หมู่ 1 บ้านบุ่งกุ่ม  ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

12.ป่าชุมชน ภูเตาโปง ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ 1 บ้านบุ่งกุ่ม  ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

13.วัดบ้านนาหอ 
(พิพิธภัณฑ์พระแก้วอาสา) 

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 2 บ้านนาหอ ต าบลนาหอ 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

14.วัดบ้านนาเบี้ย สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 7 บ้านนาเบี้ย ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

15.วัดบ้านนาฮี สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 6 บ้านนาฮี ต าบลนาหอ 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

16.ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปกล้วย  
แม่วันดี 

บุคคล หมู่ 7 บ้านเก่า ต าบลนาหอ 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

17.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายนพพร   วังค า) 

บุคคล หมู่ 3 บ้านหนองผือ ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

18.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บุคคล หมู่ 2 บ้านนาหมูม่น ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

19.วัดบ้านแก่วตาว สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 6 บ้านแก่วตาว ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
20.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายสวัสดิ์  ค าเกษ) 

บุคคล หมู่ที่ 1 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

21.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายอนุชา พิมพ์เสน) 

บุคคล หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

22.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(นายบุญเพ็ง  แสนสุข) 

บุคคล หมู่ที่ 3 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

23.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(นายทองไหม  พิมพ์เสนา)  

บุคคล หมู่ที่ 4 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

24.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายขยัน   วังคีรี) 

บุคคล หมู่ที่ 5 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

25.โรงเรียนบ้านวังเวิน  มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ที่ 6 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

26.ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายสาย พิมพ์เสนา) 

บุคคล หมู่ที่ 7 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

27.บ้านหนังสือชุมชน 
บ้านโคกงาม 

มนุษย์สร้างขึ้น 
 

บ้านโคกงาม ต าบลโคกงาม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

28.บ้านหนังสือชุมชน 
บ้านห้วยตาด 

มนุษย์สร้างขึ้น 
 

บ้านห้วยตาด ต าบลโคกงาม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

29.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อ
สมควร 

บุคคล หมู่ 3 บ้านผักเน่า ต าบลอิปุ่ม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

30.การต่อรถอีแต๊กเอนกประสงค์
ส าหรับการเกษตร 
(นายบรรจง ตันตุลา) 

บุคคล 76 หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเทิง ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120    

31.วัดป่าบ้านถ้ าพระ มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ 7 บ้านถ้ าพระ  ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

32.กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บุคคล บ้านหมากแข้ง ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

33.อุทยานเทิดพระเกียรติ  
บ้านหมากแข้ง 

มนุษย์สร้างขึ้น 
 

บ้านหมากแข้ง ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
34.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
    (นายเบ้า สีทาสังข์) 

บุคคล หมู่ 3 บ้านห้วยทอง  ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

35.ป่าชุมชน ภูแปก ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ 9 บ้านนาลานข้าว ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

36.วัดป่าบ้านกกโพธิ์วังก า มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ 4 บ้านกกโพธิ์วังก า ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

37.วัดโพธิ์ศรี  มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ 1 บ้านโพนสูง ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

38.ศูนย์เรียนรู้การสาน 
เชือกมัดฟาง 

บุคคล หมู่ 8 บ้านหางนา ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

39.การท าสวนผักแบบโรงเรือนปิด  
    (นายพิพัฒน์ สุวรรณชาติ)  

บุคคล หมู่ 6 บ้านหนองอุมลัว ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

40.วัดเครือหงษ์ มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120  

41.การท าเกษตรผสมผสาน 
   (นายพลภัทร  แก้วท า) 

บุคคล หมู่ที่ 2 บ้านด่านดู่ ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

42.การท าเกษตรผสมผสาน 
     (นายวิเศษ  ศรีบุญ) 

บุคคล หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเทิง ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

43.การท าเกษตรผสมผสาน   
   (นายศักดาวุฒิ  พุทธายอด) 

บุคคล หมู่ที่ 6 บ้านวังกุ่ม ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120    

44.วัดป่าทุ่งน้ าใส มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งน้ าใส ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120    

45.ป่าชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ 7 บ้านถ้ าพระ ต าบลอิปุ่ม 
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

รวมจ านวน                                 45                                                 แห่ง 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่ 
1.นายสีไว  กันสุทธิ หมอเป่า หมู่ที่ 4 ต าบลด่านซ้าย  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่ 
2.นายถิน  นนทะโคตร หมอเป่า หมู่ที่ 8 ต าบลด่านซ้าย  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
3.นางฉวี  อรรคสูรย์ ภูมิปัญญาเก่ียวกับสมุนไพรและ

ต ารายาพื้นบ้าน 
หมู่ที่ 9 ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

4.นายเกศ  สุทธิ ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและ
ศาสนา/ประเพณีและพิธีกรรม 

หมู่ที่ 10 ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

5.นายเกย  นนทะโคตร หมอธรรม  พราหมณ์ หมู่ที่ 11 ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

6.นางม้วน  ศรีแสง ท าไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ 15 ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

7.นายท านอง สารมะโน จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติบข้าว 
หวด ตะกร้า 

หมู่ 6 บ้านนาฮี ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

8.นายสรสิน  มิ่งแก้ว ด้านจิตวิณญาณ สู่ขวัญงานพิธี
ต่างๆ 

หมู่ 5 บ้านเก่า ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

9.นางค าแปง แสนประสิทธิ์ ยาสมุนไพรพ้ืนบ้าน หมู่ 3 บ้านหนองผือ ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

10.นายเมฆ   ศรีธรรมมา จักสานจากไม้ไผ่  142 หมู่ 1 บ้านนาดี ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

11.นายบุญ   เนตรแสงศรี ตีเหล็ก เช่น มีด จอบ เสียม 28 หมู่ 7 บ้านแก่งม่วง ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

12.นางเรียน   พิมพ์เสนา   หมอนวดแผนโบราณ หมู่ที่ 2 ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

13.นายเม้าท์  วังคีรี จักสาน หมู่ที5่ ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

14.นายบุญนอง ศรีธรรมมา การประดิษฐ์หัตถกรรม บ้านนาเจียง  ต าบลโคกงาม  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

15.นายบุญเตรียม สารมะโน ความเชื่อและศาสนา ประเพณี
และพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

บ้านหนองหลวง ต าบลโคกงาม  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่ 
16.นายสมรส  ฤทธิ์ศักดิ์ การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม

ตามธรรมชาติ 
บ้านชั่งสี่  ต าบลโคกงาม  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

17.นายสุวรรณ  อินปลัด การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านหนองแซง ต าบลโคกงาม  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

18.นายสมชาย  โสประดิษฐ์ การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านหนองสนุ่น  ต าบลโคกงาม  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

19.นายลวด กันยาประสิทธิ์ จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติบข้าว 
หวด ตะกร้า 

25 หมู่ 7 ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

20.นายสุกี    เชื้อบุญมี ด้านจิตวิณญาณ สู่ขวัญงานพิธี
ต่างๆ 

หมู่ 7 บ้านถ้ าพระ ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

21.นายสมาน   แสงรัตน์ การประดิษฐ์หัตถกรรม บ้านนาทอง 21 หมู่ 1 ต.ปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

22.นายแสวง  วงค าป้อง ความเชื่อและศาสนา ประเพณี
และพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

บ้านเครือคู้ 81 หมู่ 2  ต.ปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

23.นายวิรัตน์  สารมะโน การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านห้วยน้ ามี 14 หมู่ 3 ต.ปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

24.นายยศ  สุรธรรม การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านปากหมัน 2 หมู่ 4 ต.ปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

25.นายริน  อินปลัด การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านนาข่า 37หมู่ 5 ต.ปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

26.นายชนะ  วันทองสุข ความเชื่อและศาสนา ประเพณี
และพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

บ้านปากโป่ง 26 หมู่ 6 ต.ปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

27.นายประหยัด  สารมะโน การด ารงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านห้วยน้ าเมย 14 หมู่ 7 ต.ปากหมัน  
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

28.นายค าพรวน  ร่องจิก จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติบข้าว 
หวด ตะกร้า 

หมู่ 8 บ้านหางนา ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

29.นายเพ็ง   กันยาประสิทธิ์ ความรู้เรื่องการท าไร่นาสวนผสม หมู่ 9 บ้านนาลานข้าว ต าบลโพนสูง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่ 
30.นางแต้ม  ศรีค าภา สานสวิงไว้ใช้ส าหรับครัวเรือน 

และขายในหมู่บ้าน 
84 หมู่ที่ 3 บ้านน้ าพุง ต าบลโป่ง   
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

31.นายสมศักดิ์  ศรีบุญ น าไม้ไผ่มาจักสานกระติบข้าว 
หวดนึ่งข้าว ข้อง เป็นต้น 

71 หมู่ที่ 4 บ้านกกจ าปา ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

32.นายเฝี่ยน  คันธิราช น าไม้ไผ่มาจักสานกระติบข้าว 
หวดนึ่งข้าว ข้อง เป็นต้น 

2 หมู่ที่ 8 บ้านปางคอม ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

33.นางอนงค์ จันดา  ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภท
เครื่องดื่ม  

267 หมู่ที่ 9 บ้านโป่งชี ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

34.นางสองเมือง  กันยา
ประสิทธิ์ 

น าหนังควายมาแปรรูปโดยการ
ท าเป็นหนังเค็ม 

31 หมู่ที่ 10 บ้านกกกะบาก  
ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย 42120 

รวมจ านวน                                 34                                                 แห่ง 
 

ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
1.ที่ว่าการอ าเภอด่านซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
2.เทศบาลต าบลด่านซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
3.เทศบาลต าบลศรีสองรัก หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง ถนนด่านซ้าย-หล่มสัก  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
4.พัฒนาชุมชนอ าเภอด่านซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
5.กองร้อย ตชด.ที่ 247 หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
6.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หมู่ที่ 3 บ้านเดิ่น ถนนด่านซ้าย-เลย  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
7.เกษตรอ าเภอด่านซ้าย หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง ถนนด่านซ้าย-หล่มสัก  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
8.สาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ เทศบาลต าบลด่านซ้าย  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
9.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายูง  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
10.โรงเรียนด่านซ้าย หมู่ที่ 9  บ้านนาเวียง ถนนด่านซ้าย-ปากหมัน 

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
11.โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
12.โรงเรียนบ้านนาทุ่ม หมู่ที่ 11 บ้านนาทุ่ม ถนนด่านซ้าย-นาพึง   

ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
13.เขตพ้ืนที่การศึกษาเขต 3 หมู่ที่ 1 บ้านโคกงาม ต าบลโคกงาม  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
14.อบต.ต าบลโพนสูง หมู่ 8 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย 42120 
15.โรงเรียนบ้านห้วยทอง หมู่ 3 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย 

 จังหวัดเลย 42120 
16.โรงเรียนบ้านโพนสูง หมู่ 1 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย 42120 
17.โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว หมู่ 6 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย 42120 
18.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า 
ต าบลโพนสูง  

หมู่ 6 ต าบลโพนสูง อ าเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย 42120 

19.อบต.วังยาว หมู่ 3 บ้านวังยาว ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

20.โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ 3 บ้านวังยาว ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

21.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผึ้ง หมู่ 2 บ้านผึ้ง ต าบลวังยาว  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
22.อบต.ต าบลนาดี หมู่ 1 บ้านนาดี ต าบลนาดี  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
23.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลนาดี หมู่ 1 บ้านนาดี ต าบลนาดี  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
24.อบต.ต าบลนาหอ หมู่ 3 บ้านหนองผือ ต าบลนาหอ  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
25.โรงเรียนบ้านหนองผือ หมู่ 3 บ้านหนองผือ ต าบลนาหอ  

อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
26.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า 
ต าบลนาหอ บ้านหนองผือ 

หมู่ 3 บ้านหนองผือ ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

27.อบต.ต าบลอิปุ่ม หมู่ 2 ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
28.โรงเรียนบ้านทับกี่ หมู่ 9 ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
29.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า 
ต าบลอิปุ่ม บ้านทับก่ี 

หมู่ 9 ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

30.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า 
ต าบลอิปุ่ม บ้านวังบอน 

หมู่ 13 ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

31.องค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง 207 หมู่ที่ 1 ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย  42120 

32.โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ที่ 1  ต าบลโป่ง  อ าเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย  42120 

33.โรงเรียนบ้านโป่งชี หมู่ที่ 9  ต าบลโป่ง  อ าเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย  42120 

34.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า 
ต าบลโป่ง บ้านกกจ าปา 

หมู่ที่ 4  ต าบลโป่ง   
 อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  42120 

35.นายสนอง  โสประดิษฐ์ 
(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย) 

หมู่ที่ 1 บ้านโป่งชี ถนนด่านซ้าย-หล่มสัก  
ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

36.นายประสงค ์ จันทศร 
(สจ.เลย เขต 1 อ าเภอด่านซ้าย) 

หมู่ที่ 1 บ้านด่านซ้าย เทศบาลต าบลด่านซ้าย 
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
37.นายสันติภาพ   เชื้อบุญมี 
(นายกเทศมนตรีต าบลด่านซ้าย) 

หมู่ที่ 2 บ้านเหนือ เทศบาลด่านซ้าย  
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

38.นายเวทิน   เพียรพิทยา 
(นายกเทศมนตรีต าบลศรีสองรัก) 

หมู่ที่ 3 บ้านเหนือ เทศบาลด่านซ้าย  
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

39.นายประพัทธ์ชัย  ไชยนอก 
 (ก านันต าบลด่านซ้าย/คณะกรรมการ กศน.ต าบล
ด่านซ้าย/คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลด่านซ้าย) 

หมู่ที่ 8 บ้านหนองฟ้าแลบ เทศบาลศรีสองรัก  
ต าบลด่านซ้าย อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

40.นายประเสริฐ เสนานุช 
 (ก านันต าบลนาหอ/คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบล
นาหอ) 

1 หมู่ที่ 4 บ้านนาน้ าท่วม ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

41.นายรณยุทธ  สายใจ 
 (ก านันต าบลนาดี/คณะกรรมการ กศน.ต าบลนา
ดี/คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

89 หมู่ที่ 1 บ้านนาดี ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

42.นายสงคราม  ค าแก้ว 
 (ก านันต าบลโคกงาม) 

หมู่ที่ 3 บ้านนาเจียง ต าบลโคกงาม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

43.นายสังวร  จันทะคีรี 
 (ก านันต าบลกกสะทอน/คณะกรรมการ กศน.
ต าบลกกสะทอน/คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลกก
สะทอน) 

57 หมู่ที่  2 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

44.นายฮับหุ่ง  สิงห์สถิตย์ 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

150 ม. 2 ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

45.นายวิชัย  พรหมทะลาย 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

1 ม. 4 ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

46.นายรักไกร  ไชยโสดา 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

207  ม. 3 ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
47.นายเสถียร  ฤทธิ์ศักดิ์ 
 (คณะกรรมการกศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

1 ม. 5 ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

48.นายส าเนียง  เนตรแสงศรี 
 (คณะกรรมการกศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

25 ม.6 ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

49.นายหนูรัตน์  เนตรแสงศรี 
 (คณะกรรมการกศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

9 ม.7 ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

50.นายสุขสันต์  เนตรแสงศรี 
 (คณะกรรมการกศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

45 ม.8  ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

51.นายพงษ์สิทธิ์  ฤทธิ์สักดิ์ 
 (คณะกรรมการ กศน.ต าบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

61  ม.9  ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

52.นายทาดา  กิพูน 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลนาดี) 

160 ม. 1 ต าบลนาดี  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

53.นางบุญเรือง สุภาษิ 
 (คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม) 

ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

54.นายสมยศ  สุภาษิ  
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลอิปุ่ม) 

ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

55.นายสาคร  ยานเพิ่ม  
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม/(คณะกรรมการ
ศส.ปชต.ต าบลอิปุ่ม) 
 

74 หมู่ 2 ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

56.นายสามารถ สุคงเจริญ 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม) 

ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

 



ห น้ า  | 22 

ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
57.นายล าแนง พรมมาวัน  
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม) 

ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

58.นายหวน เลียงกาทิพย์ 
 (คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม/คณะกรรมการ
ศส.ปชต.ต าบลอิปุ่ม) 

19 หมู่ 12 ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

59.นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
 (คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม) 

ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

60.นายสมควร   ศิร ิ
 (คณะกรรมการ กศน.ต าบลอิปุ่ม) 

ต าบลอิปุ่ม อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

61.นายทวี      ปัญญาค า 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลอิปุ่ม) 

18 หมู่ 7 ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

62.นายสะดวก  สุภาษิ 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลอิปุ่ม) 

49 หมู่ 3 ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

63.นายแหล้     ค านัน 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลอิปุ่ม) 

14 หมู่ 1 ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

64.นายนิพน     ศิริ 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลอิปุ่ม) 

12 หมู่ 13 ต าบลอิปุ่ม  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

65.นายนิต   บุญอาจ 
(คณะกรรมการกศน.ต าบลกกสะทอน) 

147 หมู่ 8 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

66.นายบุญยับ  นันทะพรม 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

47 หมู่ที่ 3 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

67.นายปรีชา  นาคพรม 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

148 หมู่ที ่5 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

68.นายวินัย  จันทะคีรี 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

71 หมู่ที่ 7 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
69.นายหนูถิ่น  จันทะคีรี 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน) 

118 หมู่ที่ 2 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

70.นายมานิตย์  ศรีพรหม 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/ 
คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

158 หมู่ที่ 8 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

71.นายธีรชาติ  อาสนานิ 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/ 
คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

76 หมู่ที่ 10 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

72.นายธรรมนูญ  เขื่อนแก้ว 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

160 หมู่ที่ 11 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

73.นายจีระศักดิ์  แซ่หลอ 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

169  หมู่ที่ 12 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

74.นางหนูส่าน  จันทะคีรี 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

223 หมู่ที ่1 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

75.นายอินตา   สิงขรณ์ 
(คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

56 หมู่ที่ 4 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

76.นายศุภฤกษ์  แซ่หลอ 
(คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

63  หมู่ที่ 6 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

77.นายฝั่ง    ศรีบุญ 
(คณะกรรมการศส.ปชต.ต าบลกกสะทอน) 

65  หมู่ที่ 9 ต าบลกกสะทอน  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

78.นายธานิน   สาสังข์ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

38 ม.6 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

79.นายปรมินทร์ ทองอินทร์ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

54 ม.5 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
80.นายบุญเพ็ง  เสนานุช 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

26 ม.2 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

81.นายณรงศักดิ์   อุ่นแก้ว 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

22 หมู่ 9 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

82.จ่าสิบต ารวจจีรศักดิ์  พิศชาติ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

5 ม.7 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

83.นางชนากานต์  แก้วเพ็ชร 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

31 ม.8 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

84.นายณรงศักดิ์   อุ่นแก้ว 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

22 หมู่ 9 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

85.จ่าสิบต ารวจจีรศักดิ์  พิศชาติ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

5 ม.7 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

86.นางชนากานต์  แก้วเพ็ชร 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

31 ม.8 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

87.นายมานพ     วังค า 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ต าบลนาหอ) 

92 ม.3 ต าบลนาหอ  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

88.นายบัญชา  นันทพรหม 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง) 

ต าบลโป่ง อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

89.นายมนู  นันทพรม 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 6 บ้านวังกุ่ม ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

90.นายศักดิ์สิทธิ์ กันยาประสิทธิ์ 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 1 บ้านโป่ง ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

91.นายพลภัทร แก้วท า  
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 2 บ้านด่านดู่ ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
92.นายเสบี่ยง ทองม่อม 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 3 บ้านน้ าพุง ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

93.นายเหรียญ ราชเสนา 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 4 บ้านกกจ าปา ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

94.นายล าดวน แก้วสวย 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งเทิง ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

95.นายสมควร ตันตุลา 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งน้ าใส ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

96.นายบุญสิน คันธิราช 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 8 บ้านปางคอม ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

97.นายอรรณพ จันดา 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 9 บ้านโป่งชี ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

98.นายค าพัน ตันตุลา 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 10 บ้านกกกระบาก ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

99.นายอุดม อุทะเสน 
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ต าบลโป่ง) 

หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งเทิง ต าบลโป่ง  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

100.นายสมชาย   พรหมรักษา   
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลด่านซ้าย) 

หมู่ที่ 6 บ้านน้ าพุ ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

101.นายบัวลอง   ศิริ  
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลด่านซ้าย) 

หมู่ที่ 5 บ้านก้างปลา ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 
102.นางพัชรี   เชื้อบุญมี  
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลด่านซ้าย) 

หมู่ที่ 11 บ้านนาทุ่ม ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

103.นายสมควร  ทรงพุฒิ  
(คณะกรรมการ กศน.ต าบลด่านซ้าย) 

หมู่ที่ 7 บ้านหนามแท่ง ต าบลด่านซ้าย  
อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

รวมจ านวน                                 103                                แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน  

ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์ 
  คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวิตที่
เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะที่จ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21 

 พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  4. พัฒนาหลักสูตร รปูแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค์ 
  1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความ
เป็นพลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
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 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค ์
  4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
  6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
  7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลาย 
 8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
  9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวชี้วัด 
  1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
  2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 
  3. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 
  4. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
  5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  
  6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการการเรียนรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ 
  7. จ านวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพ
บริบท และความต้องการของพ้ืนที่/ชุมชน  
  8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น 
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 10. จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น) ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
  11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาส าหรับศูนย์ข่าว
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา 1 ระบบ 
  12. จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 
  13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 
  14. จ านวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการให้ความรู้ด้านการเกษตร 
  15. จ านวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน/ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท า
ฐานข้อมูลชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยขององค์การ 
  17. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
18. จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดของโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
  19. ร้อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  
  20. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  21. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
  22. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษา           
นอกระบบโรงเรียน (N-NET) 
  2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
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 3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็ม
ความรู้เพิ่มสูงขึ้น  
  4. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้
ตามจุดมุ่งของหลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 
5. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
  6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาอาชีพ
ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
  8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
  9. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้ 
  10.ร้อยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
  11.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การ
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
12.ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที ่10 
    1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความ
แตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 
    2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิต
สาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ  
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กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับ
บุคลากรในองค์กร 
   1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ1) 
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน 
    1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
มีความสอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
พ้ืนที ่
    1.2 เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงาน
และสถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
โดยบูรณาการแผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 
    1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิด
โลกทัศน์ การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 
   1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่
สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) โดยส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สร้างงานและ
พัฒนาอาชีพที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
   2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
    1) พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
กศน. เช่น Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
    2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษา
และทักษะดิจิทัลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 
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   1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้พ้ืนฐาน
ด้าน Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
    2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
    3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging 
Society) 
    1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
    2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
    3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging” การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
    4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกร
ปราดเปรื่อง) 
   โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน  รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตร และสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต
ความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
   3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) 
ส าหรับนักศึกษาและประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี  
 



ห น้ า  | 33 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบ
อาชีพ 
   3.4 เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือ
พัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจ าวัน 
   3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได ้ขายเป็น” 
    1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน  และ
ความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
    2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า การท าช่องทาง
เผยแพร่และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร 
   3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
    1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
    2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับต าบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 
    3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อ าเภอ ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
   3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยพัฒนา
หลักสูตร รูปแบบการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและ
นวัตกรรม รวมการมตรฐานของการวัดและประเมินผลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   4.1 ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
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  4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหาร
จัดการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก  รวดเร็ว 
ตรงตามความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
  4.3 เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
    1) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้
ประชาชนสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่ห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และ
กิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้
ประชาชนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 
    2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้
หนังสือในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
   4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษอ่ืนๆ เช่น คนพิการเด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
   4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G” 
    1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ
การเรียนรู้ : Good Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมือ
อาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
บริหารจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
   2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง : Good PlaceBest Check-In มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ 
เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 
    3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities 
ให้มีความหลากหลายน่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 
    4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือ 
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สร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
   4.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
เช่น พิพิธภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มี
รูปแบบที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 
   5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
   5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการคัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
   5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ลดการใช้ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
   6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณา
การข้อมูลของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
   6.2 ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น 
ระบบการลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม 
เป็นต้น 
   6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ 
ทั้งระบบการจัดท าแผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  รวมทั้งระบบการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
   6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ให้ตรงกับสายงานหรือความช านาญ 

ภารกิจต่อเนื่อง 
  1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
   1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัย จนจบการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนิน การให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา 
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คุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้
ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และ
การจัดการศึกษาทางไกล 
    3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และ
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี 
กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน า
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ นอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
   1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
    1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย
และเป็นระบบเดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
    2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการ
ด าเนินงานการส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
    3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัด
ให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
    4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคง
สภาพการรู้หนังสือการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 
   1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
    1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการ

จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม 

และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพ 
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ของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่ง
ศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให้มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคน
พิการ ผู้สูงอายุ ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี
ทักษะการด ารงชีวิตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญต่างๆ เช่น สุขภาพกาย
และจิต การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินผ่านการศึกษารูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ 
    3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การประชุม สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น 
พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้ า การ
รับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
    4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้ม กัน สามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ
สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
    1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
    2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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   3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้
เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน  ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์
เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่าง  ๆ อย่างทั่วถึง
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการอ่านอยา่งหลากหลาย 
    4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น  โดยจัดท าและพัฒนา
นิทรรศการ สื่อและกิจกรรมการศึกษาที่เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสอดแทรก
วิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชนและประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่จ าเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การ
รักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
   2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
   2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
   2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียน
และการควบคุมการสอบออนไลน์ 
   2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 
   2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดย
ใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
  3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เชื่อมโยงและ
ตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือ
กระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมี
คุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการ
พัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษาสถานี
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 
   3.2 พัฒนาช่องทางการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ 
Application อ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Do It Yourself : DIY) 
   3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ และเพ่ิมช่องทางให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบKu - Band , C - Band และทาง
อินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 
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  3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทาง
อินเทอร์เน็ต และรูปแบบอ่ืน ๆเช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD 
และ MP3 เป็นต้น เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ได้ตามความต้องการ 
   3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
น าผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หรือ
โครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ 
   4.2 จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.5 จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่
สูง ถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายขอบ 
  5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณ
ชายแดน 
   5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
    1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่
ตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของ
พ้ืนที ่
    2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่าง
เข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
    3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่
บุคลากรและนักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 
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  5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความ
ต้องการของตลาด ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
   5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดน (ศฝช.) 
    1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัด
กิจกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
    2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิง
รุกเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การ
จัดอบรมแกนน าด้านอาชีพ ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่
ประชาชนตามแนวชายแดน 
 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   6.1 การพัฒนาบุคลากร 
    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
    2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมือ
อาชีพ สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 
    3) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหาร
จัดการ กศน. ต าบล/แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็น
นักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
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   4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเบื้องต้น 
    5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตของ
ประชาชน 
    6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
    7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมแระ
สิทธิภาพในการท างานร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
   6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
    1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่ 
และวัสดุอุปกรณ ์ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
    3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
เพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 
   6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้ เป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการ
ก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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   3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ 
รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนและชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงาน
และสถานศึกษา 
    5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
    1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน  สถานศึกษา และ
ภาคีเครือข่ายทั้งระบบ 
   2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการ
ก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่
เหมาะสม เพ่ือการก ากับ นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
    4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
    5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ส่วนกลางภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความ
เป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

 

 

 



การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(พลเอก สุรเชษฐ ์ ชัยวงศ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
“โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

--------------------------------------------------- 
ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  1. ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน               
รวมทั้งสิ้น 7,424 ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   
   (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล เพ่ือให้
หน่วยงาน  สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
   (2) แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับ
ต าบล  ตามแนวทาง/เกณฑ์ที่ก าหนด  
   (3) หน่วยงาน สถานศึกษา แจ้งรายชื่อชุมชนต้นแบบระดับต าบล ผ่านระบบ DMIS 
ของส านักงาน กศน.  
   (4) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบระดับต าบล 
รายไตรมาส  (ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)  
  2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล) เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน  
   (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ การ
บริหารจัดการ ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบ และการพัฒนาต่อยอด   
   (2) แจ้งแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ให้หน่วยงาน สถานศึกษา 
ด าเนินการส่งเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ   
   (3) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน 
กศน. รายไตรมาส  
  3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็น
ที่ประชาชน ยังมีระดับการรับรู้น้อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และประเด็น 
06 รู้กลไกบริหารราชการ   
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  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือส่งให้หน่วยงาน สถานศึกษา
เผยแพร่และ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน  
   (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  
   (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google 
form 
  4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
   (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน
การขยายผล ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  
   (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ   
  5. การติดตามผลการด าเนินงาน  
   (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.  
   (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  
   (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน  ประจ าปี 2562  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา   

--------------------------------------------------- 
 

  ส านัก งาน กศน . ได้ด า เนินการตามนโยบายของรั ฐบาลและรั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่ได้มอบหมายให้ด าเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่
อยู่นอกระบบการศึกษา โดยมีเป้าหมาย น าเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความต้องการ และสอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยในปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร และส านักติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ 
การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือร่วมกันน ากลุ่มเป้าหมายเข้าสู่
ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง ดังนี้ 
   1. สร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาค  ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพ่ือให้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน 
และวิธีการด าเนินงานแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจใน
พ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประชากรวัย เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให้ส านักจังหวัดเป็น “ศูนย์ข้อมูลประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา” และเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการขอ
กลุ่มเป้าหมาย ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปด าเนินการต่อไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค 
สนับสนุนการท างานทั้งด้านวิชาการ  การติดตามและประเมินผล และให้ความช่วยเหลือ 
   2. น าประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง           
โดยคณะท างานในแต่ละ ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหน่วยจัดการศึกษา
และประสานความร่วมมือเพ่ือส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล มี กศน.ต าบล/แขวง คอย ขับเคลื่อนร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ใช้
กลยุทธ์ “กศน.ชวนน้องเรียน” เพ่ือน ากลุ่มเป้าหมายเข้าเรียนใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. 
ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา ทักษะชีวิต หรือ
กิจกรรมอื่น ตามความสนใจ และร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนสร้างระบบการส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย ใน
พ้ืนที่ให้ชัดเจน  
   3. พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับ
อ าเภอ ด าเนินงานจัดท า แผนงานติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน ไว้ในศูนย์บริการให้ค าปรึกษาของ กศน.
อ าเภอ/เขต น าระบบฐานข้อมูลประชากร วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการ 
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ค้นหา ตรวจสอบ และติดตาม ประชากรวัยเรียนกลุ่มเดิม และ กลุ่มใหม่ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล เพ่ือ
ทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา ไม่ให้กลุ่มเป้าหมายออกจากระบบ การศึกษา  ให้กศน.ต าบล ให้
เป็น “ศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา” มีหน้าที่ เป็นศูนย์เชื่อมโยง
ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก 
ระบบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ 
และใช้กลยุทธ์“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน” ให้ครู กศน.ต าบลร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายใน
พ้ืนที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึง   
   4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา โดยสร้างจังหวัดต้นแบบ 
“เมืองแห่งการเรียนรู้ และให้โอกาสทางการศึกษา” ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการทั้ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่พลาด
โอกาส ขาดโอกาส และด้อยโอกาสทาง การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ให้
สามารถเลือกเรียนกับ กศน. ได้ตามความต้องการ  มีหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ใน แต่ละช่วงวัย รวมทั้งส่งต่อผู้เรียนให้
เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์   

--------------------------------------------------- 
 

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  1. เปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน.   
   1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษากับประชาชน
เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ เบื้องต้น ผ่านช่องทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงร่วมมือ   
   1.2 อบรมให้ความรู้กับผู้แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพ่ือเป็น OOCC Consult 
โดยวิทยากรจาก DTAC เพ่ือร่วมกับเน็ตอาสาในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น  
   1.3 ผู้ผ่านการอบรม  OOCC Consult ร่วมเป็นคณะท างานให้ค าปรึกษาของศูนย์ OOCC  
  2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC   
   2.1  จัดท าคลิปวีดีโอ โดยมีน้อง OO และ น้อง CC เป็นตัวการ์ตูนหรือมาสคอต 
   2.2  เผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านช่องทาง online ต่าง ๆ  
  3. อบรมวิทยากรแกนน า ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร
การตลาดและการสร้าง มูลค่าในกับสินค้า  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า   
   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. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร 
กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนใน พื้นที่  178,176 คน (กศน.ต าบล 7,424 ต าบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)   
    1. หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าในกับสินค้า  2 วัน  
   2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า 2 วัน  โดยเป้าหมายจ านวน 12 คนต่อหลักสูตร และให้
เข้าร่วมกลุ่ม OOCC ส านักงาน กศน.  
  4.สร้างความต่อเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค้าออนไลน์ให้กับผู้เข้ารับ
การอบรมกับ กศน.   
   4.1 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู้อบรมติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่
ในกลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง   
   4.2 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  
  4.3 ส่งต่อผู้ค้าออนไลน์ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา 
เนินงาน OOCC ทุกสิ้นไตรมาส  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  

 --------------------------------------------------- 
 

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
  1. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557   
   1) จัดท าแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ 
   2) จัดท าคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือ ไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
   3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือ ไทยพุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     
   4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตาม หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV  
   5) จัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย  
   6) ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือไทย และข้อมูลผู้ เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 
   7) จัดท าฐานข้อมลผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557  
   8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ เพ่ืออ่านออกเขียนได้ 
   2. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานด้วยการ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (อ่านออกเขยีนได้)   
   1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.              
(การอ่านออกเขียนได้)   
   2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออก
เขียนได้)  
   3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่าน
ออกเขียนได้)    
   4) ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
   5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออก
เขียนได้) 
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แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน  

--------------------------------------------------- 
 

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  1. จัดการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เข้าหาชุมชน  
  2. ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  
  3.เพ่ิมและขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
  4 . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคี เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน   
 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  
  5. พัฒนาการบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่าน ได้สะดวก พร้อมเข้าสู่สังคม
ดิจิทัล 
  6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

--------------------------------------------------- 
  ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย            
ให้ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่             
อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  
ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน 
และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน    
  

วัตถุประสงค์    
  1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
  2. เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี   
 

กลุ่มเป้าหมาย    
  นักศึกษา กศน. และประชาชน   
 

วิธีการด าเนินงาน  
  1. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชี้แจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
สุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ กศน.
อ าเภอ/เขต  และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักอนา มัย 
กรุงเทพมหานคร    
  2. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข จังหวัด 
(สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
  3. กศน.อ าเภอ/เขต ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจ า
อ าเภอ และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร   
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 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
วิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย    
  5. ครู กศน.ต าบล/แขวง ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด าเนินงาน 
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้ 
   5.1 สุขภาวะอนามัยแม่ อาทิ อนามัยวัยรุ่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด  
โรคและความเสี่ยง  
   5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหว่างแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันต
สุขภาพ โภชนาการ  
   5.3 ปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู้ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. 
ประกอบด้วย  อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่   
   5.4 ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การส่งเสริมอาชีพ  
  6. ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถให้ความรู้ 
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามเนื้อหาข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ               
5.1 -  5.4  โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สอดแทรกเนื้อหาความเข้าใจใน กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม)   
  7. ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยม
บ้าน นักศึกษา กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัย    
  8. ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  
  9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สขุ ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกล่าวให้ส านักงาน กศน. ทราบ   
 

การรายงานผล 
  1. ขอให้การรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามล าดับขั้น ดังนี้   
   1.1  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล 
การด าเนินการต่อ กศน.อ าเภอ/เขต และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว  
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  1.2  ให้ กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แล้วรายงาน
ผลการ ด าเนินการต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว   
   1.3  ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน
ดังกล่าว รายงานให้ส านักงาน กศน. โดยผ่านระบบ DMIS  ดังนี้     
    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. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว               
ทุกครั้งที่รายงานผล จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   
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  เพ่ือให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจน
วิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนด
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ดังนี้ 
  Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
เสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรม
ไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 
  Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและ
นานาประเทศ 
  Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า 
การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การ
พัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมือง
ให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่น
ฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 
 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้าง
จิตส านึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือน าเลยไปสู่สากล 
  Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถ
ใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
  Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา 
จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทาง
ศาสนาในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจใน
สิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกา
สังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของ กศน.อ าเภอด่านซ้าย 

 

 
 
 
 
  สถานศึกษา ได้ป ระชุ มบุ คลากร เ พ่ือร่ วมกั นประ เมินสถานภาพของสถานศึ กษา                            
โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน                   
จากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษา อันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งได้ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
  1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
  1.1.1 จุดแข็ง (Strength ) 
   1.1.1.1 สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และ เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการด าเนินการของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.1.1.2 ผู้บริหารเป็นผู้น า และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน  
   1.1.1.3 บุคลากรมีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมี
ความรับผิดชอบงาน 
   1.1.1.4 ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด มีการท างานเป็นทีม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
   1.1.1.5 มีโครงสร้างระบบงานและมีค าสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน 
   1.1.1.6 มีการประสานงานภาคีเครือข่าย จนได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือข่ายในการให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
   1.1.1.7 มีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการ ปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร 
   1.1.1.8 ผู้เรียน มีน้ าใจต่อผู้อื่น มีจิตอาสา มีการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
   1.1.1.9 มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยที่ผู้ เรียนมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
   1.1.1.10 ใช้โปรมแกรม IT ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศส าหรับนักศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน     
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  1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
   1.1.2.1 มีแผนปฏิบัติการแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 
   1.1.2.2 ภาระงานมีหลายหน้าที่ท าให้ขาดความชัดเจนใน การปฏิบัติงาน  
   1.1.2.3 สื่อ อุปกรณ์ด้าน ICT ส าหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ กับ
จ านวนครูและผู้เรียน 
   1.1.2.4 พ้ืนที่รับบริการอยู่ไกล การติดต่อสื่อสารและประสานงานล่าช้า และ
ขาดการต่อเนื่อง   
   1.1.2.5 ผู้เรียน ผู้รับบริการขาดความสนใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
   1.1.2.6 ครูขาดทักษะในการผลิตสื่อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การ
ท าวิจัยในชั้นเรียน 
   1.1.2.7 อาคารเรียนเก่าช ารุดตามสภาพการใช้งาน และไม่เป็นเอกเทศ 
   1.1.2.8 อาคารสถานที่ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
   1.1.2.9 ครูไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง เต็มที ่
   1.1.2.10 จ านวนวิชาที่สอนมีมาก ท าให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครบ 
   1.1.2.11 บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรียน การสอน เนื่องจาก
อายุงานน้อยและขาดความมั่นคง ในการท างาน 
   1.1.2.12 การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
 1.2  สภาพแวดล้อมภายนอก 
  1.2.1 โอกาส (Opportunity) 
   1.2.1.1 นโยบายต้นสังกัดมีการก าหนดแนวการปฏิบัติงาน 
   1.2.1.2 การด ารงรักษาไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
   1.2.1.3 มี กศน.ต าบลและศูนย์การเรียนชุมชน ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการ
ครบทุกต าบล 
   1.2.1.4 ชุมชนมีความรักและร่วมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  
   1.2.1.5 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการฝึกอาชีพ 
   1.2.1.6 มีภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในชุมชนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
   1.2.1.7  เครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นอย่างดี 
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   1.2.2 อุปสรรค (Threats ) 
     1.2.2.1 มีนโยบายเร่งด่วนที่ได้รับมอบหมายมากเกินไป 
     1.2.2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังขาดทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 
     1.2.2.3 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในพ้ืนที่ให้ความสนใจในการศึกษา โดยเพาะ
การฝึกอาชีพ แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก 
     1.2.2.4 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเป็นคนนอกพ้ืนที่มารับจ้างท างาน 
และไม่ค่อยสนใจในการศึกษา 
    1.2.2.5 มีอาชีพที่แตกต่างกันจึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 
    1.2.2.6 ชุมชนให้ความส าคัญกับการศึกษาน้อย และให้ความส าคัญกับการ
อ่าน 
    1.2.2.7 สิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุ เช่น ร้านเกม การใช้ โทรศัพท์มือถือ ท าให้
ผู้เรียนมีความเสี่ยงในการ ด ารงชีวิตที่ดี 
    1.2.2.8 ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
    จากผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสถานศึกษา ดังกล่าวข้างต้น สามารถน ามาก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และกล
ยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 2.ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  
   2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ได้
ก าหนดปรัชญาสถานศึกษาไว้ ดังนี้คือ 
     “คิดเป็น” เป็นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาน าพาไปสู่ความสุขความส าเร็จ
โดยใช้ข้อมูล 3 ด้าน มาประกอบการจัดสินใจ  คือ ข้อมูลด้านวิชาการ  ตนเอง และสังคมตัดสินใจและ
ลงมือปฏิบัติถ้าส าเร็จก็มีความสุข  ถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่”  
  2.2 วิสัยทัศน์   
     “ประชาชนอ าเภอด่านซ้ายได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท าที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดสังคมฐานความรู้ การ
มีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ได้รับการศึกษาตลอด
ชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพ่ือให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้” 
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  2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย               
ได้ก าหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ใฝ่เรียนรู้ คู่วัฒนธรรม น าสู่อาชีพที่พอเพียง” มีความหมาย  
ดังนี้ 
     2.3.1 ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียร
พยายามในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงการมีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในแสวงหาความรู้ 
     2.3.2 คู่วัฒนธรรม หมายถึง ผู้ เรียน และครู บุคลากร สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมอ าเภอด่านซ้ายต่อไป 
     2.3.3 น าสู่อาชีพที่พอเพียง  หมายถึง นักศึกษา และประชาชนมี
อาชีพที่พอเพียง สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ 
  2.4 เอกลักษณ์ สถานศึกษา 
    “ให้โอกาสทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ”  
  2.5 พันธกิจ   
   2.4.1 จัดการศึกษานอกระบบในรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
    2.4.2 จัดการศึกษาการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการมีงานท า ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอด่านซ้าย   
    2.4.3 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
    2.4.4 จัดและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย  
    2.4.5 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการของ กศน.อ าเภอด่านซ้าย  
 พันธกิจที่ 1 จัดและส่งเสริม พัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษานอกระบบและการศึกษา            
ตามอัธยาศัย 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
1.เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1.จ านวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.จ านวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาต่อเนื่อง 
3.จ านวนผู้เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

3.ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.ผู้เรียน คิดเป็น/ท าเป็น 
5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง 
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 
2เรียนมีงานท าหรือมีรายได้เสริม มีทักษะในการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  
การศึกษาตามอัธยาศัย 
1.ความพึงพอใจต่อการให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.คุณภาพการการจัดการศึกษา 
3.ณภาพของหลักสูตร 
4.คุณภาพของครู/ผู้สอน 
5.คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้สอนที่เน้น
ผู้เรียน/ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
6.คุณภาพผู้สอน/วิทยากรสอนการศึกษาต่อเนื่อง 
7.คุณภาพสื่อที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
8.คุณภาพการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

 พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการที่ดีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

2.เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหาร
สถานศึกษา ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.คุณภาพของการบริหารสถานศึกษา ตามเกณฑ์สถานศึกษา
พอเพียง 
2.ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
3.ผลการบริหารความเสี่ยง 
4.ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
5.ผลการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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 พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจคุณภาพชีวิตและความก้าวหน้าของ
บุคลากร 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
3.เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าของ
บุคลากรและมีระบบการพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 

1.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการปรับเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 
2.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับรางวัล 
3.จ านวนหลักสูตรการพัฒนา 
4.คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

  พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการท างานและการจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานคุณภาพตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
4. เพื่อพัฒนาระบบงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  

1.การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 
3.ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายทางศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นเป็นที่
ยอมรับของผู้เรียน และชุมชน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
5. เพื่อส่งเสริมพัฒนาอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
  

1.ผลการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษา 
2.ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา 

 

 พันธกิจที่ 6 ส่งเสริม พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
6. เพื่อส่งเสริม พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ใน
ชุมชน  

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 7. เพื่อส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา  

1.จ านวนภาคีเครือข่ายที่ท า mou 
2.จ านวนภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

  พันธกิจที่ 8 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการแก้ปัญหาของชุมชน และน านโยบายเร่งด่วนของรัฐ
สู่การปฏิบัติ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
8. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
แก้ปัญหาของชุมชน และน านโยบาย
เร่งด่วนของรัฐสู่การปฏิบัติ  

1.ผลที่เกิดจากการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน 
2.ผลที่เกิดจากการการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

 

  2.5  กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่  1  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
   ตัวช้ีวัด 
    1) ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และราย
ชุมชน 
    2) แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล 
และรายชุมชน 
    3) ระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย 
   แนวทางการด าเนินงาน 
    1) จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพ้ืนที่ 97 หมู่บ้าน ให้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    2) ก าหนดพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 
5 ต าบล ๆ ละ 1 หมู่บ้าน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าข้อมูลรายบุคคล  
รายกลุ่ม  และเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายเพ่ือสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ได้ 
    4) มีฐานข้อมูลที่ระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการใน
พ้ืนที่เป้าหมาย 
    5) จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม 
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    กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
    ตัวช้ีวัด 
    1)  มีหลักสูตรและสื่อที่พร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
    2)  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
    3)  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้จบการศึกษาแต่ละหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
    4)  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   แนวทางการด าเนินงาน 
    1)  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
    2)  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร  โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    3)  จัดให้มีสื่อ  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาของแต่ละ กิจกรรมการเรียนรู้ 
    4)  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  ผู้รับบริการ และเนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
    5)  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้  และให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
    6)  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ตาม
เนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม 
จริยธรรม  ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
    7)  น าการจัดการความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
    8)  จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
    9)  วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
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   10)  น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และการประเมิน
คุณภาพภายนอกมาใช้ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และภูมิปัญญาให้เป็น
ฐานความรู้ ของชุมชน 
   ตัวช้ีวัด 
    1)  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
   2)  มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
ความรู้ของประชาชน 
    3)  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
   แนวทางการด าเนินงาน 
    1)  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภท
และพ้ืนที ่
    2)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนสื่อต่าง ๆ 
ในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
    3)  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้  ด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เช่น 
ศูนย์  ICT  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (ETV) 
    4)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต  เช่น  ห้องสมุดประชาชน  กศน.
ต าบล  กศน.อ าเภอ  แหล่งเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว  วิทยุชุมชน   
   กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด 
    1)  จ านวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 5 เครือข่าย ในพ้ืนที่ร่วมจัดการศึกษานอก
โรงเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
    2)  จ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคี
เครือข่ายร่วมจัด 
    3)  ร้อยละ  80 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   แนวทางการด าเนินงาน 
    1)  แสวงหาและจัดท าฐานข้อมูล  และท าเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้  ทั้งในและนอกพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย 
    2)  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพ่ือร่วมจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  
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   3)  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ของภาคีเครือข่าย 
    4)  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท า  ร่วมแก้ปัญหา  
และร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
    5)  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
    6)  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
   กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
   ตัวช้ีวัด 
   1)  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับดี 
    2)  จ านวนบุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
   3)  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการด าเนินงาน 
    1)  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่าง
ต่อเนื่อง 
    2)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการ
ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    3)  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    4)  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
    5)  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
    6)  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ              
โดยการจัดอาสาสมัคร กศน.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างต าบล และหมู่บ้าน 
 

 งบประมาณ(ปปีัจจุบัน) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
เงินงบประมาณ 5,865,564.00 5,850,494.46 99.74 
เงินนอกงบประมาณ 46,067.30 15 0.03 

รวม 5911,631.30 5,850,509.46 99.77 
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 จ านวนผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม /ผู้รับบริการ และจ านวนครู/วิทยากร/ 
ผู้จัดกิจกรรม (ปีปัจจุบัน)  

หลักสูตร/ประเภท 
จ านวนผู้เรียน (คน) 

รวม 
จ านวนครู/วิทยากร/ 
ผู้จัดกิจกรรม (คน) ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- ระดับประถมศึกษา 240 331 571 22 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,033 620 1,653 38 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,529 1,162 2,691 38 

รวมจ านวน 2,802 2,113 4,915  
- การส่งเสริมการรู้หนังสือไทย - 93 93 2 

รวมจ านวน - 93 93  
การศึกษาต่อเนื่อง  
- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
แบบชั้นเรียนวิชาชีพ (1 อ าเภอ 1 
อาชีพ) 

- 66 66 4 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
แบบชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงข้ึนไป) 

311 89 400 90 

- โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
จัดการพัฒนาอาชีพระยะสั้น  
(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) 

75 775 850 164 

- โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ทักษะชีวิต 

327 273 600 72 

- โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 
 

639 357 996 92 

- โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

369 238 607 72 

รวมจ านวน 1,721 1,798 3,519 494 
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การศึกษาตามอัธยาศัย  
- โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 40,725 52,345 93,070 643 

รวมจ านวน 40,725 52,345 93,070 643 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
 

 
 
 
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย จัดท าแผนปฏิบัติ             
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและ
จุดเน้นที่ส าคัญของส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 

  งาน 
   1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
    1.1 การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
    1.2 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
   2. การศึกษาต่อเนื่อง 
     2.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
     2.2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
     2.3 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    2.4 การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    4.1 แหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล  
    4.2 กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
   4. งานพัฒนาบุคลากร  
    4.1 พัฒนาบุคลการด้านการจัดการเรียนการสอน 
    4.2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
    4.3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
    4.4  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
   5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
   7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 โครงการ 
   1.โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
   2.โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
   3.โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
   4.โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
   5.โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
   6.โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  
   7.โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
1 การจัดการศึกษาและการ

เรียนรู้ 
 

1. เพิ่มสนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซ้ือต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอเพือ่เพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียน ผา่นการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุม่ 
และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มกีารประเมินเพือ่เทียบระดับการศึกษา 
และการเทยีบโอนความรูแ้ละประสบการณท์ี่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบตัิ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ป้องกนั 

1.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน ส าหรับผู้พกิาร 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/
ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

ผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทาง
การศึกษาอาย ุ
 15-59 ป ี

 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 
จ านวน 16 คน 
นักศึกษา
ระดับประถม 
จ านวน 334 คน 
ระดับ ม.ต้น 
จ านวน 849 คน 
ระดับ ม.ปลาย 
จ านวน 1,342 คน 
 
 
 

688,528 
บาท 

8,800  
บาท 

- 

กศน-กผ-01/62 
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(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
  และแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ

สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กจิกรรมลูกเสือ เนตรนารี และ
ยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน า
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆนอก
หลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียน
จบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ
ให้คนไทยให้สามารถอ่านออกเขยีนได้ โดย
ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ 

       

     รวม 688,528 8,800  - 
     รวมสุทธ ิ 697,328 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ข้อ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 4 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวดั 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซ้ือต าราเรียน 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบ
การเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียน
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้
และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่
ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้หนังสือของนกัศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
ผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา 
อาย ุ15-59 ปี 
ระดับประถมศึกษา 
ระดับ ม.ต้น 
ระดับ ม.ปลาย 

 
 
 

334 
849 

1,342 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 16 คน 

รวมทั้งสิ้น 2,541 คน 
 

6.งบประมาณ งบอุดหนุน จ านวน 688,528 บาท ผลผลิตที่ 4 จ านวน 8,800 บาท รวมทั้งสิ้น 697,328 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
อุดหนุน 172,132 172,132 172,132 172,132 

ผลผลิตที่ 4 2,200 2,200 2,200 2,200 

รวมทั้งสิ้น 174,332 174,332 174,332 174,332 
 
8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6.ความพงึพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 10 แห่ง 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.น.ส.นฤมล ราชพัฒน์   2.ครูอาสาฯ  3.ครู กศน.ต าบล 
4.ครู ศรช.  5.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 6 
    มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
      ตวับ่งชี้ที่  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
    ตัวบ่งชี้ที ่3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
     ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. หลักการเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และ
ตามนโยบายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 
การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับ
การศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนา
คุณภาพของประชากร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริม
บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ   และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ด่านซ้าย เห็นความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 2. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
 3. จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิ ต เพ่ือด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆนอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 5. จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือ 
 

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี 
    - ระดับประถมศึกษา   จ านวน  334  คน 
    - มัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  849  คน 
    - มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  1,342  คน 
    - ผู้ไม่รู้หนังสือ  จ านวน 16 คน 
    - รวมจ านวนทั้งสิ้น  จ านวน 2,541 บาท 
  เชิงคุณภาพ 
   ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได้รับการจัดกิจกรรม            
อย่างทั่วถึง 
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6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจง
คณะครู บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

1 ต.ค. 
2561- 30 
ก.ย. 2562 

- 

การด าเนินกิจกรรม 
1.การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน/หนังสือ
เรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน/หนังสือ
เรียน ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้
ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู/้ค่าย
วิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/
ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพตดิ 
9.การประเมินระดับ
การรู้หนังสือของ 

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบ
ตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยด าเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อ
ต าราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ค่าเล่าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
รับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2. จัดการศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้
ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา 
ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบ
การวัดและ  

ผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาส
ทางการศึกษา
อายุ 15-59 ปี 
  

ผู้ไมรู่้หนังสือ 
จ านวน 16 คน 
ระดับประถม 
จ านวน 334 คน 
ระดับ ม.ต้น 
จ านวน 849 คน 
ระดับ ม.ปลาย 
จ านวน 1,342 คน 
รวมทั้งสิ้น จ านวน 
2,541 คน 
 
 
 

พื้นที่อ าเภอ
ด่านซ้ายทั้ง 
10 ต าบล 

1 ต.ค. 
2561- 30 
ก.ย. 2562 

งบอุดหนุน   
จ านวน 

688,528 บาท 
ผลผลิตท่ี  4 

จ านวน  
8,800 บาท 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

นักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/
สอนเสริม 
11.วัดและ
ประเมินผล 

และประเมินผลการ
เรียน ผ่านการเรียน
แบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม 
และการเรียนแบบ
ช้ันเรียน  
3. จัดให้มีการประเมิน
เพื่อเทียบระดับ
การศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุตธิรรม 
ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามที่
ก าหนด และสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ 
4. ส่งเสรมิให้ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสรมิสร้างความ
สามัคคี ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดบ าเพญ็
สาธารณประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบ 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรง
เป็นประมุข เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิต
อาสา การจดัตั้ง
ชมรม/ชุมนมุ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
น ากิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสตูร 
มาใช้เพิ่มชั่วโมง
กิจกรรมใหผู้้เรียน
จบตามหลักสตูรได ้
5. จัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้
หลักสตูรการรู้
หนังสือ 

     

3 .สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินการ 

-เพื่อให้ทราบถึง 
ผลของการจดั 
กิจกรรม 
-เพื่อให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลการจัดกิจกรรม 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

ก.ย.2562  

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
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ผู้ เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500514 ค่าจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ 
2000233016500556  แหลง่ของเงิน 6211410  จ านวน 688,528 บาท  (หกแสนแปดหมื่นแปดพันห้า
ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)  ดังนี้ 
 แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239004000000 
แหล่งของเงิน 6211200  จ านวน  8,800 บาท (แปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้/
ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้หนังสือ
ของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  
10. เครือข่าย 
  1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
  2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอด่านซ้าย 
  3.  ส่วนราชการ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได้รับการจัดกิจกรรมอย่าง 
ทั่วถึงและหลากหลาย 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   - ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได้รับการจัดกิจกรรม   
อย่างทั่วถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
   - ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได้รับการจัดกิจกรรม  
อย่างทั่วถึง 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  1. การสังเกต 
  2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (น.ส.นฤมล ราชพัฒน์)    (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
           ครูอาสาสมัครฯ          ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
2 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 1) จัดการศึกษาอาชพีเพื่อการมีงานท าอย่าง

ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานท า และอาชีพ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิตใหก้ับ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการชวีิตของตนเองให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชมุ 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้        
การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชน  
นักปฏิบัต ิและรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสม  
กับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝกึอาชพี
ชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนา
สังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ  
ดี ขึ้นไป 
 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชพี
ชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
3) พัฒนาสังคม
และชุมชน 
4) เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 
 
 

66 คน 
 

380 คน 
300 คน 
450 คน 

 
300 คน 

 
180 คน 

 
 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 

49,162 
 

114,000 
 

68,400 

 
 
 

59,400 
 

266,000 
270,000 

- 
 
- 
 
- 

กศน-กผ-01/62 
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(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
  ละพื้นที่ โดยเน้นการด าเนินตามหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน ์การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
และเกษตรทฤษฎีใหมป่ระจ าต าบล 

       

     รวม - 231,562  595,400 
     รวมสุทธ ิ 826,962 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 ,3, 4  และภารกิจต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การศึกษาต่อเนื่อง 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชพีเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญ
กับการจัดการศึกษาอาชพีเพื่อการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทกัษะชวีิตใหก้ับทุกกลุ่มเปา้หมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตา่งๆ อาท ิค่ายพัฒนาทกัษะชวีิต การ
จัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้
ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของ
ตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  
การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัต ิและรูปแบบอื่นๆ 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดย
เน้นการด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพญ็
ประโยชน์ การอนุรกัษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจติส านึกและวินัยในชุมชน เช่น 
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสา
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบล 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝกึอาชพีชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะชีวติ 
3) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

66 
380 
300 
450  
300 

 
180 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 1,676 คน 
 

6.งบประมาณ งบรายจา่ยอ่ืน จ านวน 595,400 บาท ผลผลิตที่ 4 จ านวน 231,562 บาท รวมทั้งสิ้น 826,962 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
รายจ่ายอื่น 297,700 - 297,700 - 
ผลผลิตที่ 4 115,781 - 115,781 - 

รวมทั้งสิ้น 413,481 - 413,481 - 
 
8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 10 แห่ง 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสุปราณี สุพรมอินทร์ 2.ครูอาสาสมัครฯ 
 3.ครู กศน.ต าบล 4.ครู ศรช.  5.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.โครงการ การศึกษาต่อเนื่อง 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ข้อที่ 1.1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนให้คุณภาพ ข้อที่ 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ด้านส่งเสริมและจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ 1, 2 และ 3 
3. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ให้ไว้  ณ วันที่  
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติมีหลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ ประชาชน และให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพ่ือให้สามารถพัฒนา การศึกษาและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางและ
เป้าหมายดังกล่าว จึงสมควรให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตาม
ศักยภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา อันจะมีผลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
    กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ 
ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับ
การศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและภาคเครือข่ายทุกภาคส่วน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญ
ในการพัฒนาคนไทย ให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต ทั้งด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก  
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         จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายประชาชนได้รับการเรี ยนรู้ที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา
สังคมและชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจ
ของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญา
คิดเป็นและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
4.วัตถุประสงค ์
 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
 4.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้
ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และ
บริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสา
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเอง
ได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ 
5.เป้าหมายการด าเนินงาน 
  5.1 เชิงปริมาณ 
   - ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอด่านซ้าย จ านวน  1,676  คน 
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  5.2 เชิงคุณภาพ 
   - ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไป
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน 
- กลุ่มสนใจ  
(ไม่เกิน 30 ซม.) 

- การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากกล้วย 

- การแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จาก
สับปะรด 

- การประดิษฐ์
ของใช้จากวัสดุ 
- ช้ันเรียนวิชาชีพ 
31 ซม. ขึ้นไป 

- การท าตระกร้า
จากเชือกมัดฟาง 

- ช่างเดินสายไฟ
เบื้องต้น 

- ช่างก่ออิฐ 
- ช่างปูกระเบื้อง 
- ช่างปูน 
- ช่างเชื่อม 
- ช่างฝ่าเพดาน 
- ทอผ้า 
- นวดแผนไทย 
- การประดิษฐ์

ด้วยใบตอง 
- ปลูกผักอินทรีย์

เพื่อแก้ปัญหาคน 

1.จัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงาน
ท าอย่างยั่งยืน  
โดยให้ความส าคญั
กับการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมี 
งานท า และอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรยีน
และศักยภาพของแต่
ละพื้นท่ี  

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี 
อ าเภอ 

ด่านซ้าย 

1,676 คน เขตพื้นท่ี 
อ าเภอ 

ด่านซ้าย 
 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2562 

826,962 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

- ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 

- ทอผ้าพื้นเมือง 
- นวดแผนไทย 

2. การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
   - โครงการขับขี่
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน 

- โครงการ
ผู้สูงอายสุุขาภาพดี 
ชีวิตมีสุข 

- โครงการป้องกัน
การแก้ไขปัญหายา
เสพติด และโรค
เอดส ์

- โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3. การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 

 
 
 
 
 
2. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
โดยจดักิจกรรม
การศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ค่าย
พัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม การส่งเสรมิ
ความสามารถพิเศษ
ต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้
ความสามารถในการ
บริหารจดัการชีวิต
ของตนเองให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุข มีคณุธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช้ 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

- โครงการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

- โครงการปลูกปา่
เพื่อชุมชน 

- โครงการเรยีนรู้
สู่ภัยธรรมชาต ิ

- โครงการร่วมใจ
ต้านภัยหนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การจัดการศึกษา
การเรยีนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสตูรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการ 
ฝึกอบรม การเรยีน
ทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอ่ืนๆ           
ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย และ
บริบทของชุมชนแต่
ละพื้นท่ี โดยเน้น
การด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างจิตส านึก
ความเป็น
ประชาธิปไตย        
ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสรมิการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างจิตส านึกและ
วินัยในชุมชน เช่น 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

- โครงการจัดท า
บัญชีครัวเรือน 

- โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการเกษตรที่พึง
พาตนเอง 

- โครงการศึกษา
เรียนรูต้ามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

 

การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการขยะ
มูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 

     

 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  เบิกจ่ายจากงบแผนงาน :พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงานรหัสงบประมาณ 200239004000000 แหล่งของเงิน 
6211200 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  จ านวนเงิน 231,562 บาท 
(สองแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) 
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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.จัดกิจกรรมศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
- กลุ่มสนใจ (ไมเ่กิน 30 ซม.) 

- การแปรรูปผลติภณัฑ์จากกล้วย 
- การแปรรูปผลติภณัฑ์จาก

สับปะรด 
- การประดิษฐ์ของใช้จากวัสด ุ

- ช้ันเรียนวิชาชีพ31 ซม. ขึ้นไป 
- การท าตระกร้าจากเชือกมดัฟาง 
- ช่างเดินสายไฟเบื้องต้น 

 
133,000 

 
 
 
 

135,000 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
133,000 

 
 
 
 

135,000 

 
- 
 
 
 
 
- 
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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) 

- ช่างก่ออิฐ 
- ช่างปูกระเบื้อง 
- ช่างปูน 
- ช่างเชื่อม 
- ช่างฝ่าเพดาน 
- ทอผ้า 
- นวดแผนไทย 
- การประดิษฐ์ด้วยใบตอง 
- ปลูกผักอินทรีย์เพื่อแก้ปญัหาคน 

- ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 

- ทอผ้าพื้นเมือง 
- นวดแผนไทย 

2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
   - โครงการขับขี่ปลอดภยัในการใช้
รถใช้ถนน 

- โครงการผูสู้งอายุสุขาภาพดี  
ชีวิตมีสุข 

- โครงการป้องกันการแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ และโรคเอดส ์

- โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 

- โครงการส่งเสรมิประชาธิปไตยใน
ชุมชน 

- โครงการปลูกปา่เพื่อชุมชน 
- โครงการเรยีนรูสู้่ภัยธรรมชาติ 
- โครงการร่วมใจต้านภยัหนาว 

4. การจัดการศึกษาการเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,700 
 
 
 

24,581 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,000 
 
 
 
 
 
 

34,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29,700 
 
 
 

24,581 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,000 
 
 
 
 
 
 

34,200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
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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) 

- โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ

การเกษตรที่พึงพาตนเอง 
- โครงการศึกษาเรียนรูต้ามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

    

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการศึกษาต่อเนื่อง (กศน.อ าเภอด่านซ้าย) 
10.เครือข่าย 
  10.1 หน่ายงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
  10.2 อาสาสมัคร กศน. 
  10.3ผู้น าชุมชน 
  10.4 องค์การปกครองท้องถิ่น 
11.โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 11.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
12.ผลลัพธ์ 
  ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
13.ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ผลผลิต    
   - ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังสะพุงจ านวน 718  คน มีความรู้และประสบการณ์ 
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
  13.2 ผลลัพธ์  
   13.2.1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
   13.2.2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
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   13.2.3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
   13.2.4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
   13.2.5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   13.2.6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1 พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสุปราณี สุพรมอินทร์)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
           คร ูกศน.ต าบล          ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
3 โครงการ การศึกษา 

ตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรูใ้น
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดใหก้ารอา่นเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอา่นเพิ่ม ขยายกจิกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน และพฒันา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปา้หมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทกุแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การ
ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอปุกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่
หลากหลายออกให้บรกิารประชาชนในพื้นที่ 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ต าบล และรว่มกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 

- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 

- จัดกจิกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 

- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
 

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี  
ขึ้นไป 
 

1) ห้องสมุด
ประชา ขชน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
4) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
5) ประชาชน
ทั่วไป 
6) ครอบครัว 
 
 

1 แห่ง 
 

10 แห่ง 
198  คน 

 
49  แห่ง 

 
25,000 คน 

 
12,000 ครอบครัว 
 
 

- 109,700 - 

กศน-กผ-01/62 
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(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
  ต่างๆ อยา่งทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง

เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการอา่น และการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอ่านอยา่งหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

       

     รวม - 109,700 - 
     รวมสุทธ ิ 109,700 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอธัยาศัย 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพือ่เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน
ได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดใหก้ารอา่นเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลกูฝังนิสัยรักการอา่นเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่าน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทัว่ถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทกุ
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชมุชน การใช้ระบบเช่ือมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสอืผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหนว่ยบรกิารเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอยา่งหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น 
ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

 - จัดกิจกรรมส่งเสรมิการอ่านในห้องสมุดและพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
 - จัดมุดเด็กปฐมวัยในหอ้งสมุด  
 - จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอา่น 
 - ห้องสมุดชาวตลาด             
 - รถโมบายเคลื่อนที ่
- ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจยัผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน   

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
1) ห้องสมุดประชาชน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) ครอบครัว 

1 
10 
198 

 
49 

25,000 
12,000 

แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

แห่ง 
คน 

ครอบครัว 

รวมทั้งสิ้น 60  
25,198 
12,000 

แห่ง 
คน 

ครอบครัว 
 

6.งบประมาณ ผลผลิตที่ 5 จ านวน 109,700 บาท รวมทั้งสิ้น 109,700  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ผลผลิตที่ 5 27,425 27,425 27,425 27,425 

รวมทั้งสิ้น 27,425 27,425 27,425 27,425 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี  
ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
1.กศน.อ าเภอ 1 แห่ง 2.ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง  
3.กศน.ต าบล 10 แห่ง 4.บ้านหนังสือชมุชน 49 แห่ง 
 
10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางรัชดา เช้ือบุญมี 2.ครู กศน.ต าบล 3.ครู ศรช.  
4.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ประจ าปี 2562 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2562 
  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน 
ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์
พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
3. สอดคล้องมาตรฐานตัวบ่งชี้   
  กศน  : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
   1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
   2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่าง  ๆ อย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
4. หลักการและเหตุผล 
  ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน            
มีหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 
รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด้านการอ่านอย่างต่อเนือง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้าน
การศึกษา ได้แก่ นโยบายในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) และการก าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน 
(พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพ่ือการ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  
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  การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากใน
การพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้
หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ 
นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะ
ยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง
ฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  
เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  
การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน         
ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ของการอ่านที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่านท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและ 
กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้าง
การรักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัย
รักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
5. วัตถุประสงค์ 
  1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
  2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
  3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
  4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดย
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชน
ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบ
หนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
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 5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    
  5.1 เชิงปริมาณ  
  - นักศึกษา กศน.อ าเภอด่านซ้าย ที่เป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จ านวน 49 คน 
  5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80  กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

อบรมสมัมนา
อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน   
ประจ าปี 2562 

1. เพื่อส่งเสรมิและ
ปลูกฝังให้
อาสาสมัคร มีนสิัย
รักการอ่าน รู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้
ด้วยตัวเอง  
เกิดความรู้อันเป็น
รากฐานในการ
ค้นคว้าวิจัย
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ ๆ 
สร้างความสัมพันธ์
อันดีร่วมกัน 
ระหว่างอาสาสมัคร
กับ ชาวบ้านใน
ชุมชน ครู กศน.
อ าเภอด่านซ้าย และ
กลุ่มอาสาสมคัร
ประชาชน และ 
กศน.ต าบลเป็น
กลไกขับเคลื่อน 

นักศึกษา 
กศน.อ าเภอ

ด่านซ้าย 

- นักศึกษา กศน.
อ าเภอด่านซ้าย 

ที่เป็นอาสาสมัคร 
จ านวน 198 คน 

 

กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

 
 
 
 

8 
ธันวาคม
2561 

 
 
 
 

23,760 
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7. งบประมาณ 
   โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสงบประมาณ 
2000233016500556 แหล่งของเงิน 6211410 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
เป็นเงิน 34,560 บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีรายจ่ายดังนี้   
  1.ค่าอาหาร จ านวน 198 คนๆละ 70 บาท     รวม 13,860  บาท 
 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 198 คนๆละ 25 บาทจ านวน 2 มื้อ รวม 9,900 บาท 
                            รวมทั้งสิ้น 23,760 บาท 

(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)  
หมายเหตุ.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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) 
อบรมสมัมนาอาสาสมัครส่งเสริม 
การอ่าน ประจ าปี 2562 

23,760 - - - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1  กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอด่านซ้าย 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอด่านซ้าย 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจ าปี 2562 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ร้อยละ 80 ห้องสมุดประชาชน กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มข้ึน 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 
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13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ถึงร้อยละ 80 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางรัชดา เชื้อบุญมี)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
   บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ        ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
4 โครงการพัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี

สมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่
ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของหนว่ยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเล่ือนวิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ ์
2) พัฒนาหวัหนา้ กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และ
การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนกัจัดการ
ความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อยา่งมี
คุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจยัเบื้องต้น 

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน 
บัญชี และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอธัยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ  
ดี ขึ้นไป 
 

บุคลากรอ าเภอ
ด่านซ้าย 

จ านวน  41 คน 100,000 - - 

กศน-กผ-01/62 
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(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพือ่การมีส่วน
ร่วมในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบ
การบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ใหม้ี
ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมอื
อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มกีิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง 

       

     รวม 100,000 - - 
     รวมสุทธ ิ 100,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1,2, 6 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที ่2, 6 
 
3.ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี 
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล ให้มีสมรรถนะสงูขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการเป็น   นักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
การวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.
ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเน่ือง 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
  
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ้างประจ า 
5) ครู ศรช. 
6.ครูผู้สอนคนพิการ 
7) บรรณารักษ์ 
จ้างเหมา 

1 
1 
22 
1 
10 
5 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 41 คน 
 

6.งบประมาณ งบอุดหนุน จ านวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
อุดหนุน 50,000 25,000 25,0000 - 

รวมทั้งสิ้น 50,000 25,000 25,0000 - 
 
8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
 
10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายจิรภัทร นามพุทธา 
2.นางสุปราณี สุพรมอินทร์ 
3.นายจ าเริญ ศรีบุญ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 
2.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  ข้อ 5. พลิกโฉล กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G”                 
5.1พัฒนาครู กศน. 
  ภารกิจต่อเนื่อง  : 6.ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                                   ข้อ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ข้อ 1),  3), 4),  6),         
3.หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ก าหนดให้
สถานศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้
ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน ผู้รับบริการเกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนา
บุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ การประชุมสัมมนา และ
การศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และตอบสนองตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา            
ตามอัธยาศัย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครู กศน. และผู้ที่เก่ียวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย จึงได้จัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากร เพ่ือเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูน  
4.วัตถุประสงค ์
  1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ             
การด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
  2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
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  3) พัฒนา ครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
การด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
  6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุก
ระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
5.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอด่านซ้าย จ านวน 41 คน   
  เชิงคุณภาพ 
    บุคลากร กศน.อ าเภอด่านซ้าย ได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา กับแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบและน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา             
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.ประชุมบุคลากรผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อหารือและขอมติ
ที่ประชุม 

บุคลากร 41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

  

2.เขียนโครงการ
เสนอขออนุมัต ิ

ขออนุมัติโครงการ บุคลากร 41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

  

3.แต่งตั้ง
คณะท างาน 

มอบหมายงาน 
ตามหน้าท่ี 

บุคลากร 41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

  

4. ด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการ 

1) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจดัการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี  

บุคลากร 41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากร
ด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจดัท า
แผนงาน/โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ดา้นการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

     

5.ติดตามประเมินผล
การด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

เจ้าหน้างาน 
/ผู้นิเทศ 

3 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

  

7. งบประมาณ 
   โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสงบประมาณ 
2000233016500556 แหล่งของเงิน 6211410 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
เป็นเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

อบรมพัฒนาบุคลากร 50,000 25,000 25,000 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1  กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอด่านซ้าย 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอด่านซ้าย 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการพัฒนาบุคลากร 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากร กศน.อ าเภอด่านซ้าย ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
   บุคลากรเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
     บุคลากรเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายจิรภัทร นามพุทธา)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
             คร ู          ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
5 งานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อยา่ง
ต่อเนื่อง 
2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
3 เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้
อย่างต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมี
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3) ความพึงพอใจทีอ่ยู่ในระดับดี 
ขึ้นไป 

สถานศึกษา 
(กศน.อ าเภอ) 

และ บุคากร กศน.
อ าเภอ 

 

สถานศึกษา 1 แห่ง 
และบุคลากร 

จ านวน 41 คน 

50,000 - - 

     รวม 50,000 - - 
     รวมสุทธ ิ 50,000 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3, 6  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 2 
 
3.ชื่องาน/โครงการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเขา้ใจ ตระหนกัถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
สถานศึกษา 
(กศน.อ าเภอ) 
บุคากร กศน.อ าเภอ 

1 
 

41 

แห่ง 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 1/41 แห่ง/คน 
 

6.งบประมาณ งบอุดหนุน จ านวน 50,000 บาท รวมทัง้สิ้น 50,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
อุดหนุน - 5,000 45,000 - 

รวมทั้งสิ้น - 5,000 45,000 - 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3) ความพึงพอใจทีอ่ยู่ในระดับดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
1.กศน.อ าเภอ 1 แห่ง  
2.กศน.ต าบล 10 แห่ง 
 
10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสุปราณี สุพรมอินทร์ 2.นางหนูเวยีง เนาวราช 
3.นายไพบูรณ์ ไชยวงค์ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 



ห น้ า  | 109 

1.โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  กศน.  
  นโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
  ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2 ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 6 ด้านบุคลากร ระบบการ
บริหารจัดการ  
3.หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่า
เทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม และประชาชน  
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ได้ตระหนักถึง และเห็น
ความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและ              
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย จึงได้จัดท าโครงการงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้งพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค์ 
  1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
  2.เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  3.เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
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5.เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน   1   คน 
               -  บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง ประกอบด้วย  
    ข้าราชการ               จ านวน   1   คน 
    เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์    จ านวน   1  คน 
    พนักงานพิมพ์ ส3    จ านวน   1  คน 
    ครูอาสาสมัคร ฯ     จ านวน   2   คน 
    ครู กศน.ต าบล       จ านวน  20  คน 
    ครู ศรช.      จ านวน  10  คน 
    ครูผู้สอนคนพิการ    จ านวน    5  คน 
      รวมทั้งสิ้น                 จ านวน  41 คน 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต            
และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัด
การศึกษาเชิงคุณภาพ 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) อบรมพัฒนางาน
ระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา
และสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพ 

1) พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคญัของ
ระบบการประกัน
คุณภาพ และ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2)  เพื่อพัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพ 

สถานศึกษา
และบุคลากร 

สถานศึกษา 1 
แห่ง 

และบุคลากร 
จ านวน 41 คน 

กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

1 ต.ค.61 
– 30 ก.ย.

62 

50,000 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ภายในสถานศึกษา 
4) จัดท าและ
รายงานผลการ
ประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  
3) เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาใหไ้ด้
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

     

7.วงเงินงบประมาณ  
  เงินงบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการ
เรียนการสอน รหัสงบประมาณ  2000233016500556 แหล่งเงิน  6211410  จ านวนเงิน 50,000 บาท 
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)   
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา 
และสรุปผลการประเมินคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

5,000 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
- 
 

45,000 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  9.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10. เครือข่าย 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
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11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
12.ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิง
คุณภาพ 
13. ดัชนีตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
  1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
และด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
  2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
  3) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
14.การติดตามและประเมินผล 
  แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสุปราณี สุพรมอินทร์)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
           ครู กศน.ต าบล          ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
6 โครงการงานนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม 
1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดย
ใชก้ระบวนการ นิเทศติดตามผลและ 
น าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้
เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่
ในปงีบประมาณต่อๆไป 
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและ 
ใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากร กศน. 
ในการด าเนินงาน 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ เครื่องมือการ
นิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผลรายงาน
การนิเทศ มายัง ส านักงน 
กศน.จังหวัดเลย 

1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่
สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มค่า/
ตามแผนที่ก าหนดไว ้
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

 

10 แห่ง 
1 แห่ง 

 
49 แห่ง 

30,000 - - 

     รวม 30,000 - - 
     รวมสุทธ ิ 30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3, 6  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 6 
 
3.ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากบั ตดิตาม 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย
ของสถานศึกษาโดยใชก้ระบวนการ นิเทศติดตามผลและน าผลการ
นิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแตล่ะ
พื้นที่ในปีงบประมาณต่อๆไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให้ค าปรึกษา ค าแนะน า   
แก่บุคลากร กศน.ในการด าเนินงาน 

 
 

5.กิจกรรมหลัก 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผลรายงานการนิเทศ มายังส านกังาน กศน.จังหวัด
เลยและรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) บ้านหนังสือชุมชน 

10 
1 
49 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 60  แห่ง 
 

6.งบประมาณ งบอุดหนุน จ านวน 30,000 บาท รวมทัง้สิ้น 30,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
อุดหนุน 7,500 7,500 7,500 7,500 

รวมทั้งสิ้น 7,500 7,500 7,500 7,500 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
1.กศน.อ าเภอ 1 แห่ง 2.ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง  
3.กศน.ต าบล 10 แห่ง 4.บ้านหนังสือชมุชน 49 แห่ง 
 
10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายจิรภัทร นามพุทธา  2.นางนฤนาถ ไพศาลธรรม 
3.นางสาวนฤมล ราชพัฒน ์
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.โครงการ การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
  ภารกิจต่อเนื่อง 
   6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
     1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา                  
และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
     2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงาน                
ตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษา            
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาตองตระหนักและให้ความส าคัญในการ
นิเทศภายในของสถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุก
กิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุมเปาหมายงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใน
รูปแบบที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงคของงาน
กิจกรรมตางๆในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2562 ศูนยการศึกษา            
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ 
ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ใหมีก าลังใจและแก้ไข 
ปญหาตางๆ ใหกับบุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็น
คุณค่าของการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด วยตนเองอยางมีความสุข
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของสถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค ์
  1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบท
ของแตล่ะพ้ืนที่ในปีงบประมาณต่อๆไป 
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 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการ
ด าเนินงาน 
  3. กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรบัการพัฒนาในการปรับปรุง  
5.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   - กศน.ต าบล 10 แห่ง 
   - ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง 
   - บ้านหนังสือชุมชน 49 แห่ง  
     รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง 
  เชิงคุณภาพ 
   - ผูรับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษา กศน. มีความพึงพอใจและ
เห็นคุณคาของการศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังตามวัตถุประสงค์          
ที่วางแผนไว 
   - บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและ             
มีขวัญก าลังใจในการ  ด าเนินงาน กศน. 
   - กศน.ต าบล/ห้องสมดุประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนเิทศ 
5.ประเมินผล/
สรุปผลรายงานการ
นิเทศ มายัง
ส านักงาน กศน.
จังหวัดเลย 

1.ผูรับบริการและ           
ผเูรียนที่เขารวม
กิจกรรมงาน
การศึกษา กศน. มี
ความพึงพอใจและ
เห็นคุณคาของ
การศึกษาและ
สามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาท่ีคาดหวัง
ตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับ 

-กศน.ต าบล 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-บ้านหนังสือ
ชุมขน 

 

10 แห่ง 
1 แห่ง 

 
49 แห่ง 

อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

1 ต.ค.61-
30 ก.ย.62 

30,000 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 การพัฒนาในการ
ปรับปรุงแกไขการ
ท างานและมีขวัญ
ก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศน.ต าบล/
ห้องสมุดประชาชน/
บ้านหนังสือชุมขน 
ไดรับการพัฒนา 

     

7. งบประมาณ 
   โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสงบประมาณ 
2000233016500556 แหล่งของเงิน 6211410 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 7,500 7,500 7,500 7,500 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นายจิรภัทร นามพุทธา 
 9.2 นางนฤนาถ ไพศาลธรรม 
 9.3 นางสาวนฤมล ราชพัฒน์ 
 9.4 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10.เครือข่าย 
  10.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  10.2 ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
  10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  11.2 โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
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  11.3 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
  11.4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
12.ผลลัพธ์ 
  การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงาน
ตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   กศน.ต าบล 10 แห่ง/ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง/บ้านหนังสือชุมชน 49 แห่ง  
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
   การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนอง            
การด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. การติดตามประเมินโครงการ 
  แบบรายงานการนิเทศ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายจิรภัทร นามพุทธา)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
             คร ู              ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
7 การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2. พัฒนาระบบฐานขอ้มูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกตอ้ง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพือ่ให้หนว่ยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมนิผล และการน าผลมาพฒันาการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเนือ่ง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมยั 
และเช่ือมโยงกันทัว่ประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได้ทันความตอ้งการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กบัผู้เรียน
และการบริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจา้หน้าที่งานที่
เกี่ยวขอ้ง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ  
ในระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ ใน 
facebook  และในระบบ 
DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ ์ระดับ
จังหวัดอ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเส่ียง 
 

1.จ านวนระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับ
การพัฒนาให้ทันสมยัและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

บุคลากร  
กศน.ด่านซ้าย 

 

41 คน 15,000 - - 

     รวม 15,000 - - 
     รวมสุทธ ิ 15,000 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ขอ้ที่ 6 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจา่ยงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
2) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลให้มีความครบถ้วน ถกูต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน า
ผลมาพัฒนาการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่ง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานขอ้มูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบ
ทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาใหก้ับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) ประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร และ 
เจ้าหน้าที่งานที่เกีย่วขอ้ง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ ในระบบ 
DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการใน facebook  
และในระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ ์ระดับจังหวัดอ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสี่ยง 
  
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
บุคลากร กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน 

รวมทั้งสิ้น 41 คน 
 

6.งบประมาณ งบอุดหนุน จ านวน 15,000 บาท รวมทัง้สิ้น 15,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
อุดหนุน 7,500 - 7,500 - 

รวมทั้งสิ้น 7,500 - 7,500 - 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับการพัฒนาใหท้ันสมัย
และเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
1.กศน.อ าเภอ 1 แห่ง 2.ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง  
3.กศน.ต าบล 10 แห่ง 4.บ้านหนังสือชมุชน 49 แห่ง 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายพิษณุ นันทพรม  2.นางอรุณรัตน์ พรหมด ี 
3.นางกรรณิ งาสิทธิ์ 4.น.ส.เสาวนี สารมะโน 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 6 
  มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 
   ตัวบ่งชี้ที่  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
   ตวับง่ชีท่ี้ 3.3 การมีสว่นร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษา 
   ตวับง่ชีท่ี้ 3.4  การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
3.หลักการเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และ
ตามนโยบายส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 
การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับ
การศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนา
คุณภาพของประชากร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน  ส่งเสริม
บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย เห็นความส าคัญในการบริหารสถานศึกษา           
จึงจัดท าโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการขึ้น 
4. วัตถุประสงค ์
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง        
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ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย               
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอด่านซ้าย จ านวน 41 คน   
  เชิงคุณภาพ 
   - บุคลากร กศน.อ าเภอด่านซ้าย ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  
   - กศน.อ าเภอด่านซ้าย บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจง
คณะครู บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

1 ต.ค. 
2561- 30 
ก.ย. 2562 

- 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการ
งบประมาณ  ใน
ระบบ DMIS62 
-การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการใน 
facebook และใน
ระบบ DMIS62  

2.1 เพื่อบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุ
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 
2.2 เพื่อให้
สถานศึกษามี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ 
 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

1 ต.ค. 
61- 30 
ก.ย. 62 

15,000 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

- กิจกรรมการ
ประชาสมัพันธ์ระดบั
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล                     
- การบริหารความ
เสี่ยง 

      

3 .สรุปและรายงาน
ผลการด าเนินการ 

-เพื่อให้ทราบถึง 
ผลของการจดั 
กิจกรรม 
-เพื่อให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลการจัดกิจกรรม 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

ก.ย.2562  

7.งบประมาณ 
   โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสงบประมาณ 
2000233016500556 แหล่งของเงิน 6211410 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน             
เป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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.จัดประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการตามโครงการ 
-การพัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณในระบบ DMIS62 
-การพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการ
บริหารจดัการ  ใน facebook และใน
ระบบ DMIS62  
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ระดบั
จังหวัด อ าเภอ และต าบล                     
 - การบริหารความเสี่ยง 

 
 

7,500 

 
 
- 

 
 

7,500 

 
 
- 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10.เครือข่าย 
  10.1 ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
  10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอด่านซ้าย 
  10.3 ส่วนราชการ 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
12.ผลลัพธ์ (Outcome) 
  12.1 บุคลากร กศน.อ าเภอด่านซ้ายร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
  12.2 กศน.อ าเภอ วังสะพุง บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ตามที่ก าหนด  
13.ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 
  13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
   บุคลากร กศน.อ าเภอด่านซ้าย ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
  13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome) 
   กศน.อ าเภอด่านซ้าย บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1 การสังเกต 
  14.2 การสัมภาษณ์ 
  14.3 ตอบแบบสอบถาม 
  14.4 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายพิษณุ นันทพรม)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
           ครู กศน.ต าบล             ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 

    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)  



ห น้ า  | 125 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
8 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน    

( โครงการชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ) 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นต้นแบบ รู้สิทธิ   
รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การ
ปกครองระบอบ ประชาธปิไตย สามารถ
เข้าถึงและรู้กลไกการบรหิารราชการ 

การอบรมให้ความรู้เรื่องรู้สิทธิ 
รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี
และรู้กลไกการบริหารราชการ 

ร้อยละ 80 ของประชาชนใน
หมู่บ้านต้นแบบ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 
สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 

หมู่บ้านต้นแบบ 10 หมู่บ้าน - - - 

     รวม - - - 
     รวมสุทธ ิ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ข้อ 1 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 6/วาระการขบัเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

3.ชื่องาน/โครงการ ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที ่ของการเป็น

พลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สามารถเข้าถึง
และรู้กลไกการบริหารราชการ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) การอบรมให้ความรู้เรื่องรู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดีและ
รู้กลไกการบริหารราชการ 
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
  
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
หมู่บ้านต้นแบบ 10 หมู่บ้าน 

รวมทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน 
 

6.งบประมาณ - จ านวน - บาท รวมทั้งสิ้น -  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
 - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 
 
8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 10 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและ       
จบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
2.ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านตน้แบบ รู้สิทธิ รู้หน้าที ่ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สามารถเขา้ถึงและรู้กลไกการบริหาร
ราชการ  

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
อ าเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายภูษิต พรหมรักษา 2.ครู กศน.ต าบล 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน)  
2.สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน (ด้านความม่ันคง) 
3.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี มติ
เห็นชอบเมื่อวันที่..16..มกราคม 2561..โดยก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 
  1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 
  3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 
  5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย  6. รู้กลไกการบริหารราชการ 
  7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
  9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 
  ตามค าสั่ งส านักนายกรัฐมนตรี  ที่  21/2561..ลงวันที่  23..มกราคม 2561..ก าหนดให้มี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการกลไกการ
ขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู้จ านวน 10 เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนที่
เป้าหมาย  
         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง เป็นหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่ระดับอ าเภอ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย เป็นหน่วยงาน
ที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยายผลเพิ่มเติม ในด้านที่ 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และ 6. รู้กลไก
การบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท าโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน (โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ดังกล่าว 
4.วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือให้ประชาชน รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
  4.2 เพ่ือให้ประชาชน สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
5.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
   หมู่บ้านต้นแบบอ าเภอด่านซ้าย จ านวน 10 หมู่บ้าน 
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  เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

การอบรมให้ความรู้
เรื่องรู้สิทธิ รู้หนา้ที่ 
ของการเป็นพลเมือง
ดีและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านต้นแบบ            
รู้สิทธิ รู้หน้าที่           
ของการเป็นพลเมือง
ด ีภายใต้การ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย       
สามารถเข้าถึงและรู้
กลไกการบริหาร
ราชการ 

หมู่บ้าน
ต้นแบบอ าเภอ
ด่านซ้าย 
จ านวน 10  
หมู่บ้าน 
 
 

10 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

ธ.ค. 2561 - 
 
 
 
 

 7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

การอบรมให้ความรู้เรื่องรู้สิทธิ รูห้น้าท่ี 
ของการเป็นพลเมืองดีและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 

- - - - 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นายภูษิต พรหมรักษา 
 9.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10.เครือข่าย 
  10.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
  10.2 ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
   โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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12.ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 10 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและ             
จบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
   ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
14.การติดตามประเมินโครงการ 
  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายภษิต พรหมรักษษ)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
     ครู กศน.ต าบล                  ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
9 โครงการบูรณาการพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล/ 
สร้างเครือข่ายดิจิทัล 

1) พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อ
การจัดการเรียนการสอน ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะดา้น Digital 
ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital 
เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายวา่ด้วยการ
กระท าความผิดเกีย่วกับคอมพวิเตอร์ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั 
รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสูอ่าชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับประชาชน เกีย่วกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อรว่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

1)  อบบรมวิทยากรแกนน า        
ครู ก 
2)  ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า ครู ข  
3)  ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า ครู ค 
4) ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร  
5) ประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบลผู้อบรม 
(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรม
ให้อยู่ในกลุ่มศูนย์ผลิตภัณฑ์
สินค้าออนไลน์ อยา่งต่อเนื่อง 
6) ประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.
อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
7)  ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบ DMIS 

1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร
การพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพ 

-บุคลากร กศน.
อ าเภอด่านซ้าย 
-ประชาชนทัว่ไป 

 

41  คน 
 

240 คน 

- - 169,480 

     รวม - - 169,480 
     รวมสุทธ ิ 169,480 

 
 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเนื่อง 
 
3.ชื่องาน/โครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัล 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครูและบุคลากร กศน.
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานด้านDigital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพวิเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพืน้ฐานให้กับประชาชน 
เกี่ยวกบัการท าธุรกจิและการค้าออนไลน์ (พาณิชยอ์ิเล็กทรอนิกส์) 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
2) ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
3) ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
4) ขยายผลการอบรมประชาชน  2 หลกัสูตร  
5) ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดย ครู กศน.ต าบลผู้อบรม(ครู ค) 
ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ในกลุ่มศูนยผ์ลิตภัณฑ์สินค้าออนไลน์ 
อย่างต่อเนื่อง 
6) ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 
7) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
1.ครู 
2.ประชาชนทั่วไป 

41 
240 

คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 281 คน 
 

6.งบประมาณ งบรายจา่ยอ่ืน จ านวน 169,480 บาท รวมทั้งสิ้น 169,480บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
รายจ่ายอื่น 84,740 - 84,740 - 

รวมทั้งสิ้น 84,740 - 84,740 - 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลกัสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 10 แห่ง 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายพิษณุ นันทพรม  
2.ครู กศน.ต าบล  
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                    (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
2.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  
  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และ
ภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 
3.หลักการและเหตุผล  
  ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจการศึกษาสร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดข้ึนภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวง
หลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
  ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา           
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ด าเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและ          
ความเข้มแข็งของชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
  ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และ
สร้างความพร้อมของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง จึงได้จัดโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้าง
เครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล  (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ขึ้น 
4.วัตถุประสงค์ 
  4.1 พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   4.2 พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
  4.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
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  4.4 สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
5.เป้าหมายการด าเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 
    - ครู 41 คน 
   - ประชาชนทั่วไป 240 คน 
  เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
หลักสูตรการตลาดและสร้างมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยายผลอบรบให้ประชาชน
ให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าออนไลน์ 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. อบบรมวิทยากร
แกนน าครู ก 
 

1) พัฒนาทักษะการ
ใช้ Social Media 
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอน ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้
และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.
ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอน 

บุคลากร 
กศน.อ าเภอ

ด่านซ้าย 

12 คน ครู กศน.
ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 
–  ก.ย. 
2562 

      - 

2.ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า  
ครู ข 

1.)พัฒนาทักษะการ
ใช้ Social Media 
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอน ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้ 

บุคลากร  
กศน.อ าเภอ

ด่านซ้าย 

12 คน กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 
–  ก.ย. 
2562 

- 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.
ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอน 

     

3.ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า  ครู 
ค 
 

1) พัฒนาทักษะการ
ใช้ Social Media 
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอน ของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้
และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.
ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรยีน
การสอน 

ประชาชน
ทั่วไป 

240  คน กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 
–  ก.ย. 
2562 

169,480 บาท 

4.ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 
หลักสตูร  

1.ส่งเสรมิการ
จัดการเรียนรู้ด้าน 
Digital เพือ่ให้
ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานด้านDigital 
และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิด
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

ประชาชน
ทั่วไป อ าเภอ

วังสะพุง 

240 คน กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 
–  ก.ย. 
2562 

- 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 รวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ 
2.สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทลั 
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้

     

5.ประเมินผู้เข้ารับ
การอบรม  
โดย ครู กศน.ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) 
ติดตามผู้เข้าร่วม
อบรมให้อยู่ในกลุ่ม 
ศูนย์ผลติภณัฑส์ินค้า
ออนไลน์ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

-ส่งเสรมิการจดัการ
เรียนรูด้้าน Digital 
เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานด้าน
Digital และความรู้
เรื่องกฎหมายว่าด้วย
การกระท าความผดิ
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับ 

ประชาชน
ทั่วไปอ าเภอ
ด่านซ้ายทั้ง 
10 ต าบล 

240 คน กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 
–  ก.ย. 
2562 

- 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทลั 
ประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได ้

     

6.ประกวดผู้ท า
การค้าออนไลน์
ดีเด่นในระดับ กศน.
อ าเภอ และ กศน.
จังหวัด 

3) ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้าน 
Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานด้านDigital 
และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิด
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการใช้
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับ
การท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือ
ร่วมขับเคลื่อน 

บุคลากร  
กศน.อ าเภอ

ด่านซ้าย 

12 คน ครู กศน.
ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 
–  ก.ย. 
2562 

- 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 เศรษฐกิจดิจิทลั      

7.งบประมาณ 
  ใช้งบประมาณ  169,488 บาท (-หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-)  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

8.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
8.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกน
น า ครู ข  
81.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกน
น า  ครู ค 
8.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสตูร  
8.5 ประเมินผูเ้ข้ารับการอบรม โดย 
ครู กศน.ต าบล ผู้อบรม(ครู ค) ติดตาม
ผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ในกลุ่ม OOCC 
อย่างต่อเนื่อง 
8.6 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลนด์ีเด่น
ในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.
จังหวัด 

84,740 
 

- 84,740 
 

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 นายพิษณุ นันทพรม 
  9.2 ครู กศน.ต าบล 
  9.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10.เครือข่าย   
  10.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
  10.2 ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกโครงการ 
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12.ผลลัพธ์ (Outcome) 
  กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมทั้ง
ขยายผลอบรบให้ประชาชนให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าออนไลน์ เพ่ือใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาเข้าสู่อาชีพได้ 
13.ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดผลผลิต (OUTPUT) 
   ประชาชนทั่วไป จ านวน 240 คน        
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ( OUTCOMES) 
   ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตร
และเห็นความส าคัญในการท าธุรกิจการค้าออนไลน์  
14.การติดตามและประเมินโครงการ 
  14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
  14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายพิษณุ นันทพรม)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
    ครู กศน.ต าบล         ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
10 โครงการส่งเสริมดูแลสุข

ภาวะและสุขอนามัย 
ของประชาชนในชุมชน 

1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู้ ความเขา้ใจสุขภาวะ
อนามัย    
2) เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน 
 ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชวีิตทีด่ี 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา กศน./ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะอนามยัของประชาชนใน
ชุมชน 

1) จ านวนบุคลากรของหนว่ยงาน
และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2) จ านวนผู้ผา่นการอบรม ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
3) ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4) ร้อยละของผู้รับการอบรม ที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
5) ความพึงพอใจทีอ่ยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

-นักศึกษา กศน.
และประชาชน 

200 คน - - - 

     รวม - - - 
     รวมสุทธ ิ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ข้อ 1/ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 
 
3.ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามยัของประชาชนในชุมชน 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู ้          
ความเข้าใจสุขภาวะอนามยั    
2) เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน./ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
นักศึกษา กศน.และ
ประชาชน 

200 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 200 คน 
 

6.งบประมาณ - จ านวน - บาท รวมทั้งสิ้น -  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลกัสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผู้รับการอบรม ที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายพรชัย ชยัชนะ 2.ครู กศน.ต าบล 3.ครู ศรช.  
4.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.สอดคล้อง   ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 4,5   
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
   ข้อที่ 1,3,4 และภารกิจต่อเนื่องข้อที่  1 
4.หลักการและเหตุผล 
  ด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย             
ให้ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกาย           
ที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ 
อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  
ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน 
และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย จึงได้จัดส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้นักศึกษา กศน.และประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
5.วัตถุประสงค์ 
  5.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
  5.2 เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 

1) เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน  มีความรู้  
ความเข้าใจสุขภาวะ
อนามัย 
2) เพื่อให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน   

นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน 

200 คน กศน.ต าบล
ทั้ง 10 
ต าบล 

3 ธ.ค.61-
10 ก.ย.62 

- 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 มีสุขภาพจติและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี

     

7. งบประมาณ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

ส่งเสริมสุขภาวะอนามยัของประชาชน
ในชุมชน 

- - - - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1  นายพรชัย ชัยชนะ 
 9.2 ครู กศน.ต าบล 
 9.3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10. เครือข่าย 
  10.1 โรงพยาบาลด่านซ้าย 
  10.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลในอ าเภอด่านซ้าย 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  -  
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  12.1 นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
  12.2 นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) 
   นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตามโครงการ 
ระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcomes)  
   ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตที่ด ี
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  แบบประเมินโครงการ 
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ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นายพรชัย ชัยชนะ)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
     ครู กศน.ต าบล         ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
11 โครงการ ตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

1. เพิ่มส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรยีนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกบับริบทของพื้นที่
และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผา่นช่องทางต่างๆ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความตอ้งการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 

1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE        
เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer มีความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3.  ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถ
จัดกระบวนการเรียนรูต้ามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer ได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

-บุคลากร กศน.
อ าเภอด่านซ้าย 
-ประชาชนทัว่ไป 

 

41  คน 
 

100 คน 

- - 152,000 

     รวม - - 152,000 
     รวมสุทธ ิ - 

 
 
 
 
 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่ 3,4 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที ่1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกบับริบทของพื้นที่และ
ความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
และสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนกั
ถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภยั 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

5.กิจกรรมหลัก 
1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความตอ้งการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE  
เพื่อสร้าง Smart Farmer 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
1.ครู 
2.ประชาชนทั่วไป 

41 
100 

คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 141 คน 
 

6.งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จ านวน 121,200 บาท รวมทั้งสิ้น 121,200  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
รายจ่ายอื่น 38,000 38,000 38,000 38,000 

รวมทั้งสิ้น 38,000 38,000 38,000 38,000 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 10 แห่ง 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกลุ) 
1.นายจ าเริญ ศรีบุญ 2.ครู กศน.ต าบล 3.ครู ศรช.  
4.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2.ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
   2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
3.หลักการเหตุผล 
  นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกร
ไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ ต้องน าความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยใน
การท าเกษตรโดยต้องท าให้น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart 
farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท และความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านวิธีการ และ
กระบวนการที่หลากหลาย ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะ
พุงเป็นสถานศึกษาในสังกัด ส างาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้
ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4.วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer 
  4 . 2  เ พ่ื อส่ ง เ สริ ม ให้ ป ระชาชนมีค วามรู้  ค ว าม เข้ า ใจ ใน เรื่ อ งกา รท าการ เกษตร                         
ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
  4.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer               
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
5.กลุ่มเป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 
     ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอด่านซ้าย จ านวน 80 คน  
  เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้าน 
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การเกษตร และประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 
 
 
 
 
 

เพื่อส่งเสริม 
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน
รวมทั้งการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสรา้ง
ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ  
โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิต
ความปลอดภัย 
ตอ่ระบบนเิวศน์ 
ชุมชน และผู้บรโิภค 

กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในเขต
พื้นที่อ าเภอ
ด่านซ้าย 

 
 
 
 

100 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

ม.ค. - 
ก.ย.2562 

152,000 
 
 
 
 
 
 
 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer รหัสงบประมาณ 2000217053700001 จ านวนเงินทั้งสิ้น 152,000 บาท  
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
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) 
ด าเนินการตามโครงการ 
1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับการอบรม 
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

38,000 38,000 38,000 38,000 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นายจ าเริญ ศรีบุญ 
 9.2 ครู กศน.ต าบล 
 9.3 ครู ศรช. 
 9.4 ครูผู้สอนคนพิการ 
 9.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  10.1  ผู้น าชุมชน  
  10.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอด่านซ้าย 
  10.3 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย 
11.โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา  
12.ผลลัพธ์ 
  กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
และประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น  Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
 



ห น้ า  | 149 

13.ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  ตัวช้ีวัดผลผลิต 
   เชิงปริมาณ   
    - ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เชิงคุณภาพ   
    - ร้อยละ 85  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ใน ระดับดี ขึ้นไป 
  ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
   ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และ เห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพ              
ด้านการเกษตร และประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์
14.การประเมินผลโครงการ 
  14.1 แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
  14.2 แบบทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 
  14.3 แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
  14.4 แบบประเมินทักษะโดยใช้แบบสังเกต 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายจ าเริญ ศรีบุญ )             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
          ครู กศน.ต าบล         ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
12 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารด้านอาชีพ 
1) พัฒนาความรู้ความสามารถทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากรและขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในรูปแบบต่างๆ อยา่งเป็น
รูปธรรม หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัด
หลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์
อาเซียนศึกษา กศน. 
3) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความตอ้งการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
 

จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชพี (ระยะสั้น) 

ประชาชนทั่วไป 40 คน - - 48,000 

     รวม - - 48,000 
     รวมสุทธ ิ 48,000 

 
 
 
 
 
 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่ 2  และภารกิจตอ่เนื่อง ข้อที่ 6 
 
3.ชื่องาน/โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชพี 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1)  จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่
การส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลกัสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชพี (ระยะสั้น)  
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
ประชาชนทั่วไป 40 คน 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

6.งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จ านวน 48,000 บาท รวมทัง้สิ้น 48,000  บาท 

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

รวมทั้งสิ้น 48,000 - - - 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) ส าหรับประชาชนในศนูย์อาเซียนศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางลัดดา ศรีบุญ 2.นางจรัสศรี บัวพทิักษ 3.ครู กศน.
ต าบล 4.ครู ศรช. 5.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2.2 จุ ด เน้ น เ ชิ ง น โ ยบ าย รั ฐ มนตรี ว่ า ก า ร กร ะทรว งศึ กษา ธิ ก า ร และยุ ทธ ศาสตร์
กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา                
และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
  2.3 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 
  1.ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพ
ของประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
   1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผลไป
ยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น Boct Camp 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
  ภารกิจต่อเนื่อง 
   1.ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
    1.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญการจัด 
     1) การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
3.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความ
เจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดาย
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ                
จึงมีความส าคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง            
ของประชาชนโลกและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารเพ่ือการประกอบอาชีพได้ 
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 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียนคือ 
ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 
10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือภาษา
ประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคน
ไทยจากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพ่ือนบ้านในอาเซียน
ไม่ได้และอยู่ใน “ระดับต่อมาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้านผู้เรียน
ชาวไทยโดยมากจะมีปัญญาด้านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหว่างกัน 
  กศน.อ าเภอด่านซ้าย จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ
การค้าขาย/การท่องเที่ยว/การเกษตรให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร  เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอ             
ด่านซ้าย และเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
4.วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย การท่องเที่ยว และ
การเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
5.เป้าหมาย 
  5.1 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนทั่วไปอ าเภอด่านซ้าย จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
  5.2 เชิงคุณภาพ 
   ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการค้าขาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

6.1 ประชุมวางแผน 1.เพื่อก าหนดจุดเน้น
การด าเนินงานและ
วางแผนส่งเสริม 

บุคลกร กศน.
อ าเภอ 

จ านวน 
41 คน 

กศน.อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

พ.ย. 
2561 

- 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 สนับสนุนการ
ติดตามประเมินผล
และการรายงานเพื่อ
แต่งตั้งคณะท างาน 

     

6.2 เสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ/ยมืเงิน
งบประมาณ 

2. เพื่อเสนอขอ
งบประมาณและขอ
อนุญาตผูม้ีอ านาจลง
นามอนุมัติโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี
แผนงานและ

โครงการ 

2 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

พ.ย. 
 61--31 
ม.ค. 62 

- 

6.3 จัดโครงการ
กิจกรรมด าเนินการ
จัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้น
อาชีพการค้าขาย
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้น
อาชีพการค้าขาย
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่  
2.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้น
อาชีพการท่องเที่ยว
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่  
3.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้น
เกษตร ให้กับ
ประชาชนใน 
4.เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้ามายที่ผา่น
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไป 

ประชาชน
อ าเภอ 

ด่านซ้าย 
 
 

40 คน 
 

อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

พ.ย. 
 61 - 31 
ม.ค. 62 

48,000 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  
และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได ้

     

6.4 สรุปประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

เพื่อให้ทราบปัญหา
และอุปสรรคในการ
จัดอบรมพร้อมทั้ง
รายงานผลการจดั
เพื่อเป็นแนวทางใน
การจัดอบรมครั้ง
ต่อไป 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

ก.ย.2562  

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ งบรายจ่ายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 48,000 
บาท (สี่หมืน่แปดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ 
จ านวน 3 กลุ่ม 
 7.1 ค่าวิทยากร 3คน/ชั่วโมงละ200/จ านวน6ชั่วโมง/5วัน   เป็นเงิน  18,000  บาท 
 7.2 ค่าอาหารกกลางวัน จ านวน 5 มื้อๆละ 70 บาท/จ านวน 40 คน    เป็นเงิน  14,000 บาท 
 7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 40 คน   เป็นเงิน  10,000 บาท 
 7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 40 เล่มๆละ 120 บาท เป็นเงิน 4,800 บาท 
 7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร     เป็นเงิน   1,200 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

โครงการกิจกรรมด าเนินการจัด
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพการค้าขายให้กับประชาชน 

48,000 - - - 
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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) 

ในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นางลัดดา ศรีพรหม 
 9.2 นางจรัสศรี บัวพิทักษ์ 
 9.3 ครู กศน.ต าบล 
 9.4 ครู ศรช. 
 9.5 ครูผู้สอนคนพิการ 
 9.6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10.เครือข่าย 
 10.1 โรงเรียน  
 10.2 ผู้น าชุมชน 
 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
12.ผลลัพธ์ 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้าน
ค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตร มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
1.3 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 
  13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
   ประชาชนอ าเภอด่านซ้ายมีความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้านค้าขาย             
/การท่องเที่ยวและการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
อาชีพด้านค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
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 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นางลัดดา ศรีพรหม)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
   ครู กศน.ต าบล                ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
13 โครงการจัดหลักสูตรดูแล

ผู้สูงอายุ (หลกัสูตรระยะสั้น 
70 ชั่วโมง) 

1 เพื่อให้ผู้ช่วยเหลอืดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะ
พึ่งพิง (Care giver) มีความรู้ความเขา้ใจ
เร่ืองการดูแลสุขภาพอนามยัผู้สูงอายุและ
ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือข่ายที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพ
ผูสู้งอายุระยะยาว 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

ประชาชนอ าเภอ
ด่านซ้าย 

20 คน - - 25,700 

     รวม - - 25,700 
     รวมสุทธ ิ 25,700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน-กผ-01/62 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที ่1/วาระการขบัเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 
 
3.ชื่องาน/โครงการ จัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1 เพื่อให้ผู้ช่วยเหลอืดูแลผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิง (Care giver)  
มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติ
ต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสขุภาพผู้สูงอายุระยะยาวใน
ท้องถิ่นชุมชน 
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานร่วมกันระหว่างหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
ประชาชนทั่วไป 20 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 
 

6.งบประมาณ รายจ่ายอ่ืน จ านวน 25,700 บาท รวมทัง้สิ้น 25,700  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
รายจ่ายอื่น - 25,700 - - 

รวมทั้งสิ้น - 25,700 - - 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
อ าเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสาวปัญจพร มณกีันตา 2.ครู กศน.ต าบล  
3.ครู ศรช. 4.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
2.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
        1.เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  2562 
  ภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1   
   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0)  Tourism and Sports , 
Health  , Education 
3.หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว 
และการพัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้น
จนถึงปี 2570    คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุ
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
คุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้าน
การศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่
เหมาะสม 
  รัฐบาล ก าหนดนโยบายเร่ งด่วนเ พ่ื อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ             
ยุทธศาสตร์ ที่ 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความ
พร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนเพ่ือสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging” การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/
โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม           ให้
สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลาย
รูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้
ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. 
ประจ าหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียน
เพ่ิมเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง ได้ 
4.วัตถุประสงค ์  
  4.1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
  4.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ            
ระยะยาว 
5.เป้าหมาย 
  5.1 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนอ าเภอด่านซ้าย จ านวน 20 คน 
  5.2 เชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและ
เห็นวามส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.จัดกระบวน  
การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1.เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง  
(Care giver) มี
ความรู้ความเข้าใจ 

มี
ประสบการณ์
ในการดูแล
ผู้สูงอายไุม่
น้อยกว่า 1 ป ี

20 คน กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

โรงพยาบาล
ด่านซ้าย 

18 เม.ย. - 
1 พ.ค. 
2562 

25,700 
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กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

2.ประชา สัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลติ
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

เรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัย
ผู้สูงอายุและปฏิบตัิ
ต่อผู้สูงอายไุด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาวในท้องถิ่น
ชุมชน 
3.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่
ทางานด้านการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาว 
4. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่
ทางานด้านการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาว 

หรือมีจิตอาสา
ที่จะเป็นผูดู้แล
ผู้สูงอายุ กลุม่
ติดเตยีงและ
ติดบ้าน 
-บุคคลทั่วไป 
(เพศชาย-
หญิง) 
-อายุ 18 ปีข้ึน
ไป 
-ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่
ต่ ากว่าระดับ
ประถมศึกษา 
-ไม่เป็นผู้มี
ความประพฤติ
เสื่อมเสียหรือ
บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี
งาม 
-มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่เป็น
โรคร้ายแรง
หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง 
-มีวุฒิภาวะ
และ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมใน
การเป็นผูดู้แล
ผู้สูงอาย ุ

 โรงพยาบาล
ส่งเสริม

สุขภาพ ทั้ง 
10 ต าบล 
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7.งบประมาณทั้งโครงการ 
  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สู งอายุ  งบรายจ่าย อ่ืน ค่าใช้จ่ ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สู งอายุ  ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข รหัสงบประมาณ 200027103970001 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
   - ค่าวิทยากร    14,000 บาท 
   - ค่าบริหารจัดการ/ค่าวัสดุ  11,700 บาท 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   25,700 บาท 
               (สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ: ทุกรายการถัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

จัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 

- 25,7000 - - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นางสาวปัญจพร มณีกัณตา 
 9.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10.เครือข่าย 
 10.1 หัวหน้าส่วนราชการ 
 10.2 สาธารสุขอ าเภอด่านซ้าย 
 10.3 โรงพยาบาลด่านซ้าย 
 10.4 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 10.5 ผู้น าชมุชน 

11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เพ่ือส่งเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการ             
ของผู้สูงอายุแต่ละคน 
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13.ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Out put) 
   จัดและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come) 
   ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและ
เห็นความส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
  14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางสาวปัญจพร มณีกันตา)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
           ครู กศน.ต าบล              ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)    
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
14 โครงการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยโดยการมีส่วนรว่ม
ของชุมชน 

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ 
ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

1. ส ารวจความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ และประสานงาน
วิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
กิจกรรม 
    4.1 ให้ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการขยะ  มูลฝอยใน
พื้นที่ 
    4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกบัการ
คัดแยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย ์(ถังสีเขียว) 
     - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟ้า) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟ้า) 
     - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 
5. สรุปผลและประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 
 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
 

กศน.ต าบล 10 ต าบล - - 20,000 

     รวม - - 20,000 

กศน-กผ-01/62 



ห น้ า  | 166 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/62 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอด่านซ้าย   ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที ่6 
 
3.ชื่องาน/โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน 
 
4.วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
2 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการแกป้ัญหาขยะ
ในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1.ส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3.ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว ้และประสานงานวิทยากร 
4.ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน  
    4.1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่ 
    4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกบัการคัดแยกขยะ ฯลฯ 
5.สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุม่เปา้หมาย จ านวน หน่วย 
หมู่บ้านชุมชนในเขต
อ าเภอด่านซ้าย 

10 
 

แห่ง 
 

รวมทั้งสิ้น 60  แห่ง 
 

6.งบประมาณ งบรายจา่ยอ่ืน จ านวน 200 บาท รวมทัง้สิ้น 20,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
รายจ่ายอื่น - 20,000 - - 

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 
 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1.จ านวนเป้าหมายมกีารน าขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ 
2. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ด ีขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 10 แห่ง 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายพนม พรหมอาภา 2.ครู กศน.ต าบล 3.ครู ศรช.  
4.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ  บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  
2.สอดคล้อง ภารกิจต่อเนื่อง     
   ข้อที่  1. ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
        จุดเน้นที่การด าเนินงานข้อที่ 1.2 การศึกษาต่อเนื่อง 
    ข้อ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน                 
ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
3.หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ 
อาทิเช่น  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม           
ท าให้เกิดการปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหล่งน้ าและอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยัง
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ซึ่งการป้องกันและการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มต้นด้วยการสร้าง
จิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ให้รู้จั กทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภท                  
และลดการใช้ การซื้ออันก่อให้เกิดขยะหรือสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้ในอนาคต ประกอบการจัดการศึกษา         
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพใน
การประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี มีความสามารถ
จัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการ
ความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
  ดังนั้น กศน.อ าเภอด่านซ้าย จึงได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ           
ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา กศน.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะที่เป็น
ปัญหาของสังคมไทย  มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมการจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ไปปรับใช้
ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมต่อไป 
4.วัตถุประสงค ์
  4.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
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  4.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
5.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ  
   หมู่บ้านในเขตอ าเภอด่านซ้าย จ านวน 10 แห่ง 
  เชิงคุณภาพ  
   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะ และการ แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
6. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. ส ารวจความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อให้ได้ตรงความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ครูและ
บุคลากร 

กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

 

พ.ย.61 
 

 

2.ประชุมเพื่อ
ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
 

เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ 

ครูและ
บุคลากร 

กศน.อ าเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

 

26 ธ.ค.61 
 

 

3.ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ 
และประสานงาน
วิทยากร 

เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้
และประสานงาน
วิทยากร 

หมู่บ้านในเขต
อ าเภอ 

ด่านซ้าย 
 

10 แห่ง อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

 
 

8 ก.พ.62  

4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน  

เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

กศน.ต าบล 10 แห่ง กศน.ต าบล 
ทั้ง 10 แห่ง 

11 ก.พ.
62 

20,000 

5. สรุปผลและ
ประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

เพื่อให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู กศน.
ต าบล 

20 คน 
 
 

กศน.อ าเภอ 
ด่านซ้าย 

 

12 ก.พ.
62 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบรายจ่ายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000239037500014      
แหล่งของเงิน 6011500 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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) 

บริหารจดัการขยะมลูฝอย 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

- 20,000 - - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 นายพนม พรมอาภา 
 9.2 ครู กศน.ต าบล 
 9.3 ครู ศรช. 
 9.4 ครูผู้สอนคนพิการ 
 9.5 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอด่านซ้าย 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอด่านซ้าย 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอด่านซ้าย 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ     
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
13.ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUTS) 
   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะ และการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม              
  13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (OUTCOMES) 
   ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะและการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
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14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  14.1 พิจารณาจากแบบสังเกต 
  14.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
 
ลงชื่อ.........................................ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายพนม พรหมอาภา)             (นายไพบูรณ์ ไชยวงค์) 
           ครู กศน.ต าบล            ครู กศน.ต าบล (เจ้าหน้าที่แผนงาน/โครงการ)      
 
    ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

          (นายค าพันธ์   สุพรมอินทร์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 

ที่ 220/2561 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ก าหนดไว้ในข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง
จัด าให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา           
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่
ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และ
แนะน า มาตรฐานการศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ในการนี้เพ่ือให้การจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย ได้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 1.คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  1.1 นายประสงค์  จันทศร  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการฯ 
  1.2 พระครูศรีรัตนาลังการ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.3 นายส าเนียง แดนสามสวน คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.4 นางอุไร เชื้อบุญมี  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.5 นางศศิวรีย์ เนตรผง  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.6 นางพิมลจิต สิงห์สถิต ย์ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.7 นายสรสิน มิ่งแก้ว  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.8 นายสุขสันต์ สุขใจ  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
  1.9 นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา ความเห็นของในการวางแผนการด าเนินงานการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 



 2.คณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  2.1 นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์ ผอ.กศน.อ าเภอด่านซ้าย ประธานกรรมการ 
  2.2 นายจิรภัทร นามพุทธา คร ู   กรรมการ 
  2.3 นายชนะพง มู้จันทร์  พนักงานพิมพ์  กรรมการ 
  2.4 นางนฤนาถ ไพศาลธรรม ครูอาสาสมัครฯ  กรรมการ 
  2.5 นางสาวนฤมล ราชพัฒน์ ครูอาสาสมัครฯ  กรรมการ 
  2.6 นางลัดดา ศรีพรหม  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.7 นางกรรณิกา งาสิทธิ์  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
   2.8 น.ส.ถาณิชา อังศุเดชาไชย ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.9 นายพนม พรหมอาภา  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.10 นางสาวปัญจพร มณีกันตา ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.11 นายดุสิต สารมะโน  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.12 นางจรัสศรี บัวพิทักษ์ ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.13 นางอรุณรัตน์ พรหมดี ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.14 นายพรชัย ชัยชนะ  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.15 นางชาลิสา ทองด า  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.16 นางหนูเวียง เนาวราช ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.17 นายภูษิต พรหมรักษา ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.18 นายจ าเริญ ศรีบุญ  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.19 นางสาวสายยนต์ หมวดเอ่น ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.20 นายพิษณุ นันทพรม  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.21 นายชาวุธ ศรีมังกร  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.22 นางประนอม สิงขรณ์ ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.23 นางสาวกนกพัฒน์ อะทะโน ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
  2.24 นางอภิชญา เนตรแสงศรี ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.25 น.ส.วิภาดา สาระทัศนานันท์ ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.26 นางกรรฐิมา จันทศร  ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.27 นางสาวเสาวนีย์ สารมะโน ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.28 นางสาวนิตยา อพิบูรณ์ ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.29 น.ส.สุพัตรา กันยาประสิทธิ์ ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.30 นางสาวนภาลัย แสงบุตรดี ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.31 นางสาวศรีสุดา วงษ์ลา ครู ศรช.   กรรมการ 



  2.32 นางสาวภัทราภรณ์ สุษาษิ ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.33 นายสมิง สิงขรณ์  ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.34 นางเยาวธิดา วังค า  ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
  2.35 นายเอกวัฒน์ จันดาหาร ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
  2.36 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันนา ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
  2.37 นางพิมลพรรณ จันทศร ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
  2.38 นางสาวจิราพร ฤทธิ์เลิศ ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
  2.39 นางรัชดา เชื้อบุญมี  บรรณารักษ์จ้างเหมา กรรมการ 
  2.40 นางสุปราณี สุพรมอินทร์ ครู กศน.ต าบล  กรรมการ/เลขานุการ 
  2.41 นายไพบูรณ์ ไชยวงค์  ครู กศน.ต าบล กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าที ่1.ศึกษาแนวทางในการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  2.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
  3.วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส  
  4.ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และกลยุทธในการด าเนินงาน 
  5.น าเสนอ และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 
 3.คณะกรรมการจัดพิมพ์และท ารูปเล่มเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
  3.1 นางสุปราณี สุพรมอินทร์ ครู กศน.ต าบล  ประธานกรรมการ 
  3.2 นายไพบูรณ์ ไชยวงค์  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่1.จัดท ารูปเล่มเอกสาร 
  2.เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบและสามารถน าไปบริหาร
จัดการการพัฒนาการศึกษาต่อไป 
  3.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ และเสียสละเพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
ทางราชการสืบไป 
 

  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ 28 เดือนกันยายน พ.ศ.2561 
 
       (นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์) 
  ผู้อ านวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอด่านซ้าย 
 



คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 

ที่ปรึกษา 
  1. นายปัญญา  ศาสตรา   ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. ว่าที่ร้อยโท จ านงค์  นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 3. นายค าพันธ์ สุพรมอินทร์  ผู้อ านวย กศน.อ าเภอด่านซ้าย 
 

คณะบรรณาธิการ 
 1.นางสุปราณี  สุพรมอินทร์   คร ูกศน.ต าบล 
 2.นายไพบูรณ์  ไชยวงค์   ครู กศน.ต าบล 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
  1.นายจิรภัทร นามพุทธา   คร ู    
  2.นายชนะพง มู้จันทร์   พนักงานพิมพ์   
 3.นางนฤนาถ ไพศาลธรรม  ครูอาสาสมัครฯ   
 4.นางสาวนฤมล ราชพัฒน์  ครูอาสาสมัครฯ   
 5.นางลัดดา ศรีพรหม   ครู กศน.ต าบล   
 6.นางกรรณิกา งาสิทธิ์   ครู กศน.ต าบล   
  7.น.ส.ถาณิชา อังศุเดชาไชย  ครู กศน.ต าบล  
 8.นายพนม พรหมอาภา   ครู กศน.ต าบล   
 9.นางสาวปัญจพร มณีกันตา  ครู กศน.ต าบล   
 10.นายดุสิต สารมะโน   ครู กศน.ต าบล   
 11.นางจรัสศรี บัวพิทักษ์   ครู กศน.ต าบล   
 12.นางอรุณรัตน์ พรหมดี   ครู กศน.ต าบล   
 13.นายพรชัย ชัยชนะ   ครู กศน.ต าบล   
 14.นางชาลิสา ทองด า   ครู กศน.ต าบล   
 15.นางหนูเวียง เนาวราช   ครู กศน.ต าบล   
 16.นายภูษิต พรหมรักษา   ครู กศน.ต าบล   
 17.นายจ าเริญ ศรีบุญ   ครู กศน.ต าบล   
 18.นางสาวสายยนต์ หมวดเอ่น  ครู กศน.ต าบล   
 19.นายพิษณุ นันทพรม   ครู กศน.ต าบล   
 20.นายชาวุธ ศรีมังกร   ครู กศน.ต าบล   
 21.นางประนอม สิงขรณ์   ครู กศน.ต าบล   



 22.นางสาวกนกพัฒน์ อะทะโน  ครู กศน.ต าบล   
 23.นางอภิชญา เนตรแสงศรี  ครู ศรช.    
 24.น.ส.วิภาดา สาระทัศนานันท์  ครู ศรช.    
 25.นางกรรฐิมา จันทศร   ครู ศรช.    
 26.นางสาวเสาวนีย์ สารมะโน  ครู ศรช.    
 27.นางสาวนิตยา อพิบูรณ์  ครู ศรช.    
 28.น.ส.สุพัตรา กันยาประสิทธิ์  ครู ศรช.    
 29.นางสาวนภาลัย แสงบุตรดี  ครู ศรช.    
 30.นางสาวศรีสุดา วงษ์ลา คร ู   ศรช.    
 31.นางสาวภัทราภรณ์ สุษาษิ  ครู ศรช.    
 32.นายสมิง สิงขรณ์   ครู ศรช.    
 33.นางเยาวธิดา วังค า   ครูผู้สอนคนพิการ  
 34.นายเอกวัฒน์ จันดาหาร  ครูผู้สอนคนพิการ  
 35.นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันนา  ครูผู้สอนคนพิการ  
 36.นางพิมลพรรณ จันทศร  ครูผู้สอนคนพิการ  
 37.นางสาวจิราพร ฤทธิ์เลิศ  ครูผู้สอนคนพิการ  
 38.นางรัชดา เชื้อบุญมี   บรรณารักษ์จ้างเหมา  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


