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ค าน า 

 
 แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี ท่ีสนองตอบเจตนารมณ์
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบาย
รัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมท้ังนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี
ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ท่ีต้ัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เปูาประสงค์ 
ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณท่ีจะด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 
 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ีขอขอบคุณ
ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของงกศน.ต าบล 
และห้องสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร 
รวมท้ังเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี ต่อไป 
      
         
 

      (นางศรวณี   อ่อนส าอาง) 
              ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบญั 
 
ค าน า                                                                                                                ก 
 

สารบัญ                                                                                                              ข 
 

ส่วนท่ี 1 บทน า 1  
        ประวัติอ าเภอท่าล่ี 1 
        ประวัติความเป็นมา  กศน.อ าเภอท่าล่ี                                                                  6 
        ท าเนียบผู้บริหาร กศน.อ าเภอท่าล่ี 6  
 โครงสร้างการบริหารงาน กศน.อ าเภอท่าล่ี   8 
 อัตราก าลังและบุคลากร   9 
 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 10 
 รางวัล เกียรติยศ และผลงาน ปีท่ีผ่านมา 14    
                                                                                                 
ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ในปีงบประมาณ 2562                15 
 วิสัยทัศน์ 15 
 พันธกิจ 15 
 เปูาประสงค์ 15 
 ตัวชี้วัด                                                                                                       16 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 17 
 นโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 18 
 ภารกิจต่อเนื่อง 21  
 การด าเนินงานส าคัญตามข้อส่ังการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  27 
(พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 34 
 
ส่วนท่ี 3 การบริหารจัดการดา้นการศึกษาของ  กศน.อ าเภอท่าล่ี  
 ข้อมูลท่ัวไป 36 
  
 
 
 
 
  



  
 
ส่วนท่ี 4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรายละเอียด/โครงการ 44 
 จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 44 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 (กศน.-กผ.-02) 46 
 รายละเอียดการจัดท าแผนปฏิบัติการ ส านักงาน กศน. จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2562 71 
 
ภาคผนวก  

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจักท าแผนปฏิบัติการ กศน.อ าเภอท่าล่ี                 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

- คณะผู้จัดท า                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
   สภาพทั่วไป   

 
สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 
ที่อยู่  หมู่ท่ี 2  ถนนทรงฆะศิริ  ต าบลท่าล่ี  อ าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์  42140 
เบอร์โทรศัพท์ 042 – 889 – 383  เบอร์โทรสาร 042 – 889 – 383 
E-mail :  nfetha@gmail.com 
สังกัด ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
  
ประวัติความเป็นมาของอ าเภอท่าลี่ 
            อ าเภอท่าล่ี มีประวัติความเป็นมาต้ังแต่ยุคใด  สมัยใด  สืบเรื่องราวไม่ได้ความแน่ชัดมีผู้เล่าต่อๆ  กัน
มาว่า ชาวอ าเภอท่าล่ีอพยพออกจากพื้นท่ีอุตรดิตถ์ จากเมืองปากลายราชอาณาจักรลาวในสมัยนั้นมาต้ังถิ่นฐาน
อยู่ริมแม่น้ าคานซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาปลาอุดมสมบูรณ์ มีเครื่องจับปลาท่ีสานด้วยไม้ไผ่เรียกว่า “หล่ี” หรือ “ล่ี” ได้
มีราษฎรอพยพจากหมู่บ้านอื่นมาอยู่บ้านท่าล่ีมากขึ้นตามล าดับจึงได้บ้านล่ีหรือบ้านท่าล่ี และได้ต้ังเป็นอ าเภอ  
ท่าล่ีขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2542 มีราชบุตรเป็นผู้ปกครองอ าเภอท่าล่ีมีราชบุตรเป็นผู้ปกครองอ าเภอท่าล่ี จึงถือว่าเป็น
นายอ าเภอท่าล่ีคนแรก 
           ครั้นปี พ.ศ. 2540 ได้รับการเปล่ียนแปลงระเบียบการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องท่ี   
ร.ศ. 116 เป็นมณฑลเทศาภิบาล โดยแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑล เมือง อ าเภอ ต าบล หมู่ตาม ล าดับ 
เมืองเลยได้แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอกุดปุอง (อ าเภอเมืองปัจจุบัน) อ าเภอท่าล่ี อ าเภอ
นากอก (เสียใหฝ้รั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2446 ปัจจุบันเป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดลานช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว) เมืองเลยข้ึนอยู่กับมณฑลอุดร 
  ครั้น พ.ศ. 2442–2449 ได้มีการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดเลย ณ บริเวณแม่น้ าเลยได้เปล่ียนช่ือเมือง
เลย เป็นบริเวณน้ าเลย ครั้น พ.ศ. 2449-2450 ได้เปล่ียนจากบริเวณน้ าเลยเป็นบริเวณน้ าเหืองโดยแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 3 อ าเภอ คือ อ าเภอกุดปุอง อ าเภอท่าล่ี  อ าเภออาฮี ต่อมาได้มีการประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2540 ยกเลิกบริเวณน้ าเหืองให้เป็นเมืองเลยก าหนดให้อาณาเขต
ประเทศ เพียงริมแม่น้ าเหืองเท่านั้น อ าเภออาฮีซึ่งติดต่อกับแม่น้ าเหือง จึงเป็นเพียงริมฝ่ังแม่น้ าเหืองเท่านั้น
อ าเภออาฮีซึ่งติดต่อกับแม่น้ าเหือง จึงเป็นเพียงต าบลอาฮีขึ้นอยู่กับอ าเภอท่าล่ี ต่อมา พ.ศ. 2450 ได้ปรับปรุง
การปกครองและแบ่งเขตการปกครองใหม่ออกเป็น 5 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอท่าล่ี อ าเภอด่านซ้าย  
อ าเภอวังสะพุง อ าเภอเชียงคาน และในปี พ.ศ. 2476 ให้ยกเลยวิธีการปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาล
เปล่ียนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยแบ่งการปกครองเป็นเขตและอ าเภอ  อ าเภอท่าล่ีจึงมีฐานะเป็น
อ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวอ าเภอท่าล่ี และเรื่องท่ีถูกกล่าวถึง
ในหนังสือ ต่าง ๆและจากการสอบถาม ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องพอสังเขป ดังนี้ 
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 ท่าล่ี ตามหนังสือเรื่องด่านซ้ายเคยเป็นเมืองมาก่อนของหลวงศุภกิจอุปกรณ์อดีตนายอ าเภอด่านซ้าย
คนท่ี 2 กล่าวถึงบรรดาบ่าวไพร่และครอบครัวของมหาณรงค์เมื่อส้ินสมัยได้พากันลงจากเมืองภูครั่งข้ามภูทุ่ง (ภู
เรือ) ลงไปต้ังถิ่นฐานใหม่ในลุ่มน้ าคานเกิดหมู่บ้านเมี่ยง น้ าแคม และท่าล่ี มีบางส่วนอพยพไปอยู่เมืองแก่นท้าว
สืบเช้ือสายเป็นเจ้าเมืองต้นก าเนิด สกุลไชยปะ กาษรสุวรรณ และสุระธรรม ส่วน ร.ศ.ปราณี  บางช่ืน  เรียบ
เรียงเรื่องราวจากนายนิคม  สุระธรรม ว่าชาวท่าล่ีอพยพมาจากอุตรดิตถ์ ปากลาย ต่อมามี นายกระษัย   ชาว
กระลึม มาสมทบจน ถึง ร.ศ. 112 ในสมัยรัชกาลท่ี 5  ทหารฝรั่งท่ีบ้านปากแดง พาสมัครพรรคพวกมีอาวุธ
ทันสมัยครบมือควบขี่ม้าจากแม่น้ าเหือง  หวังเข้ายึดอ าเภอท่าล่ีกลับถูกชาวบ้านท่าล่ีซุ่มโจมตี ด้วยมีด หอก 
ดาบ หลาว จนได้รับบาดเจ็บซมซานหลบหนีควบขี่ม้าข้ามแม่น้ าเหืองไปนอนพักรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านปากแดงส่วน
บริเวณถูกซุ่มโจมตีปัจจุบันคือบริเวณท่ีต้ังโรงเรียนบ้านท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย  
(ลุงเขียว เรียบเรียงสรุป) 

   ในปัจจุบัน อ าเภอท่าล่ี เป็นอ าเภอชายแดนอ าเภอหนึ่งของจังหวัดเลย มีแม่น้ าเป็นแนวกั้นพรมแดน
ตามธรรมชาติระหว่างไทย กับ สปป.ลาว    ท่ีประชาชนท้ังสองฝ่ังมีส าเนียงพูดตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอย่างเดียว กันในฤดูแล้งผู้คนท้ังสองฝ่ัง สามารถลุยน้ าข้ามไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก และปลอดภัยถ้า
หากการก่อสร้างสะพาน  เช่ือมความสัมพันธ์ไมตรีส าเร็จลงได้ด้วยดีตามเปูาหมายท่าล่ี คือประตูสู่ล้านช้าง 
ประตูแห่งสายสัมพันธ์นับว่าผู้คนท้ังสองฟากฝ่ังยังแต่ความสดใสสมบูรณ์ยึดมั่นยืนยาวด้วยไมตรีไปช่ัวนิรันดร 
(ข้อมูลลุงเขียว) 
 
อาณาเขตที่ต้ัง ต้ังอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเลยระยะทาง ประมาณ 46 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต  
ดังนี ้

- ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ าเหืองกั้น
เป็นพรมแดน 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอเชียงคานและ อ าเภอเมืองเลย 
-  ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอภูเรือ และอ าเภอเมืองเลย 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ า
เหืองเป็นแนวกั้นพรมแดน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1  แผนที่อ าเภอท่าลี่   จังหวัดเลย 
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สภาพโดยทั่วไป 
สภาพการปกครอง 

            เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น  6  ต าบล  1  เขตเทศบาล   จ านวน  41  หมู่บ้าน    มีหน่วยงาน
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวม 7 แห่ง  คือ องค์การบริหารส่วนต าบล  6 แห่ง  และเทศบาลต าบล 1 แห่ง  
ดังนี ้
 

หมู่ที ่
 

ต าบลท่าลี่ 
 

ต าบลหนองผือ 
 

ต าบลอาฮ ี
 

ต าบลน้ าแคม 
 

ต าบลโคกใหญ่ 
 

ต าบลน้ าทูน 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

   บ้านโนนสว่าง 
บ้านท่าลี่ 
บ้านท่าลี่ 
บ้านสวัสด์ิพัฒนา 
บ้านยาง 
บ้านวังขาม 
บ้านชลประทาน 
บ้านน้ ากระโทม 
บ้านกกก้านเหลือง 

บ้านหนองผือ 
บ้านปากคาน 
บ้านหาดพระ 
บ้านขอนแก่น 
บ้านเมี่ยง 
บ้านปากห้วย 
บ้านปากห้วย 
บ้านเมี่ยง 
บ้านเมีย่ง 
บ้านเพชรโสภณ 

บ้านอาฮี 
บ้านห้วยคัง 
บ้านน้ าพาน 
บ้านนากระเซ็ง 
บ้านหนองปกติ 
บ้านอาฮี 

บ้านน้ าแคม 
บ้านห้วยผุก 
บ้านน้ าแคม 
บ้านหาดเจริญ 
บ้านห้วยด้าย 
บ้านปากยาง 

บ้านโคกใหญ่ 
บ้านบวกอ่าง 
บ้านร่องไผ่ 
บ้านห้วยไค้ 
บ้านโคกใหญ่ 

บ้านน้ ามี 
 บ้านหนองบง 
บ้านห้วยเด่ือ 
บ้านแก่งม่วง 
บ้านวังเปุง 

                                     

 

จ านวนประชากรของอ าเภอท่าลี ่ 
 จ านวนประชากรของอ าเภอท่าล่ี มีจ านวนท้ังส้ิน  28,395 คน แบ่งเป็นชาย 14,208 คน   

หญิง 14,187 คน จ านวนครัวเรือนในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี มี 10,343 ครัวเรือน โดยแยกแต่ละพื้นท่ี  ดังนี ้
 

ต าบล/เทศบาลต าบล ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร จ านวนครัวเรือน 

ต าบลท่าลี่ 
ต าบลหนองผือ 
ต าบลอาฮี 
ต าบลน้ าแคม 
ต าบลโคกใหญ่ 
ต าบลน้ าทูน 
เทศบาลต าบลท่าล่ี 

2,091 
3,524 
2,303 
2,710 
1,622 
949 

1,009 

1,957 
3,640 
2,298 
2,746 
1,592 
864 

1,090 

4,048 
7,164 
4,601 
5,456 
3,214 
1,813 
2,099 

1,581 
2,839 
1,837 
1,807 
958 
518 
803 

รวม 14,208 14,187 28,395 10,343 

หมายเหตุ    ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2561 
 
 
 
 
 
 



4 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

สภาพภูมิประเทศ  พื้นท่ีท้ังหมดของอ าเภอท่าล่ี  มีประมาณ  683  ตารางกิโลเมตร สภาพ
โดยท่ัวไปทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยภูเขาและเนินเขา มีพื้นท่ีราบลุ่มร้อยละ 20 ของพื้นท่ีท้ังหมด    และตาม
แนวบริเวณแม่น้ าคาน และตามแนวบริเวณริมฝ่ังแม่น้ าเหือง  ส าหรับระดับพื้นท่ีนั้น อยู่สูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ  350 เมตร  ส่วนท่ีเป็นภูเขานั้นส่วนใหญ่อยู่ตามบริเวณรอยต่อระหว่างอ าเภอภูเรือ อ าเภอเมือง และ
อ าเภอเชียงคาน 
 
ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่  เป็นภูเขาสูง ท าให้อากาศแปรปรวนตลอดปีระหว่า
เดือนมีนาคม – มิถุนายน อากาศจะร้อนแต่มีฝนตกเป็นบางครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน ฝนตกค่อนข้างชุก    
แต่จะขาดหายไปเป็นบางช่วง ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น  มีหมอกลงจัดในตอนเช้า อุณหภูมิโดยเฉล่ีย  26.39  
อาศาเซลเซียส ปริมาณฝนตกเฉล่ีย 129.10 มิลลิเมตร ยกเว้นในบางปีท่ีประสบปัญหาฝนท้ิงช่วง 
 

ล าน้ าส าคัญ 
แม่น้ าเหือง เป็นแม่น้ าแบ่งแนวชายแดนระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว เกิดจากภูเขาในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ยาวประมาณ 36 กิโลเมตร 
แม่น้ าคาน เกิดจากภูเขาภูเรือไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือลงสู่แม่น้ าเหืองยาว ประมาณ 25 กิโลเมตร 
ห้วยสะกัน  เกิดจากภูผากบ ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ าคาน       

ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
ห้วยแฟน เกิดจากภูหัวศรีไคร้ ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ าคาน   

ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร 
                       ห้วยน้ าทูน เกิดจากภูผาแหง่มไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ าคานยาวประมาณ  

8  กิโลเมตร 
ห้วยน้ าแคม เกดิจากภูนกกกเขตอ าเภอเชียงคาน ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียง

ใต้มารวมกันกับล าน้ าห้วยด้านบริเวณบ้านน้ าแคมแล้วไหลลงสู่แม่น้ าเหือง ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าไม้  สภาพความอุดมสมบูรณ์ของปุาไม้ ในปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียงร้อยละ 35 เท่านั้น ท้ังนี้เพราะมี

การบุกรุกท าไร่เล่ือนลอยตลอดเวลา แต่ก็ยังมีปุาไม้เหลืออยู่บ้าง ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่  ไม้
ตะเคียน ไม้ตะแบก ฯลฯ 

แร่ธาตุ  เท่าท่ีค้นพบ มีแร่ทองค า แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว และแร่ทองแดง อยู่อย่างกระจัดกระจายอยู่
ท่ัวไป 

ดิน  ลักษณะท่ัวไปเป็นดินปนทรายละเอียด  ในบางพื้นท่ีมีลักษณะลูกรังปนอยู่บ้างเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะ
แก่การปลูกไม้ผล 

น้ า  นอกจากจะมีล าห้วยท่ีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติบ้างแล้วยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าจนเต็มพื้นท่ี  เช่น  
การขุดสระเก็บน้ า การตั้งศูนย์บริการโครงการสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟูา 

 
 
 
 



5 
สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งก่อสร้างที่ส าคัญ 

พระธาตุสัจจะ  มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม  องค์พระธาตุสูง 3  เมตรอยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอท่า
ล่ี  ประมาณ 2  กิโลเมตร 

ปูชนียสถานพระธาตุมะนาวเด่ียว  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว ต้ังอยู่ ณ วัดศิริมงคล    บ้าน 
อาฮี ต าบลอาฮี อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอท่าล่ีประมาณ 10 กิโลเมตร 

แก่งโตน มีลักษณะเป็นพืดหินหรือโขดหินเกิดขึ้นตามธรรมชาติกีดขวางทางไหล ของแม่น้ าเหืองมี
สภาพคล้ายน้ าตกขนาดเล็ก ต้ังอยู่ ณ บ้านปากห้วย ต าบลหนองผือ อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอท่าล่ีประมาณ 
10 กิโลเมตร 

แก่งเต้น  มีลักษณะคล้ายแก่งโตนต้ังอยู่ ณ บ้านแก่งม่วง  ต าบลน้ าทูน 
น้ าตกห้วยไค้  เป็นน้ าตกมาจากผาหิน 4 ช้ัน  เป็นน้ าตกท่ีมีความสวยงามมาก ต้ังอยู่ ณ บ้านห้วยไค้ 

ต าบลโคกใหญ่ อยู่ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอท่าล่ีประมาณ  19  กิโลเมตร 
มะค่ายักษ์  ท่ีปุาภูผาแหง่ม  เป็นต้นไม้มะค่าขนาดใหญ่ วัดโดยรอบล าต้นได้  987  เซนติเมตร  
  

ข้อมูลด้านการเกษตร 
พื้นท่ีอ าเภอท่าล่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ท่ีราบในการเพาะปลูกมีน้อย  โดยเฉพาะแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร

ต้องอาศัยน้ าจากน้ าฝนพืชท่ีท าการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชไร่  พืชสวน  พืชผัก และยาสูบ ปัจจุบันราษฎรได้
หันมาท าสวนไม้ผลเพิ่มมากขึ้น เช่น มะขามหวาน  มะม่วง  ล้ินจ่ี  ล าไย แก้วมังกรและไม้ดอกไม้ประดับ 
  -  พื้นท่ีถือครองท้ังหมด                            จ านวน       ๓๒๖,๘๗๕      ไร ่
  -  พื้นท่ีปุาท้ังหมด                                   จ านวน          ๗,๖๐๗      ไร่ 
 
ข้อมูลด้านรายได้ 
  -  รายได้ภาคเกษตรกรรมเฉล่ีย                   จ านวน       ๒๐๖,๐๙๒       บาท/ครัวเรือน 
  -  รายได้บุคคลเฉล่ีย                           จ านวน        ๖๓,๗๗๓       บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 

ประวัติสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/
กิ่งอ าเภอ     เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2536  โดยจังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่ี  53   โดยอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา  25   แห่งพระราช บัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการจัดการศึกษา  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  พ.ศ. ๒๕๓๑  ข้อ  6  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ด าเนินการ   ดังนี้ 

1. จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเพื่อเสริมในระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามความต้องการและสภาพปัญหาท้องถิ่น 

2. จัดและประสานให้มีศูนย์การเรียน  หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายการบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางท่ัวถึง และส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์
การเรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวางแผน  และบริการการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน 

3.  สนับสนุนส่ิงจ าเป็นต่างๆท่ีใช้ในการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่าย ท้ังภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการแก่กลุ่มเปูาหมาย 

4. ก ากับดูแลติดตามและรายงานการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  ให้กรมการศึกษานอก
โรงเรียนออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการด าเนินงาน  ส าหรับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ / กิ่ง
อ าเภอ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียน  พ.ศ.  2531 

ในปี  พ.ศ. 2551  ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.
2551  ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2551  ให้เปล่ียนช่ือสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอท่าล่ี 
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 
 
        ท าเนียบผู้บริหาร 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกลุ 
 

ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ด ารง

ต าแหน่ง 
1 นายสุรศักด์ิ  เพิ่มผล ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ าเภอท่าล่ี 
 พ.ศ.2537– พ.ศ.2541 

2 นายทอมสันต์ จันทศร ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดเลย  รักษาการในต าแหน่ง
หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อ าเภอท่าล่ี 

มีนาคม พ.ศ.2541 
- เมษายน พ.ศ.2541 

3 นางศรีสุดา  วิทยุพาเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอท่าล่ี 

วันท่ี  1  พฤษภาคม  
2541  -  วันท่ี  1  
มิถุนายน  2548 

4 นายบุญโชค  พลดาหาญ รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดเลย  รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอท่าล่ี 

มิถุนายน 2548 
- กันยายน  2548 
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ล าดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ด ารง

ต าแหน่ง 
5 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอ าเภอท่าล่ี และรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2548 
- กุมภาพันธ์ 2556 

6 นายรัสฐวิศ  เสถียรรัมย์ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 

1 กุมภาพันธ์ 2556 
- 1 กุมภาพันธ์ 2558 

7 นางสาวธนสรณ์  ธุนันทา ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 

2 กุมภาพันธ์ 2558 
- 10 มกราคม 2560 

8 นางศรวณี  อ่อนส าอาง ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 

11 มกราคม 2560       
- ปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าลี่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  ให้เสถานศึกษาสามารถ
น าเสนอข้อมูลโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

 

กลุ่มงานอ านวยการ 

1. งานส่งเสริมการรู้หนังสือ 
2. งานการศึกษาพื้นฐาน 
   - งานทะเบียนและวัดผล 
   - งานพัฒนาหลักสูตร ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
   - งานศูนย์บริการให้
ค าปรึกษาแนะแนว 
   - งานกิจกรรมนักศึกษา 
   - งานการศึกษาต่อเนื่อง 
3. งานศูนย์การเรียนชุมชน 
   - กศน.ต าบล 
   - ศรช. 
4. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
   - ห้องสมุดประชาชน 
   - แหล่งเรียนรู้ 

  

 

1. งานธุรการและสารบรรณ 
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานแผนงานและโครงการ 
4. งานบุคลากร    
5. งานข้อมูลสารสนเทศและ 
รายงาน 
6. งานสวัสดิการ 
7. งานราชการใสสะอาด 
8. งานควบคุมภายใน 
9. งานนิเทศภายในติดตามและ
ประเมินผล 
10. งานประชาสัมพันธ ์
11. งานเลขานุการคณะกรรม 
การการศึกษา 
12. งานพัสดุ 
13. งานประกันคุณภาพภายใน 
14. งานอาคารสถานท่ี 

1. งานนโยบาย/กิจกรรม
พิเศษ 
2. งานส่งเสริมสนับสนุน
ภาคีเครือข่าย 

  3. งานกิจกรรมลูกเสือ 
  และ ยุวกาชาด 
  

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มงานการจัดการศึกษานอก 
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและ
กิจกรรมพิเศษ 

ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอท่าลี่              
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อัตราก าลังและบุคลากร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี ่  มีจ านวน 16 คน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา 

หมายเหตุ 

1 นางศรวณี  อ่อนส าอาง ผู้อ านวยการ กศ.ม.  
2 นางสาวภาษณรัชต ภาษาสุข บรรณรักษ์ปฏิบัติการ ศศ.บ.  
3 นายอานนท์  ยศพิมพา พนักงานพิมพ์ดีด 3 อนุปริญญา ช่วยราชการห้องสมุดเฉลิมราช ฯ 
4 นางวรรณวิภา  มะโนศร ี ครูอาสาฯ คบ.  
5 นางอัญชลี  บุญเพ็ง ครูอาสาฯ ศศ.บ. ,คบ.  
6 นางอรพรรณ  ปะกิน าหัง หัวหน้า กศน.ต าบล คบ.  
7 นายเฉลิมพณ  หยาดหล่ังค า หัวหน้า กศน.ต าบล บธ.บ.,ศน.บ. ช่วยราชการ กศน.อ.เมืองเลย 
8 นางชุติมา  ต้ังตระกูลธนกิจ หัวหน้า กศน.ต าบล วท.บ.  
9 นางสุดสงวน  กรมเกลียว หัวหน้า กศน.ต าบล คบ.  
10 นางสาววรัญญา  มุลทากุล หัวหน้า กศน.ต าบล บธ.บ.  
11 นางสาวเขมิกา  สัตตาคม ครู กศน.ต าบล ศน.บ.  
12 นายวัชระ  สอนขาว ครู กศน.ต าบล ศศ.บ.  
13 นางอาริยา  ขัติยะ ครู กศน.ต าบล คบ.  
14 นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ ครู ศรช. คบ.  
15 นางสาวกรรณิกา  แบ็ง ครู ศรช. บธ.บ.  
16 นายศิวณัฐ สาระพันธ์ ครูผู้สอนคนพิการ วท.บ.  

 
จ านวนบุคลากร (ปีปัจจุบนั) 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 
ข้าราชการครู - - 1 - 1 
บุคลากรทางการศึกษา - 1 - - 1 
ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 
พนักงานราชการ - 10 - - 10 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 2 - - 2 
อัตราจ้าง (ครูผู้สอนคนพิการ) - 1 - - 1 

รวมจ านวน (คน) 1 14 1 - 16 
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แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 

กศน.ต าบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
กศน.ต าบลท่าล่ี บ้านท่าล่ี หมู่ 2 

ต าบลท่าล่ี 
นางชุติมา  ต้ังตระกูลธนกิจ 
นายวัชระ  สอนขาว 

กศน.ต าบลโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 5 
ต าบลโคกใหญ่ 

นางสาววรัญญา  มุลทากุล 
 

กศน.ต าบลหนองผือ บ้านเมี่ยง หมู่ 9 
ต าบลหนองผือ 

นางสาวเขมิกา  สัตตาคม 
นายศิวณัฐ สาระพันธ์ 

กศน.ต าบลอาฮี บ้านอาฮี หมู่ 1 
ต าบลอาฮี 

นางสุดสงวน  กรมเกลียว 
นางอาริยา  ขัติยะ 

กศน.ต าบลน้ าแคม 
 

บ้านน้ าแคม หมู่ 3 
ต าบลน้ าแคม 

นางอรพรรณ  ปะกิน าหัง 

กศน.ต าบลน้ าทูน 
 

บ้านหนองบง หมู่ 2 
ต าบลน้ าทูน 

นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ 

รวมจ านวน 6 แห่ง 9 คน 
ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลน้ าทูน บ้านหนองบง หมู่ 2 
ต าบลน้ าทูน 

นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ 

ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 
ต าบลโคกใหญ่ 

นางสาวกรรณิกา  แบ็ง 

รวมจ านวน 2 แห่ง 2 คน 
แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

แก่งโตน ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บ้านปากห้วย หมู่ท่ี ๗ ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

พระธาตุสัจจะวัดลาดปูุทรงธรรม ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

หมู่ท่ี 7 ต.ท่าล่ี อ.ท่าล่ี จ.เลย 

พระธาตุมะนาวเด่ียว ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

วัดศิริมงคลบ้านอาฮี หมู่ท่ี 1  

ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและทอผ้า ประเภทกิจกรรมทาง

สังคม 
กลุ่มพัฒนาอาชีพหัตถกรรมหวายและทอ
ผ้า 166 บ้านนากระเซ็ง   หมู่ท่ี 4 ต าบล
อาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

บ้านมั่นยืน ประเภทกิจกรรมทาง
สังคม 

บ้านอาฮี หมู่ท่ี 6 ต าบลอาฮี    อ าเภอท่า
ล่ี จังหวัดเลย 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ประเภทกิจกรรมทาง
สังคม 

บ้านปากห้วย หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

ปุาชุมชนห้วยสามขา ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

หมู่ท่ี 1 ต.น้ าแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 



ต้นมะค่ายักษ์ภูผาแง่ม ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 

บ้านยาง หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าล่ี   อ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย 

กลุ่มสมุนไพรไผ่ร้อยกอ ประเภทกิจกรรมทาง
สังคม 

หมู่ท่ี 3 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าล่ี จ.เลย 

กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ประเภทกิจกรรมทาง
สังคม 

บ้านน้ าแคม หมู่ท่ี 3 ต าบลน้ าแคม อ าเภอ
ท่าล่ี จังหวัดเลย 

น้ าตกห้วยไค้ ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หมู่ท่ี 4 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย 

ทุ่งหมาไน ประเภท
ทรัพยากรธรรมชาติ 

หมู่ท่ี 2 ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าล่ี จังหวัด
เลย 

วัดพระธาตุอุโมงค์มังคลาราม ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

บ้านยาง หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าล่ี  

อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
วัดโพธิ์ชัย ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างขึ้น 
บ้านเมี่ยง หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองผือ อ าเภอ
ท่าล่ี จังหวัดเลย 

วัดโพนทอง ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี 3 ต าบลน้ าทูน อ าเภอ
ท่าล่ี จังหวัดเลย 

พระรัตนมหามิ่งมงคลบรมไตรโลกนาถ ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้น 

บ้านท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี   

อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ภูผักหวาน/ผาประวัติศาสตร์ ประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติ 
บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี 3 ต าบลน้ าทูน อ าเภอ
ท่าล่ี จังหวัดเลย 

ศูนย์เรียนรู้ไอซีที 

กศน.ต าบลน้ าแคม 

ประเภทกิจกรรมทาง
สังคม 

บ้านน้ าแคม หมู่ท่ี 3 ต าบลน้ าแคม อ าเภอ
ท่าล่ี จังหวัดเลย 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอท่าล่ี ประเภทกิจกรรมทาง
สังคม 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอท่าล่ี   ต าบลท่า
ล่ี  

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้
ความสามารถ 

ที่อยู ่

นายสุเทพ สังฆะวงค์ ด้านการพัฒนาสังคม
ชุมชน 

22 หมู่ท่ี 1 ต.น้ าแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 

นางกองเหรียญ บุญธิศักดิ์ การทอผ้าพื้นเมือง 123 หมู่ท่ี 3 ต.น้ าแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 
นายถนอม โกษารักษ์ พราหมณ์บายศรีสู่

ขวัญ 
142หมู่ท่ี ๓ ต.น้ าแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 

นายบุญมี  วันหากิจ เกษตรกรรมปลูก
ยางพารา 

19 หมู่ท่ี 3 ต.น้ าแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 

นายเกิด บัวระภา สานกระติบข้าวอุ่น
ทิพย์ 

101 หมู่ท่ี 3 ต.น้ าแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 

นางพิสมัย  สันหาชนานันท์ การทอผ้าพื้นเมือง
หัตถกรรมหวาย 

166 บ้านนากระเซ็ง หมู่ท่ี 4  
ต าบลอาฮี  
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นายจันทร์  ตัญญาภักดิ์ ด้านการพัฒนาสังคม
ชุมชน 

หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

นายร าไพ  กาแก้ว ด้านการพัฒนาสังคม
ชุมชน 

หมู่ท่ี 1 บ้านอาฮี ต าบลอาฮี จังหวัดเลย 

นายเยาว์  ธุระงาน ด้านช่างตีเหล็ก หมู่ท่ี 3 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นายจันทร์  คุณมี ด้านจักสานไม้ไผ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นายสนาม  อินทร์หัน สานกระติบข้าวอุ่น

ทิพย์ 
โรงเรียนท่าล่ีวิทยา อ าเภอท่าล่ี จังหวัด
เลย 

นายจาว  กาวน ด้านการพัฒนาสังคม
ชุมชน 

หมู่ท่ี 2 ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าล่ี จังหวัด
เลย 

นางบัววร  สารมะโน แปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 2 ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าล่ี จังหวัด
เลย 

นางสุวรรณี  กอศรีรมย์ แปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 3 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย 

นางเพ็ญศรี  แก้วแสนทิพย์ ตัดเย็บปลอกหมอน 

ผ้าปูท่ีนอน 

หมู่ท่ี 3 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย 

นางสมบูรณ์  แก้วแสนทิพย์ ประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ 

หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย 

นางทองใหม่  สุพรหมอินทร์ ด้านทอผ้าพื้นเมือง หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย 

นางหนูไพฑูรย์  ภูหมื่น ศิลปหัตถกรรม 82 หมู่ท่ี 2 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี  

จังหวัดเลย 
นางหนูหล่ัน  สัตตาคม จักสาน 95 หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี  

จังหวัดเลย 
นายบุญโฮม  จันทาตีด เกษตรกรรม 28 หมู่ท่ี 4 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี  

จังหวัดเลย 
นางระยอง บรรดิษฐ์ภักดิ์ 

 

ศิลปประดิษฐ์ หมู่ 9 บ้านกกก้านเหลือง ต าบลท่าล่ี 
อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

พระครูอมรธรรมาภิวัฒน ์ ศาสนาวัฒนธรรม วัดโพธิ์ชัย หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองผือ อ าเภอ
ท่าล่ี  

จังหวัดเลย 
พระมหาแสง อภิวณฺโณ ศาสนาวัฒนธรรม วัดลาดปูุทรงธรรม ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี 

จังหวัดเลย 
ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าแคม หมู่ท่ี 1 ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลอาฮี หมู่ท่ี 1 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองผือ หมู่ท่ี 1 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลน้ าทูน หมู่ท่ี 1 ต าบลน้ าทูน อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลอ าเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 1 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าแคม หมู่ท่ี 1 ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี หมู่ท่ี 1 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกใหญ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
เทศบาลต าบลท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

ต าบลกุดปุอง อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

โรงเรียนบ้านท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนท่าล่ีวิทยา หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านเมี่ยง หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านยาง หมู่ท่ี 5 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮ ี หมู่ท่ี 1 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ท่ี 7 ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านโคกใหญ ่ หมู่ท่ี 1 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านน้ าแคม หมู่ท่ี 1 ต าบลน้ าแคม อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
วัดลาดปูุทรงธรรม หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สถานีต ารวจอ าเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ท่ีว่าการอ าเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ธนาคารออมสิน สาขาท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ธนาคาร ธกส.สาขาท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ส านักงาน กก.ต.จังหวัดเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
ส านักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
สถานีต ารวจภูธรท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าล่ี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สถานีต ารวจภูธรโพนทอง หมู่ท่ี 4 ต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

รวม 34 แห่ง  
 

หมายเหตุ ประเภทแหล่งเรียนรู้ สามารถจ าแนกได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 
  1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 
  2. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
  3. แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
  4. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม 
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รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (ปีปัจจุบนั) 

1. รางวัลผู้บริหารดีเด่น  วันครู 16 มกราคม 2561 
2. รางวัลบรรณารักษ์ท่ีมีผลการปฏิบัติในระดับดีเด่น   
3. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  วันครู 16 มกราคม 2561 
4. รางวัลสถานศึกษาท่ีด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพเพื่อการมีงานท าดีเด่น ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน  ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
6. รางวัลบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น 
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ส่วนที่ 2 

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

 

 
วิสัยทัศน์ 

คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตท่ีเหมาะสม
กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษ  ท่ี 21 

 
พันธกิจ 

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการ
เรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนกลุ่มเปูาหมายพิเศษได้รับ
โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่
ละกลุ่มเปูาหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 

3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
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7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
 2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเปูาหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 
 3. จ านวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเปูาหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพิ่มขึ้น 
5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  
6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าถึงบริการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 
7. จ านวนประชาชนท่ีได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท และ

ความต้องการของพื้นท่ี/ชุมชน  
 8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลท่ีมีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น 

10. จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 
ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์เพื่อการศึกษาส าหรับศูนย์ข่าวโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา 1 ระบบ 

12. จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะใน 
การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยผ่านช่องทางส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการส่ือสาร 

14. จ านวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคช่ัน ในการให้ความรู้ด้านการเกษตร 
15. จ านวน/ประเภทของส่ือ ท่ีมีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีมีการใช้ระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลในการจัดท า

ฐานข้อมูลชุมชนและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยขององค์การ 
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17. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศท่ีได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
18. จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนดของโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
19. ร้อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  
20. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
21. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
22. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ ท่ีร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ

โรงเรียน (N-NET) 
 2. ร้อยละของก าลังแรงงานท่ีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่ม
สูงขึ้น  
 4. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบท่ีสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่ง
ของหลักสูตร/กิจกรรมท่ีก าหนด 
 5. ร้อยละของผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
 6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนท่ีมีรายได้เพิ่มข้ึนจากการพัฒนาอาชีพตาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 9. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้ 
 10.ร้อยละของครู กศน. ท่ัวประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 11.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การอบรม
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 12.ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้ส าเร็จตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
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นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลท่ี 10 

1) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์รวมท้ังสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และ
อุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรม
อื่นๆ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นท่ีพิเศษ1) เขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นท่ีชายแดน 

1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความ
สอดคล้องกับบริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี 

1.2 เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยท่ีชัดเจนส าหรับหน่วยงานและ
สถานศึกษา รวมท้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยบูรณา
การแผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบต่างๆ 
ท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่นใน
หลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะท่ีสูงขึ้น เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน  สร้างงานและพัฒนาอาชีพท่ี
เป็นไปตามบริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

2.1 ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 

2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ 
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ท่ีมีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัล
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ 

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชน มีความรู้พื้นฐานด้าน Digital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
รวมท้ังการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
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2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน  เกี่ยวกับการท าธุรกิจและ

การค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 
3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 

3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม

ผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมท้ังเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ  ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ี

เหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน รวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 

3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษา
และประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 

3.4 เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมี
ความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและ
ทันเหตุการณ์ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ท าได้ ขายเป็น” 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของ

ตลาด รวมท้ังสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ 

2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การท าช่องทางเผยแพร่และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร 

3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
2) จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบระดับต าบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 
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3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อ าเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของส่ือและนวัตกรรม รวมการมตรฐานของ
การวัดและประเมินผลเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ 

4.3 เพิ่มอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
1) เร่งจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชน

สามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นท่ีห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้ส่ือ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะใน
รูปแบบต่างๆ ท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีและกลุ่มเปูาหมาย ให้ประชาชนสามารถฟัง พูด อ่าน 
และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบ
ต่างๆ รวมท้ังทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเปูาหมายทหารกองประจ าการ รวมท้ังกลุ่มเปูาหมายพิเศษอื่นๆ เช่น 
คนพิการเด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไป
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G” 

1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้  : 
Good Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเช่ือมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ 
มีความรอบรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี 
รวมท้ังเป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  : 
Good PlaceBest Check-In มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้  เป็นแหล่งข้อมูล
สาธารณะท่ีง่ายต่อการเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีส่ิงอ านวยความสะดวก 
ดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 

3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมท้ัง
เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมี
คุณภาพ 
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4.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ ท่ีมีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์

ศูนย์เรียนรู้แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว  ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน

เกี่ยวกับการคัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน 
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  รวมท้ังลดการใช้

ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และ

เช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ 

6.2 ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบการลา 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ  ท้ังระบบการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมท้ังระบบการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา 

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้ตรงกับสาย
งานหรือความช านาญ 
 

ภารกิจต่อเนื่อง 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย

ด าเนิน การให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า
จัดการเรียนการสอนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ันเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ท่ีมีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามท่ีก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีคุณภาพท่ีผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ

กิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิตอาสา และการจัดต้ังชมรม/ชุมนุม พร้อมท้ังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ นอก
หลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

 
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ
เดียวกันท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

2) พัฒนาหลักสูตร ส่ือ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการส่งเสริม
การรู้หนังสือท่ีสอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 

3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ  และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริม
การรู้หนังสือในพื้นท่ีท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้
หนังสือการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตของประชาชน 

1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา

อาชีพเพื่อการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทาง
หรือการบริการ ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมท้ังให้มีการก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีทักษะการด ารงชีวิตลอด
จนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต 
โดยจัดกิจกรรมท่ีมีเนื้อหาส าคัญต่างๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การปูองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่านการศึกษารูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิต การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละ
พื้นท่ี โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การ
สร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชน การบริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 

 



23 
4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้

ตลอดชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้ม กัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมี
การบริหารจัดการความเส่ียงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ

จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการ

อ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ท่ี
หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงสม่ าเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อมในด้าน
ส่ืออุปกรณ ์เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 

4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจ าท้องถิ่น  โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ ส่ือและ
กิจกรรมการศึกษาท่ีเน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝัง เจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการท่ีบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ควบคู่กับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชน
และประเทศ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ มีความสามารถใน
การคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะท่ีจ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี ๒๑มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาส่ิงแวดล้อม การบรรเทาและปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับสภาพ
บริบทของพื้นท่ี และความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและชุมชน 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์และส่ืออื่นๆ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเปูาหมายท่ัวไปและกลุ่มเปูาหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุม
การสอบออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) 
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผลและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
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ตามอัธยาศัย เพื่อให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
อย่างต่อเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เล้ียงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้เช่ือมโยงและตอบสนองต่อการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับกลุ่มเปูาหมายต่างๆให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาตนเองให้
รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานท า รายการติวเข้ม
เติมเต็มความรู้ ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
(ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 

3.2 พัฒนาช่องทางการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อื่นๆ เพื่อส่งเสริม
ให้ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศให้กลุ่มเปูาหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยขยาย
เครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ และเพิ่มช่องทางให้สามารถ
รับชมรายการโทรทัศน์ได้ท้ังระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมท่ีจะรองรับการพัฒนา
เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให้บริการส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้ได้หลายช่องทางท้ังทางอินเทอร์เน็ต และ
รูปแบบอื่น ๆเช่น Application บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น เพื่อให้
กลุ่มเปูาหมายสามารถเลือกใช้บริการเพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 

3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ใน
การพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ์ 

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หรือโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 

4.2 จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ท่ีสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ท่ีสามารถน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการ
พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.5 จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นท่ีสูง  ถิ่น
ทุรกันดาร และพื้นท่ีชายขอบ 
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีตอบสนองปัญหา

และความต้องการของกลุ่มเปูาหมายรวมท้ังอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นท่ี 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ

นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างท่ัวถึง 
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี โดยเน้นสาขาท่ีเป็นความต้องการของตลาด 
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นท่ี 

5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน  
(ศฝช.) 

1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ต้นแบบด้านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเปูาหมายเช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน าด้าน
อาชีพ ท่ีเน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและ

ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเล่ือนต าแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน. 
ต าบล/แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน  การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเบื้องต้น 
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5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข่ายท้ังใน
และต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพิ่มแระสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกันในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ 

ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
2) บริหารอัตราก าลังท่ีมีอยู่ ท้ังในส่วนท่ีเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาใช้ในการ

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ

อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  
การวางแผน การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษาวิจัย
เพื่อสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและ
ชุมชนพร้อมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายท้ังระบบ 
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตาม

และรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่ืออื่น ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการ
ก ากับ นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ของ
ส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีก าหนด 

5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 
ต้ังแต่ส่วนกลางภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แนวทางการขับเคล่ือนการด าเนินงาน   
“โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

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

ส านกังาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมท้ังส้ิน 
7,424 ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้ครบ
ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   
  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล เพื่อให้หน่วยงาน  
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  (2) แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล  
ตามแนวทาง/เกณฑ์ท่ีก าหนด  
  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา แจ้งรายช่ือชุมชนต้นแบบระดับต าบล ผ่านระบบ DMIS ของ
ส านักงาน กศน.  
  (4) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบระดับต าบล รายไตร
มาส  (ทุกวันท่ี 20 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)  
 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)         
เพื่อพัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน  
  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ การบริหาร
จัดการ ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบ และการพัฒนาต่อยอด   
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  (2) แจ้งแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ให้หน่วยงาน สถานศึกษาด าเนินการ
ส่งเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนต้นแบบ   
  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน. 
รายไตรมาส  
 3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นท่ี
ประชาชน ยังมีระดับการรับรู้น้อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย และประเด็น 06 รู้
กลไกบริหารราชการ   

  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพิ่มเติม) เพื่อส่งให้หน่วยงาน สถานศึกษาเผยแพร่
และ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน  
  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  
  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ทาง google form 

 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ เพื่อสรุปผลการด าเนินงานการขยาย
ผล ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  
  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ   
 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  
  (1) การติดตามผลในพื้นท่ีเชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.จังหวัด/
กทม.  
  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  
  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน  ประจ าปี 2562  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนนิงาน  
การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา   

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

   ส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ท่ีได้มอบหมายให้ด าเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยู่
นอกระบบการศึกษา โดยมีเปูาหมาย น าเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยในปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาและการส่ือสาร และส านักติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และติดตามประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา  
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ความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย เพื่อร่วมกันน ากลุ่มเปูาหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ
การศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานท่ีต่อเนื่อง ดังนี้ 

 1.  สร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังในระดับ
ภาค  ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการด าเนินงานแก้ปัญหา
ประชากรวัยเรียน ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพื้นท่ี ด าเนินการจัดต้ังคณะท างาน
ขับเคล่ือนการแก้ปัญหาประชากรวัย เรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให้ส านัก
จังหวัดเป็น “ศูนย์ข้อมูลประชากรวัยเรียน ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา” และเสนอข้อมูลท่ีได้จากการตรวจสอบ 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการขอกลุ่มเปูาหมาย   ส่งต่อให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปด าเนินการ
ต่อไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค สนับสนุนการท างานท้ังด้านวิชาการ  การติดตามและประเมินผล และให้ความ
ช่วยเหลือ 

 2.  น าประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างท่ัวถึง โดยคณะท างานใน
แต่ละ ระดับขับเคล่ือนตามบทบาทหน้าท่ี มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหน่วยจัดการศึกษาและประสานความ
ร่วมมือเพื่อส่งต่อ กลุ่มเปูาหมายตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มี กศน.
ต าบล/แขวง คอย ขับเคล่ือนร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ี ใช้กลยุทธ์ “กศน.ชวนน้องเรยีน” เพื่อน 
ากลุ่มเปูาหมายเข้าเรียนใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ท้ังการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอื่น ตามความสนใจ และร่วมกับสถานศึกษาใน
สังกัดอื่นสร้างระบบการส่งต่อกลุ่มเปูาหมาย ในพื้นท่ีให้ชัดเจน  
 3. พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ด าเนินงาน
จัดท า แผนงานติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน ไว้ในศูนย์บริการให้ค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต น าระบบ
ฐานข้อมูลประชากร วัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตาม 
ประชากรวัยเรียนกลุ่มเดิม และ กลุ่มใหม่ท่ีอยู่ในระบบฐานข้อมูล เพื่อทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา 
ไม่ให้กลุ่มเปูาหมายออกจากระบบ การศึกษา  ให้กศน.ต าบล ให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือประชากรวัย
เรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา” มีหน้าท่ี เป็นศูนย์เช่ือมโยงความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย ท่ีเป็นประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอก ระบบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ขาดโอกาส 
และพลาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นท่ี และใช้กลยุทธ์“เคาะประตูบ้าน รุกถึงท่ี ลุยถึงถิ่น” ให้ครู กศน.ต าบล
ร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีติดตามกลุ่มเปูาหมาย อย่างท่ัวถึง   
 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพื้นท่ี เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา โดยสร้างจังหวัดต้นแบบ “เมืองแห่งการ
เรียนรู้ และให้โอกาสทางการศึกษา” ท่ีทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกนัขับเคล่ือนการจัดการศึกษาแบบบูรณา
การท้ัง การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุ่มเปูาหมายท่ีพลาดโอกาส ขาดโอกาส และด้อย
โอกาสทาง การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้สามารถเลือกเรียนกับ กศน. ได้ตาม
ความต้องการ  มีหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายตามมาตรฐานท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้ใน แต่ละช่วงวัย รวมทั้งส่งต่อผู้เรียนให้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนนิงาน   
การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์   

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

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. เปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน.   
  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพื่อเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับ
การค้าออนไลน์ เบ้ืองต้น ผ่านช่องทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงร่วมมือ   
  1.2 อบรมให้ความรู้กับผู้แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพื่อเป็น OOCC Consult โดย
วิทยากรจาก DTAC เพื่อร่วมกับเน็ตอาสาในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น   
  1.3 ผู้ผ่านการอบรม  OOCC Consult ร่วมเป็นคณะท างานให้ค าปรึกษาของศูนย์ OOCC  
 2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าท่ีของศูนย์ให้ค 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. หลักสูตรการตลาด
และการสร้าง 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 กลุ่มเปูาหมาย 
ประชาชนใน พื้นท่ี  178,176 คน (กศน.ต าบล 7,424 ต าบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    
  1. หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าในกับสินค้า  2 วัน    
  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า 2 วัน  โดยเปูาหมายจ านวน 12 คนต่อหลักสูตร และให้เข้า
ร่วมกลุ่ม OOCC ส านักงาน กศน.  
 4.สร้างความต่อเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค้าออนไลน์ให้กับผู้เข้ารับการ
อบรมกับ กศน.   
  4.1 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู้อบรมติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ในกลุ่ม 
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 ทุกส้ินไตรมาส  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนนิงาน   
การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  
 ---------------------------------------------------  

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   
 1. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 1) จัดท าแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้    
 2) จัดท าคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ 
ไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ 
ไทยพุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     
 4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 5) จัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย    
 6) ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือไทย และข้อมูลผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
 7) จัดท าฐานข้อมลผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่ออ่านออกเขียนได้  
  2. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชนท่ัวไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วยการ ประเมินระดับการรู้หนงัสือของนักศึกษา กศน. (อ่านออกเขยีนได้)    
 1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 4) ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู้หนงัสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การรณรงค์เรือ่งการเพิ่มอัตราการอ่าน  

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

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  จัดการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หน่วยเคล่ือนท่ีเข้าหาชุมชน  
  ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  
 เพิ่มและขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน  
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน   
 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  
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  พัฒนาการบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงส่ือส่งเสริมการอ่าน ได้สะดวก พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนนิงาน  
การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

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

 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้
ส านักงาน กศน. เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. 
จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ี อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพื้นท่ี  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะ
และสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใช้
เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคล่ือนการส่งเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

วัตถุประสงค์    

 1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
 2. เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี   

กลุ่มเป้าหมาย    
 นักศึกษา กศน. และประชาชน   

วิธีการด าเนินงาน       
 1. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ช้ีแจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม สุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ กศน.อ าเภอ/เขต  
และสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักอนามัย 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 าอ าเภอ 
และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร 
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 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นวิทยากร ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย    
 5. ครู กศน.ต าบล/แขวง ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด าเนินงาน จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     
  5.1 สุขภาวะอนามัยแม่ อาทิ อนามัยวัยรุ่น การดูแลหญิงต้ังครรภ์ การดูแลหลังคลอด  โรค
และความเส่ียง  
  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหว่างแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 
โภชนาการ  
  5.3 ปัญหาโรคท่ีไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู้ 
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบด้วย  
อาหาร อารมณ์ ออกก าลังกาย ไม่ด่ืมสุรา และไม่สูบบุหรี่     
  5.4 ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การส่งเสริมอาชีพ    
 6. ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถให้ความรู้ 
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย ให้แก่กลุ่มเปูาหมายตามเนื้อหาข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  5.4  
โดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหาความ
เข้าใจใน กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม)     
 7. ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจเย่ียมบ้าน 
นักศึกษา กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเย่ียมหลังจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
 8. ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
สุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    
 9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข 
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกล่าวให้ส านักงาน กศน. ทราบ   

การรายงานผล 
 1. ขอให้การรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามล าดับข้ัน ดังนี้         
  1.1  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล การ
ด าเนินการต่อ กศน.อ าเภอ/เขต และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        
  1.2  ให้ กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แล้วรายงานผลการ 
ด าเนินการต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        
  1.3  ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าว 
รายงานให้ส านักงาน กศน. โดยผ่านระบบ DMIS  ดังนี้    
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   ครั้งท่ี 1  รายงานภายในวันท่ี  14  ธันวาคม  2561 
   ครั้งท่ี 2  รายงานภายในวันท่ี  14  มีนาคม  2562 
   ครั้งท่ี 3  รายงานภายในวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 
   ครั้งท่ี 4  รายงานภายในวันท่ี  13  กันยายน  2562    
 2. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ทุกครั้งท่ี
รายงานผล จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   

        
          
             

เพื่อให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัด
เลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเท่ียว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาท่ียั่งยืน ” ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย 
(THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยท้ังทางร่ายกายและจิตใจของตนเองท่ีเหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่า
เทียมและท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน า เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังมี
เครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้าง
ความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ 
อ านวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า การพัฒนา
สัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต
และบริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ

พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ 
การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ านวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก 
ค่านิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อน าเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเปูาหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้
ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดี
งาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
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ส่วนที่ 3 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของกศน.อ าเภอท่าลี ่

 
สถานศึกษาได้ประชุมบุคลากรเพื่อร่วมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา
รวมท้ังโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาเพื่อน าผล
ไปใช้ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 
ซึ่งได้ผลการประเมินสถานภาพ ดังนี้   

 
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยู่ในท่ีชุมชน    
 1.1.1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3 มีบุคลากรเต็มพื้นท่ี/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4 สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานท่ีชัดเจน   
 1.1.1.5 ผู้บริหารใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6 มีการกระจายงบประมาณอย่างท่ัวถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7 มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อย่างต่อเนือ่ง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ ส่ือเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1 บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างาน  
 1.1.2.2 การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปล่ียนบุคลากรบ่อย ๆ 
 1.1.2.3 ส่ือเทคโนโลยีไม่ทันสมัย ส าหรับการให้บริการ 
 1.1.2.4 การปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงกับบทบาทหน้าท่ี   
 1.1.2.5 บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีส่วนร่วมจาก
ภาคีเครือข่ายยังไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส(Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือข่ายท่ีหลากหลาย ในการร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2 มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย 
 1.2.1.3 เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.2.1.4 ประชากรมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.2.1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6 มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7 มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน กศน. ท่ีหลากหลาย 
 1.2.1.8 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษา 
 

 1.2.2 อุปสรรค(Threats ) 
 1.2.2.1 ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกันเกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
      1.2.2.2 ผู้เรียนมีอายุเฉล่ียน้อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน้อยเป็นปัญหาในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2.2.3 ผู้เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
 
2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 

2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 

“คิดเป็น” เป ็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาน าพาไปสู่ความสุขความส าเร็จโดยใช้ข้อมูล ๓ ด้านมา
ประกอบการตัดสินใจ คือ ข้อมูลด้านวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถ้าส าเร็จก็มีความสุข
ถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่                                                                                            

 2.2 วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนอ าเภอท่าล่ี  ได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด ารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจ าเป็นในโลก
ศตวรรษที่ 21” 

2.3 อัตลักษณส์ถานศึกษา  “ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” 

2.4 เอกลักษณ์ “ให้โอกาสเรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง”  

2.5 ค าขวัญ “กศน. คือ การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน” 
 

 2.6 พันธกิจ 
  1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  2) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน   ในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมท้ังการ
ด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
  3) ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน
อย่างท่ัวถึง 
  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยยี   ส่ือและนวัตกรรม การ
วัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษา ท่ีมี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

  6) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของ 
กศน.อ าเภอท่าล่ี 

 
2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประชาชนเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี ผู้ด้อยพลาดและ
ขาดโอกาสทางการศึกษารวมท้ังประชาชนท่ัวไป
ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษา
ต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงเป็นไปตามสภาพปัญหา
และความต้องการของแต่ละกลุ่มเปูาหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวน  
6 ต าบล  41 หมู่บ้าน  ในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี 
เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 
 

2. ประชาชนเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี ได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมขนเพื่อพัฒนาไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการนักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี เข้า
ร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี ได้รับการ
ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีกศน.ต าบลศูนย์
การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็น
กลไกในการจัดการเรียนรู้ 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี เข้า
ร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่น 
โดยมี กศน.ต าบลจ านวน 4 แห่ง แหล่งเรียนรู้อื่น ใน
พื้นท่ี 

4. ประชาชนเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี ได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิต 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  



ประจ าวันรวมท้ังแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี เข้าร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

5. ชุมชนและทุกภาคส่วนเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ีร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมท้ังมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัดการ
ท่ีสอดคล้องกับสภาพกลุ่มเปูาหมาย  สังคม  ชุมชน  
และตามจุดเน้นและนโยบายการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและ
สนับสนุน ร้อยละ 80  

6. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและน าส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาใช้ในการเพิ่มโอกาสและ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเน้นการน าส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นท่ี
อ าเภอท่าล่ี เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลง
บริบทด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และส่ิงแวดล้อมรวมทั้งตามความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  
ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี เข้าร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

8. บุคลากรของกศน.อ าเภอท่าล่ี ได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างท่ัวถึง 

-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ร้อยละ 80 เพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อ าเภอท่าล่ี มีระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาลบุคลากร 
ร้อยละ 80 มีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม
ปฏิบัติตนตามองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 

 

 2.8  กลยุทธ์ 
 2.8.1 ประเด็นกลยุทธ์ มี  2 ประเด็น ประกอบด้วย  
 ประเด็นท่ี 1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 ประเด็นท่ี 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
  2.8.2 กลยุทธ์ 

   กลยุทธ์ที่  1 เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายท่ีหลากหลายและท่ัวถึง 
ตัวชี้วัด 
               1.1 ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
               1.2 แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
               1.3 ระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเปูาหมาย 
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แนวทางการด าเนินงาน 
     1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นท่ี  41 หมู่บ้าน  ให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 
               1.2 ก าหนดพื้นท่ีและกลุ่มเปูาหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการท้ัง 6 ต าบล ต าบล ละ 1 
หมู่บ้าน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าข้อมูลรายบุคคล  รายกลุ่ม  และ
เช่ือมโยงกับภาคีเครือข่ายเพื่อสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและน าไปใช้ได้ 
               1.4 มีฐานข้อมูลท่ีระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการในพื้นท่ีเปูาหมาย 
               1.5 จัดท าแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทุกกิจกรรม 
  กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
แต่ละกลุ่มเปูาหมาย 
ตัวชี้วัด 
  2.1  มีหลักสูตรและส่ือท่ีพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเปูาหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การ
ให้บริการ 
  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความต้องการ
ของกลุ่มเปูาหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผู้จบ
การศึกษาแต่ละหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
  2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้รับบริการ 
  2.2  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3  จัดให้มีส่ือ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.4  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการ 
และเนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
  2.6  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการเรียนรู้ของ
แต่ละกิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ 
  2.7 น าการจัดการความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
  2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่างท่ัวถึง 
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  2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ใน
การบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และภูมิปัญญาให้เป็นฐานความรู้
ของชุมชน 
ตัวชี้วัด 
      3.1  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
      3.2  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีหลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ของประชาชน 
      3.3  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางการด าเนินงาน 
      3.1  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพื้นท่ี 
      3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนส่ือต่างๆ ในการให้บริการ
อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
      3.3  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเช่นศูนย์ ICT  โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา (ETV) 
      3.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต เช่น ห้องสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  กศน.อ าเภอ  
แหล่งเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  
 

กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
                4.1  จ านวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 4 เครือข่าย ในพื้นท่ีร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับ
สถานศึกษา 
                4.2  จ านวนกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด 
                4.3  ร้อยละ 80ของผู้รับบริการกลุ่มเปูาหมายท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
แนวทางการด าเนินงาน 
                4.1 แสวงหาและจัดท าฐานข้อมูล  และท าเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  ท้ั งในและ
นอกพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี 
                4.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
รูปแบบต่าง ๆ  
                4.3  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ของภาคีเครือข่าย 
                4.4  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
                4.5  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
                4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
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 กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
ตัวชี้วัด 
                5.1  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลระดับดี 
                5.2  จ านวนบุคลากรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
                5.3  มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการด าเนินงาน 
                5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง 
                5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย 
                5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
                5.4  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
                5.5  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
                5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ่มเปูาหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอาสาสมัคร 
กศน.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างต าบล และหมู่บ้าน 
                5.7  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 
 2.9 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็น  ได้แก่ 
                    1.1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา 
 1.2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอ าเภอท่าล่ีมีความรู้และทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ภาคส่วนของสังคมอย่างน้อย 1 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอ าเภอท่าล่ีได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแหล่งเรียนรู ้
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3. งบประมาณ 
3.1 เงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี  ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ ดังนี ้
1. งบด าเนินงาน (ผลผลิตท่ี 4) : 4004  
  - งบบริหาร        ได้รับจัดสรร    33,500  บาท 
  - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   ได้รับจัดสรร    14,748  บาท 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ได้รับจัดสรร    34,200  บาท 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้รับจัดสรร    20,520  บาท 
- เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ ได้รับจัดสรร    17,600  บาท 

2. งบด าเนินงาน (ผลผลิตท่ี 5) : 4005     ได้รับจัดสรร    49,910  บาท 
3. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)     ได้รับจัดสรร     536,800  บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)   ได้รับจัดสรร     397,600  บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    ได้รับจัดสรร     182,116  บาท 
6. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพ)  ได้รับจัดสรร      48,000  บาท 
7. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ/  ได้รับจัดสรร      25,700  บาท 
     โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
8. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล) (จากฐานงบประมาณ 2561)   
        ได้รับจัดสรร      64,578  บาท 
9. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน) (จากฐานงบประมาณ 2561)     

ได้รับจัดสรร    381,000  บาท 
10. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ  ได้รับจัดสรร     12,000  บาท 
     มูลฝอยและส่ิงแวดล้อม)    
11. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ Smart Farmer) (จากฐานงบประมาณ 2561)    

ได้รับจัดสรร      91,200  บาท 
  รวมทั้งสิ้นจ านวน   1,909,472  บาท 

 
3.2 เงินนอกงบประมาณ                    จ านวน    25,234.74  บาท 
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ส่วนท่ี 4 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 
  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ท่ีต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นท่ีส าคัญของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเปูาหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
 

  
 
 งาน 
 1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
  -  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ 
                      2. การศึกษาต่อเนื่อง 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    - แหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล (4ศูนย์ กศน.) 
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
    - ห้องสมุดประชาชน 
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลการด้านการจัดการเรียนการสอน 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 โครงการ 

1. โครงการไทยนิยมยั่งยนื 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยาย

ผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
5. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 

 
6. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  
7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่าย 

อื่น 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้ 

เพ่ือ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึ กษาข้ั นพ้ื นฐานให้ กั บ
กลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ ง
ระบบการให้บริการ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การ

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพ้ืน
ฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 
 

ผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาส
ทางการศึกษา 
 
ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 
ผู้ไม่รู้หนังสือ 

 
 
 
 

 
56 

 
426 

 
918 

 
32 

 
 
 
 
 

51,520 
 

477,120 
 

1,028,160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
 
 
 
 
 
 
 

 

กศน-กผ-01/62 
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พบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้น
เรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบ
ระดับการศึกษา และการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ที่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามที่ ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ มเปู าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้
และปฏิ บั ติ กิ จกรรมพั ฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง 
และส่ งเสริ มการปกครองใน
ระบอบประชา ธิ ปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการ
บ า เ พ็ญประโยช น์อื่ นๆนอก
หลั กสู ตร  มาใช้ เ พ่ิ มชั่ ว โม ง
กิ จ ก ร รม ให้ ผู้ เ รี ยนจบตาม
หลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการ
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รู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถ
อ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านักงาน กศน. และ
สื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่
ของกลุ่มเปูาหมาย 

รวม   1,556,800 17,600  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมี
งานท าอย่างย่ังยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพ
ทีส่อดคล้องกับศักยภาพของ
ผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละ
พ้ืนที่  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย โดย
จัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจั ดต้ั งชมรม/ชุมนุม การ
ส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ 
ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 
 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียน
วิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
3) พัฒนาสังคม
และชุมชน 
4) เศรษฐกจิ
พอเพียง 

 
 
 
 

70 คน 
240 คน 

 
180 คน 

 
270 คน 

 
180 คน 

 
108 คน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,050 
 

72,000 
 

43,200 

 
 
 
 

40,000 
116,000 

 
144,000 
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คุณธรรมจริ ยธรรม รวมทั้ ง
สามารถใช้ เ วลาว่ างให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช้หลักสูตรและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การ
ประชุ ม สั มมนา การจั ดเวที
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้   การจั ด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชน
นักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่
เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดย
เน้นการด าเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน 
เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน การจัด

50 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ า
ต าบล 

รวม    163,850 300,000 

51 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิง
รุ ก ใ น ชุ ม ช น  แ ล ะ พั ฒ น า
ความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4)  ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร ส ร้ า ง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทย
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหลง่
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสง่เสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการ

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดีข้ึนไป 
 

1) ห้องสมุด
ประชาขน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
4) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
5) ประชาชน
ทั่วไป 
6) ครอบครัว 
7) ภาคีเครือข่าย 

1 
 

6 
41 

 
20 

 
6,000 

 
500 
20 

 49,910  
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การ เ รี ยนรู้ ให้ เ กิ ด ข้ึ นอ ย่ า ง
กว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน 
การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้
และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน 
QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ งเสริ มสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการ
อ่ าน เช่ น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

ด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   

รวม   1,556,800 213,760 300,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพ่ือ 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการ
ด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 

2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มี
สมรรถนะสูงข้ึนในการบริหารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และพัสดุ 

3)พัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศ 

4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของหลักสูตร
การพัฒนา 

3. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

 

 

บุคลากรอ าเภอ
ท่าลี่ 

จ านวน  16  
คน 

- - - 
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เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เก่ียวข้อง
ให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพโดยส่ งเสริมให้ มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
การวิจัยเบื้องต้น 

4) ส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการ
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น การบริ หา รการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  พัฒนาศั กยภาพบุ คลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของประชาชน 

6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
โดยจั ดให้ มี กิ จกรรมการพัฒนา
ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลาย
อย่างต่อเน่ือง 

 

รวม   1,556,800 213,760 300,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมี
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ
ดี ข้ึนไป 

- สถานศึกษา 
- บุคากร กศน.
อ าเภอ 
 

1 แห่ง 
16 คน 

- - - 

รวม   1,556,800 213,760 300,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1.เพื่อติดตามงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ นิเทศติดตาม
ผลและน าผลการนิเทศไป
พัฒนาปรับปรุงแกไขให้
เหมาะสมตามสภาพบริบท
ของแต่ละพื้นท่ีในปี
งบประมาณต่อๆไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การศึกษาและใหค าปรึกษา
ค าแนะน าแกบุคลากรกศน.
ในการด าเนินงาน 
 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ
นิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมส่ือ คู่มือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผล
รายงานการนิเทศ มายัง
ส านักงน กศน.จังหวัดเลย 
 

1.ร้อยละของกลุ่มเปูาหมาย 
ท่ีสามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ
ได้ส าเร็จตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนท่ีก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

1) กศน.ต าบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) บ้าน
หนังสือชุมชน 
 

6แห่ง 
 1แห่ง 

 
 

49แห่ง 

- - - 

รวม   1,556,800 213,760 300,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตาม
วงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และ 
เจ้าหน้าท่ีงานที่เกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ ใน 
facebook  และในระบบ 
DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ ระดับ
จังหวัดอ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสี่ยง 
 

1.จ านวนระบบฐานข้อมูล
กลางด้านการศึกษาของ
ประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 
  

บุคลากร กศน.
อ าเภอท่าลี่ 
 

16  คน - - - 
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ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

รวม   1,556,800 213,760 300,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม 
ย่ังยืน  

1.เพ่ือด าเนินการชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทย นิยม ย่ังยืน 
ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน  
2.เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่
สามารถเผยแพร่ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้       3.พัฒนาชุมชน
ต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ย่ังยืนทุกระดับ  
4. เพ่ือสร้างการรบัรู้ตาม
โครงการไทยนิยม ย่ังยืน แก่
ประชาชน และนักศึกษาใน 
สถานศึกษา  

1. ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ 
ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
ชุมชน)  
2. ชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์
การพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตาม
โครงการ ไทยนิยม ย่ังยืน  ทุก
ระดับ สู่ความย่ังยืน  
3. การสร้างการรับรู้ตาม
โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ชุด 
ความรู้ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 รู้
สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย/06 รู้
กลไกการบริหารราชการ)  
4.การจัดแสดงผลการ
ด าเนินงานของชุมชนต้นแบบฯ 
5. การติดตามผลการ
ด าเนินงาน  

1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท า
กิจกรรมร่วม  
2.จ านวนผู้เ ข้าร่วมกิจกรรม
และสามารถ น าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชี วิต 3.
ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ข้ึนไป  

หมู่บ้านต้นแบบ 6 หมู่บ้าน - - - 

รวม   1,556,800 213,760 300,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบรูณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้างเครือข่าย
ดิจิทลัชุมชนระดับ
ต าบล                         
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้า
ออนไลน์) 

1) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ 
Social Media เพ่ือการ จัดการ
เรียนการสอน ของครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา  
2) เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน Digital ให้กับครู และ
บุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ จัดการเรียน
การสอน  
3) เพ่ือจัดการเรียนรู้ด้าน 
Digital เพ่ือให้ ประชาชนมี
ความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital และ 
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิด เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่ 
อาชีพ 4) สร้างความรู้ความ
เข้าใจและทักษะพ้ืนฐาน ให้กับ

1. ครูและบคุลากรเข้ารับการ
อบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
และ  ครู ค  
2. ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร    
3. ประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบล ผู้อบรม
(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรม
ให้อยู่ใน กลุ่ม OOCC อย่าง
ต่อเน่ือง  
4. ประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นใน ระดับ กศน.
อ าเภอ  
5. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการ ด าเนินงาน
ผ่านระบบ DMIS 

1.จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานและ สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา  
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ ก าหนด  
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา  
4. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมที่สามารถน าความรู้ไป 
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

ครู ข. 
ครู ค. 
ประชาชน 

1 คน 
1 คน 
144 คน 

- -  
 

65,000 

62 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจ
และการค้า ออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วม 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

รวม   1,556,800 213,760 365,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสง่เสริมสุข
ภาวะอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 

1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

1) ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเย่ียมบ้าน
นักศึกษา กศน./ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 
 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 
4. ร้อยละของผู้รับการอบรม 
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 
 

นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน
อ าเภอท่าล่ี 

180 คน - - - 

รวม   1,556,800 213,760 365,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตาม Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 
 

1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

ประชาชน 60 คน - - 80,400 

รวม   1,556,800 213,760 445, 400 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ 

 

เพ่ือ 1)พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร และขยายผล 
 ไปยังการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของประชาชน ใน
รูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
เช่น หลักสูตร ภาษาอังกฤษการ
จัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 2)
จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ 
สั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์
อาเซียน ศึกษากศน. 3) ให้
ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน
การอบรม ตามหลักสูตร

จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรม ตาม
หลักสูตรภาษาองักฤษ
เพ่ือ การสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น)  

1.จ านวนประชาชนได้รับการ
อบรมตาม หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน 
ศึกษา กศน.  
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปาูหมายที่ผ่านการ 
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้
ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการ ด าเนินชีวิตได้ 
 3. ร้อยละของครู กศน. ท่ี
สามารถจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 คน  
20 คน 

   
24,000 
24,000 
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ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้าน อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้
ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน 
การด าเนินชีวิตได้ 
  

 4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

รวม   1,556,800 213,760 493,400 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
 
 
 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดหลักสูตร
ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร
ระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 

1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care 
giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ
และปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบ
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาวในท้องถ่ินชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่ท างานด้าน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ
ยาว 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3.คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

 

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตร
การพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบทีส่ามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 
 

ประชาชนอ าเภอ
ท่าลี่ 

20 คน - - 25,700 

รวม   1,556,800 213,760 519,100 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ 

2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน 
ชุมชน สังคม 
 

1. ส ารวจความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 
2.ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว้ และประสานงาน
วิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน  
  กิจกรรม 
    4.1 ให้ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการขยะ  
    มูลฝอยในพ้ืนที่ 
    4.2 ให้ความรู้เก่ียวกับการ
คัดแยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 
     - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 

1.จ านวนเปูาหมายมีการน า
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ก ลั บ ม า ใ ช้
ประโยชน์  
2. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป  

ประชาชนอ าเภอ
ท่าลี่ 

120 คน - - 12,000 
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     - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 
5. สรุปผลและประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

รวม   1,556,800 213,760 531,100 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

(THAILOEI 4.0) 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเปูาหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา 
 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

56 
426 
918 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 32 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,432 คน 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า
เล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบ
การให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบ
กลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
น ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่ม
ชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถ
อ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่
ของกลุ่มเปูาหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถม 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.การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา 
กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 
6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน. 1,556,800 บาท 
ผลผลิตท่ี  4 จ านวน     17,600  บาท 
รวมท้ังสิ้น  1,574,400  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

778,400  
8,800   

  778,400  
8,800   

  

รวมทั้งสิ้น 787,200  787,200  

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล..น.ส.ภาษณรัชต  ภาษาสุข 
            นางวรรณวิภา  มะโนศรี 
            นางชุติมา ต้ังตระกูลธนกิจ 
 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889014 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 



72 
1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลท่ี 10 
 1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่น
ในสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่นๆตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 41. ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษา มาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOCท่ีใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
          4.4 ยกระดับการศึกษาให้กลุ่มเปูาหมายกองประจ าการให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ภารกิจต่อเนื่อง 
 1.ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   1 )  สนั บสนุ น การ จั ดก าร ศึ กษานอกระบบ ต้ั ง แ ต่ ปฐมวั ยจนจบการ ศึ กษาขั้ นพื้ น ฐ าน 
โดยด าเนินการให้ ผู้ เรี ยนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้ อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ  
ค่าเล่าเรียนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ันเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
  
3.หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้ บุคคล มีสิทธิ และโอกาส เสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12 ปีท่ีรัฐต้องจัดให้ อย่างท่ัวถึงและ มีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ประกอบกับ
นโยบายเร่งด่วน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. 2555 ข้อ 3.เร่งรัดจัดการ
ศึกษานอกระบบต้ังแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน และข้อ 4เร่งรัดการ
จัดระบบความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนและประชาชนเพื่อให้การจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 

 
 

http://www.tamanoon.com/tamanoon50/Section/section49.htm
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4.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ประชาชนผู้ผู้ด้อย /พลาด โอกาสทางการศึกษารวมท้ังประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่า
เทียมและท่ัวถึง 

 
5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน.อ าเภอท่าล่ี  รวมท้ังส้ิน จ านวน  864 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถม ม.
ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อส่ือการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา 
กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอน
เสริม 
11.วัดและประเมินผล 
 

1.เพื่อให้ประชาชนผู้ผู้
ด้อย /พลาด โอกาส
ทางการศึกษารวมท้ัง
ประชาชนได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียมและ
ท่ัวถึง 
 

-กลุ่ม
ประชาชนท่ีผู้
ด้อย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 
2/2561 
 
ภาคเรียนท่ี 
1/2562 
 
-ประชาชนผู้ไม่
รู้หนังสือ 
ภาคเรียนท่ี 
2/2561 
ภาคเรียนท่ี 
1/2562 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

700 คน 
 
 

700 คน 
 
 
 
 

16 คน 
 

16 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ท่าล่ี 

ต.ค. 2561 
-ก.ย.2562 

2,490,400 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
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7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 

7.1 ใช้งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน  

- ค่าจัดการเรียนการสอน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จ านวนเงินท้ังส้ิน  
1,556,800 บาท 

- ค่าซื้อหนังสือเรียน รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จ านวนเงินท้ังส้ิน  
536,800 บาท 

- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 
จ านวนเงินท้ังส้ิน  397,600 บาท 

7.2 ใช้งบประมาณแผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษา
นอกระบบ  งบด าเนินงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ รหัสงบประมาณ 2000239004000000  แหล่งของเงิน 6211200 จ านวนเงนิ

ท้ังส้ิน  17,600 บาท  
 
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2561 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

ด าเนินการตามโครงการ 
1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถม ม.
ต้น ม.ปลาย 
2.ส่งเสริมการรู้หนังสือ 

 
778,400 

 
 

 
8,800  

 

  
778,400 

 
 

 
8,800  

  
 

 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - เจ้าหน้าท่ีงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ครู อาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 - ครู ผู้สอนคนพิการ 
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 - ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอภูหลวง 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 - วัด 
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11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  
12.ผลลัพธ ์

ผู้เรียนท่ีจบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ แก้ปัญหาของตนเองและ
ชุมชน 
 
13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
มีผู้เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนน าความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองและน าไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 

14. การติดตามประเมินโครงการ 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- แบบติดตามผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

             ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                                         
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

 
             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 

 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 

3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

 
7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

70  
240  
180  
270  
180  

 
108  

 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 1,048 คน 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างย่ังยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และ
อาชีพทีส่อดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของ
แต่ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนา
ทั กษะชี วิ ต  การจั ด ต้ั งชมรม/ชุ มนุ ม  การส่ ง เสริ ม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้าง
ชุ มชนนั กปฏิ บั ติ  และรู ปแบบอื่ นๆ ที่ เหมาะสมกั บ
กลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
5) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่าง
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพพึ่งพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอื่น  จ านวน   300,000บาท 
ผลผลิตท่ี  4  จ านวน   146,250  บาท 
รวมท้ังสิ้น     จ านวน  446,250  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุ่มสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

 
10,000 
29,000 
36,000 

 
10,000 
29,00 

36,000 

 
10,000 
29,000 
36,000 

 
10,000 
29,000 
36,000 

พัฒนาทักษะชีวิต  15,525 15,525  

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

 36,000 36,000  

เศรษฐกิจพอเพียง  21,600 21,600  

รวมทั้งสิ้น 75,000 148,125 148,125 75,000 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
             นางอรพรรณ  ปะกิน าหัง 
โทรศัพท์   042-889383 
โทรสาร   042-889383 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.รอ้ยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อท่ี 1.1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้คุณภาพ ข้อท่ี 1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ีด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมข้อ 1, 2 และ 3 
 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ใหไ้ว้  ณ วันท่ี  19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติมี
หลักการจดัการศึกษาให้เปน็การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ ประชาชน และใหทุ้กภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา รวมท้ังสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งหรือท้ังสามรูปแบบก็ได้ โดยเปน็การผสมผสานระหว่างการศึกษาท้ังสามรูปแบบ เพื่อใหส้ามารถพัฒนา 
การศึกษาและคุณภาพชวีิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกี่ยวกับการจดั
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางและ
เปูาหมายดังกล่าว จึงสมควรให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้เป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมปีระสิทธิภาพเพื่อท าใหป้ระชาชนได้มี
โอกาสเรยีนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพชวีิตของตนได้ตามศักยภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา     อนัจะ
มีผลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจดัการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันท่ี 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแหง่ชาติและทนต่อการเปล่ียนแปลงของ
สังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนใหบุ้คคลได้รบัการศกึษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจดัการศกึษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาคน
ไทย ให้ได้รับการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง ประกอบกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ท้ังด้าน
ประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังการเช่ือมโยงสังคม
เศรษฐกจิภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมภิาคและระดับโลก จึงจ าเป็นท่ีจะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อใหก้ลุ่มเปูาหมาย
ประชาชนได้รับการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโลก ท้ังด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวติ และ
การพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของ
ประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลัก
ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

 

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า และอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี  
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 4.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ 
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
 
5.เป้าหมายการด าเนินงาน 

5.1เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนท่ัวไปในเขตพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี จ านวน  1,048  คน 

5.2เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนท่ัวไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

6.วิธีด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เปูาหมาย 
เปูาหมาย พื้นท่ี

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 1.1 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 
ซม.) 
 1.2 ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ซม. 
ขึ้นไป 
1.3 อ าเภอ 1 อาชีพ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
3. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4.โครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.จัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมี
งานท าอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส าคัญ
กับการจัด
การศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 
และอาชีพท่ี
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของ
ผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่
ละพื้นท่ี  
2. จัดการศึกษา

ประชาชน
ท่ัวไป 

1,048 
คน 

อ าเภอท่าล่ี 
6 ต าบล 

ตุลาคม 
2561 ถึง 
กันยายน 
2562 

 
446,250  

บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับทุก
กลุ่มเปูาหมาย โดย
จัดกิจกรรม
การศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิต  การจัดต้ัง
ชมรม/ชุมนุม การ
ส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษต่างๆ ท่ี
มุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รวมท้ังสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3. จัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช้
หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การ
เรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา 
การจัดเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอื่นๆ 
ท่ีเหมาะสมกับ

48 
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กลุ่มเปูาหมาย 
และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพื้นท่ี 
โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมือง
ดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
สร้างจิตส านึกและ
วินัยในชุมชน เช่น 
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  เบิกจ่ายจากงบแผนงาน:พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงานรหัสงบประมาณ200239004000000 แหล่งของเงิน 6211200 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  จ านวนเงนิ 446,250  บาท   
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ ไตรมาส 1 

(ต.ค. –ธ.ค2560) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.2561) 

ไตรมาส3 

(เม.ย.–มิ.ย.2561) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 2561) 

11.จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 1.1 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ซม.) 
 1.2 ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ซม. 
ขึ้นไป 
1.3 อ าเภอ 1 อาชีพ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4.โครงการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

10,000 
29,000 

 
36,000 

 
 

10,000 
29,00 

 
36,000 

 
15,525 

 
36,000 

 
 

21,600 
 

 
 

10,000 
29,000 

 
36,000 

 
15,525 

 
36,000 

 
 

21,600 

 
 

10,000 
29,000 

 
36,000 

 75,000 148,125 148,125 75,000 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ครูอาสาฯ 
  9.2 ครู กศน.ต าบล 
  9.3 ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
  9.4 ครูผู้สอนคนพิการ 
 
10.  เครือข่าย 

10.1 หน่ายงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผู้น าชุมชน 
10.4 องค์การปกครองท้องถิ่น 

 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
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12.ผลลัพธ ์
 ประชาชนท่ัวไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต    
- ประชาชนในเขตพื้นท่ีอ าเภอนาด้วงจ านวน 718  คน มีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

13.2 ผลลัพธ์  
13.2.1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 
13.2.2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
13.2.3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 
13.2.4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอ านวยความสะดวก 
13.2.5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
13.2.6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  
 

 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                                         
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
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2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศกึษาธิการ ข้อ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1  

3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

1) ห้องสมุดประชาขน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) ครอบครัว 
7) ภาคีเครือข่าย 

1 
6 

41 
 

20 
6,000 

500 
20 

แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

แห่ง 
คน 
คน 

ครอบ
ครัว 

 

รวมทั้งสิ้น 

68 
6,500 

20 

แห่ง
คน 

ครอบ
ครัว 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ งเสริมสนับสนุนให้ภาคี เครื อข่ายร่วมจั ด
ส นั บส นุ นการอ่ าน เช่ น  ในโร ง งาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   

6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  5    จ านวน  49,910   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

10,000 10,910 10,900 10,000 

รวมทั้งสิ้น 10,000 10,910 10,900 10,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางวรรณวิภา  มะโนศรี 
             น.ส.เขมิกา  สัตตาคม 
โทรศัพท์   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล    6  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     20    แห่ง 

8.ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 



1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2562 
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีคุณภาพ    เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคล่ือนท่ี เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมี
ความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พื้นฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและทัน
เหตุการณ์ รวมท้ังน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 
สอดคล้องมาตรฐานตัวบ่งชี้   

กศน  : ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ

ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายออกให้บริการประชาชน ใน
พื้นท่ีต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงสม่ าเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อมในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มีหน่วยงา นท้ัง
ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด้าน
การอ่านอย่างต่อเนือง ท้ังจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา ไ ด้แก่ นโยบายในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-
2561) และการก าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี พ.ศ.2552-2561 เป็น
ทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่าน
หนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับต้ังแต่การขาดแคลนหนังสือท่ีดีและตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือท่ีจะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของส่ืออื่นๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมท้ังขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านท้ังใน
และนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
แล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การ
อ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   
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 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ

อ่านท่ีเป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน ประจ าปี 2562 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่านท่ีเกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.ต าบล 
บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นกลไกในการขับเคล่ือนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน 
ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
 2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) ห้องสมุดประชาขน  1 แห่ง 

2) กศน.ต าบล   6 แห่ง 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 41 คน 
4) บ้านหนังสือชุมชน  20 คน 
5) ประชาชนท่ัวไป  6,000 คน 
6) ครอบครัว   500 ครอบครัว 
7) ภาคีเครือข่าย   20 แห่ง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
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6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินกา

ร 

ระยะ 
เวลา 

งบประ
มาณ  

อบรมสัมมนา
อาสาสมัคร
ส่งเสริมการ
อ่าน  
ประจ าปี 
2562 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน
อย่างกว้างขวางและทั่ วถึ ง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชี วิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่ งเสริ มและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
อ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้ อมในด้ านสื่ ออุ ปกรณ์  เ พ่ื อ
สนับสนุนการอ่ าน และการจั ด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน 
เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน  

1) ห้องสมุด
ประชาขน 1 แห่ง 
2) กศน.ต าบล6 
แห่ง 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน
41 คน 
4) บ้านหนังสือ
ชุมชน 20 คน 
5) ประชาชน
ทั่วไป 6,000 คน 
6) ครอบครัว
500 ครอบครัว 
7) ภาคีเครือข่าย
20 แห่ง 
 

อ าเภอท่าล่ี 
 
 
 
 

ต.ค. 
2561-
ก.ย.62 

 
 
 
 

49,910 
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7. งบประมาณ 



-  โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 งบด าเนินงาน  เป็นเงิน  49,910 บาท (สี่หม่ืนเก้าพันเก้า
ร้อยสิบบาทถ้วน)โดยมีรายจ่ายดังนี้ 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1  ห้องสมุดประชาชนอ าเภอท่าล่ี 

 9.2 กศน.ต าบล 6 ต าบล 

 
10. เครือข่าย 
 10.1 ส่วนราชการอ าเภอท่าล่ี 
 10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอท่าล่ี 
  
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ประจ าปี 2562 
 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 - ร้อยละ 80 ห้องสมุดประชาชน กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มข้ึน 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ถึงร้อยละ 80 
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กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.62) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 
การศึกษาตามอัธยาศัย 10,000 10,910 10,900 10,000 



14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
                          

               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ( ................................................... ) 

 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.-กผ.-02 



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 
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2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1,2, 6 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 2,6 

3. ช่ืองาน/โครงการงานพัฒนาบุคลากร 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ้างประจ า 
5) ครู ศรช. 
6) ครูสอนคนพิการ 

1 
1 

10 
1 
2 
1 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 16 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงข้ึนในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบั ติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนัก
จัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ ที่ เกี่ ยวข้องให้ สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชวิีตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี เครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
น.ส.วรัญญา  มุลทากุล 
นายศิวณัฐ  สาระพันธ์ุ 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอท่าลี ่

8.ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

กศน.-กผ-02 



1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 
    มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

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

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี เห็น
ความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึ้น 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ังจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    จ านวน  16  คน   

 เชิงคุณภาพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอท่าล่ี ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอท่าล่ี บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 
  
 6.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.จัดประชุมช้ีแจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอท่า
ล่ี 

16 คน กศน.
อ าเภอท่าล่ี 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 

- 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ  ในระบบ 
DMIS62 

-การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ  ใน facebook 
และในระบบ DMIS62  

- กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และต าบล                   
- การบริหารความเส่ียง 

2.1 เพื่อบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุ
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

2.2 เพื่อให้
สถานศึกษามี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ 

 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ  
ท่าล่ี 

16 คน กศน.
อ าเภอท่าล่ี 

ต.ค. 61-  
ก.ย. 62 

  

3 .สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพื่อให้ทราบถึง 
ผลของการจัด 

ข้าราชการครู
และบุคลากร

16 คน กศน.
อ าเภอท่าล่ี 

ต.ค. 61-  
ก.ย. 62 
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กิจกรรม 
-เพื่อให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลการจัดกิจกรรม 

ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ  
ท่าล่ี 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

                       - 

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.จัดประชุมช้ีแจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ  ใน
ระบบ DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ  ใน 
facebook และในระบบ 
DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล 

- การบริหารความเส่ียง 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี  
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10. เครือข่าย 

1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอท่าล่ี 
3.  ส่วนราชการ 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอท่าล่ี 

12. ผลลัพธ ์(Outcome) 

  -   บุคลากร กศน. ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- กศน.อ าเภอ ท่าล่ี บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด  
 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   -บุคลากร กศน.อ าเภอท่าล่ี ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  -กศน.อ าเภอท่าล่ี บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
                          

               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ( ................................................... ) 

 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.-กผ.-02 
กศน.-กผ-02 



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี ่
(จ าแนกตามโครงการรวม) 
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1. ช่ือโครงการ  โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 2 

3. ชื่องาน/โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

- สถานศึกษา 
- บุคากร กศน.อ าเภอ 
 
 

1 
16 

 

แห่ง 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1 
16 

แห่ง 
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เล้ียงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
น.ส.วรัญญา  มุลทากุล 
นายศิวณัฐ  สาระพันธ์ุ 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 
กศน.ต าบล 6 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 



 
2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  กศน.  

นโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจต่อเนื่อง ข้อ 2 ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งาน
บริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ข้อ 6 ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ  

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นท่ียอมรับต่อชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญใน
การน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 
จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งช้ี รวมท้ัง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
                2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

      3. เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 
 
5.เปูาหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน   1   คน 
               -  บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ประกอบด้วย  

ข้าราชการ               จ านวน   1   คน 
ครูอาสาสมัคร ฯ     จ านวน   2   คน 
ครู กศน.ต าบล       จ านวน    9  คน 
ครู ศรช.      จ านวน    2  คน 
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ครูผู้สอนคนพิการ    จ านวน    1  คน 



ลูกจ้างประจ า     จ านวน    1  คน 
                             รวมท้ังส้ิน               จ านวน  16 คน 
 

5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมาณ 

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 สถาน 
ศึกษา 1 แห่ง 
และบุคลากร 
จ านวน 54 
คน 

กศน.อ าเภอ
ท่าลี ่

ต.ค.61-
ก.ย.62 

- 

 
7. วงเงินงบประมาณ  
   - 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.-ธ.ค.60) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

1) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  



    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 

10. เครือข่าย 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 

11.โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13.  ดัชนีตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1) ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) สถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 

กศน.-กผ.-02 

กศน.-กผ-02 



(จ าแนกตามโครงการรวม) 
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1.ชื่อโครงการ งานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6 

3. ชื่องาน/โครงการงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

1) กศน.ต าบล 
2) หอ้งสมุดประชาชน 
3) บ้านหนังสือชุมชน 
 
 

6 
1 

20 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบั ติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่ องได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ต้ังแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  น.ส.ภาษณรัตน  ภาษาสุข 
นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 89383 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล    6  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   20    แห่ง  
 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 



2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  

  ภารกิจต่อเนื่อง 

   6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

       1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายท้ังระบบ  

2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ  
ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

3.หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งท่ีสถานศึกษาตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุมเปาหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบท่ีหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อใหการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงคของงานกิจกรรมตางๆในพื้นท่ีทุกโครงการ / กิจกรรมท่ีด าเนินการใน ปงบประมาณ 2562 ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผลการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาสนับสนุนบุคลากรท่ีจัดกิจกรรมในพื้นท่ีใหมีก าลังใจและแก้ไขปญหาตางๆใหกับบุคลากรในการ
ท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ด้วยการแสวงหาความรู้ด วยตนเองอยางมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามท่ีคาดหวังของ
สถานศึกษา 
 

4.วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 

นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ีในปี
งบประมาณต่อๆไป 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการด าเนินงาน 
3. กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  

 
5.เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ 
- กศน.ต าบล            6     แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน     1    แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน    20    แห่ง  

รวมท้ังส้ิน             27     แห่ง 
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  เชิงคุณภาพ 



  - ผูรับบริการและผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคท่ีวางแผนไว 

- บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและมีขวัญ 
ก าลังใจในการ  ด าเนินงาน กศน. 

- กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. ด าเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ท่ีเขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาท่ีคาดหวัง
ตามวัตถุประสงคท่ี
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

-กศนต าบล 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-บ้านหนังสือ
ชุมขน 
 
 
 

  6 แห่ง 
 
    1 แห่ง 
 
  20 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอท่าล่ี ต.ค. 2561 -
ก.ย.2562 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

 -  
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8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 



กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2561 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 

2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

2564 
1. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

    

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 
 

10.เครือข่าย 
  - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
- โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 12.ผลลัพธ ์
 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม

นโยบาย ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 ตัวชี้วัดผลผลิต 

 กศน.ต าบล   6     แห่ง /ห้องสมุดประชาชน     1    แห่ง/บ้านหนังสือชุมชน    20   แห่ง  
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 14. การติดตามประเมินโครงการ 
 - แบบรายงานการนิเทศ 

ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                

               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 ( ................................................... ) 

 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.-กผ.-02 

กศน.-กผ-02 



ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 
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2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6 

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

บุคลากร กศน.ท่าลี ่ 16 คน 

รวมทั้งสิ้น 16 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณใหเ้ป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  น.ส.ภาษณรัตน  ภาษาสุข 
นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 89383 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  6  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง 

8.ตัวชีวั้ดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้าน
การศึกษาของประเทศท่ีได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 



1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 
    มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี เห็น
ความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึ้น 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ 

 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ังจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอท่าล่ี  จ านวน  16  คน   

 เชิงคุณภาพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอท่าล่ี ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอ ท่าล่ี บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 
  

 ๖.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.จัดประชุมช้ีแจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าท่ี
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอท่า
ล่ี 

16 คน กศน.
อ าเภอท่าล่ี 

 ต.ค. 
2561- 
ก.ย. 
2562 

- 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ  ในระบบ 
DMIS62 

-การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ  ใน facebook 
และในระบบ DMIS62  

- กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล                     
- การบริหารความเส่ียง 

2.1 เพื่อบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุ
ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

2.2 เพื่อให้
สถานศึกษามี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ 

 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ 

ท่าล่ี 

16 คน กศน.
อ าเภอท่าล่ี 

ต.ค.61- 
ก.ย. 62 

  

3 .สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพื่อให้ทราบถึง 
ผลของการจัด 
กิจกรรม 
-เพื่อให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ   

16 คน กศน.
อ าเภอท่าล่ี 

ก.ย.
2562 
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ผลการจัดกิจกรรม ท่าล่ี 

 

 

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

                       - 

๘. 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.จัดประชุมช้ีแจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ  ใน
ระบบ DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ  ใน 
facebook และในระบบ 
DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล                     
 - การบริหารความเส่ียง 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี  
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10. เครือข่าย 

1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอท่าล่ี 
3.  ส่วนราชการ 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอท่าล่ี 

12. ผลลัพธ ์(Outcome) 

  -   บุคลากร กศน.อ าเภอท่าล่ี ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- กศน.อ าเภอ ท่าล่ี บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด  
 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   -บุคลากร กศน.อ าเภอท่าล่ี ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  13.2 ตัวชีว้ัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  -กศน.อ าเภอท่าล่ี บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 

            ลงชือ่..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 
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กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยนื 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเปูาหมาย 

จ านวน หน่วย 

ต าบลละ 1 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

6 
 

แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 6 
 

แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน 
เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเผยแพร่
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพื่อ
พัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพื่อสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่ ง ยื น  แ ก่ ป ร ะ ชา ชน  แ ละนั ก ศึ กษ า ใน
สถานศึกษา 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชน 
หมู่บ้านที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการ ไทยนิยม ย่ังยืน  
ทุกระดับ สู่ความย่ังยืน 
3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ย่ังยืน ชุด
ความรู้ของ กระทรวงศึกษาธิการ (05 รู้สทิธิ รู้หน้าที่ 
รู้กฎหมาย/06 รู้กลไกการบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบฯ 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 
 

 

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

     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6 แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท ากิจกรรม
ร่วม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 



1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน )  
 

สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้านความม่ันคง ) 
        ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันท่ี..16..มกราคม 2561..โดย
ก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทย
นิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ท้ิงกัน 

3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 

5. รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย  6. รู้กลไกการบริหารราชการ 

7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 

2. หลักการและเหตุผล 

                 ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 21/2561..ลงวันท่ี 23..มกราคม 2561..ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคล่ือนฯ ระดับต าบล เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคล่ือนบูรณาการชุดความรู้จ านวน 10 
เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้นท่ีเปูาหมาย  

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี เป็นหน่วยงานในเขตพื้นท่ีระดับอ าเภอ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนและขยาย
ผลเพิ่มเติม ในด้านท่ี 5. รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย    และ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) 
ดังกล่าว 

3.วัตถุประสงค์ 
1) ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบท่ี

สามารถเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพื่อพัฒนายกร ะดับ

ชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพื่อสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ประชาชน และนักศึกษาในสถานศึกษา 

 
4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  หมู่บ้านต้นแบบอ าเภอท่าล่ี         จ านวน  6  หมู่บ้าน 
 

 เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  มีความรู้ แบบอย่างในการพัฒนาชุมชนต้นแบบและ
สามารถเผยแพร่แลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ 
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6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. ขยายผลชุมชน
ต้นแบบฯ ระดับต าบล 
(ต าบลละ 1 ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/
หลักเกณฑ์การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม 
ย่ังยืน  
ทุกระดับ สู่ความย่ังยืน 
3. การสร้างการรับรู้ตาม
โครงการไทยนิยม ย่ังยืน 
ชุดความรู้ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(05 รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้
กฎหมาย/06 รู้กลไกการ
บริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการ
ด าเนินงานของชุมชน
ต้นแบบฯ 
5. การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

1) ขยายผลชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม 
ย่ังยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 
1 ชุมชน เพ่ือให้มีชุมชน
ต้นแบบที่สามารถเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบ
ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม ย่ังยืนทุก
ร ะ ดับ  ( จั ง ห วัด  อ า เภ อ 
ต าบล)เพ่ือพัฒนายกระดับ
ชุมชนต้นแบบสู่ความย่ังยืน 
3) เพ่ือสร้างการรับรู้ตาม
โครงการไทยนิยม ย่ังยืน แก่
ประชาชน และนักศึกษาใน
สถานศึกษา 

-หมู่บ้าน
ต้นแบบ  
 

  6  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ท่าล่ี 

ธ.ค. 2561  
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอท่าล่ี  
 

9 .เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 

10.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
         - โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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11.ผลลัพธ ์
         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 
12.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 

13. การติดตามประเมินโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ครู ข. 
ครู ค. 
ประชาชน 

1 
6 

144 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 151 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้
ประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐานด้านDigital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐาน
ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ) เ พ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
2. ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
3. ขยายผลการอบรมประชาชน  2 หลักสูตร 
4. ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบล 
5.ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่
ในกลุ่ม OOCC อย่างต่อเน่ือง 
6. ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
7. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ DMIS 
 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอื่นจ านวน  65,000บาท 
    งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบรายจ่ายอ่ืน  65,000   

รวมทั้งสิ้น  65,000   

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นายศิวณัฐ  สาระพันธุ 
นายวัชระ  สอนขาว 
นางอาริยา ขัติยะ 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  6  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1.โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้านความม่ันคง ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 

                 ตามค าส่ังส านักนายกรัฐมนตรี ท่ี 21/2561..ลงวันท่ี 23..มกราคม 2561..ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคล่ือนฯ ระดับต าบล เพื่อบูรณาการกลไกการขับเคล่ือนบูรณาการชุดความรู้จ านวน 10 
เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพื้นท่ีเปูาหมาย  

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี เป็นหน่วยงานในเขตพื้นท่ีระดับอ าเภอ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี เป็นหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนและขยาย
ผลเพิ่มเติม ในด้านท่ี 5. รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี รู้กฎหมาย    และ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) 
ดังกล่าว 

3.วัตถุประสงค์ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

 3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
 4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครู ข.    จ านวน 1 คน 

ครู ค.    จ านวน 6 คน 
ประชาชน   จ านวน 144 คน 

 
 เชิงคุณภาพ 

      ร้อยละ 80 ของครู และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือ 
การจัดการเรียนการสอน ของครูและบคุลากรทางการศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ สามารถท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
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6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า ครู ข  
2. ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า  ครู ค 
3. ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร 
4. ประเมินผู้เข้ารับการ
อบรม โดย ครู กศน.
ต าบล 
5.ผู้อบรม(ครู ค) ติดตาม
ผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ใน
กลุ่ม OOCC อย่าง
ต่อเน่ือง 
6. ประกวดผู้ท าการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.
จังหวัด 
7. ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ 
DMIS 
 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ 
Social Media เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน Digital ให้กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้ าน  Digital เ พ่ื อ ให้
ประชาชนมีความรู้ พ้ืนฐาน
ด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท า
ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะพ้ืนฐานให้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
(พาณิช ย์อิ เล็กทรอนิกส์ ) 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

ครู ข. 
ครู ค. 
ประชาชน 
 

1คน 
6คน 

144คน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ท่าล่ี 

ธ.ค. 2561 65,000 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอท่าล่ี  
 

9 .เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
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10.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
         - โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

11.ผลลัพธ ์
         ร้อยละ 80 ของครู และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ Social  

Media เพื่อการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมท้ังการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ สามารถท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
12.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ครู และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อการจัดการเรียน 

การสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานด้านDigital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย สามารถท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วม
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

13. การติดตามประเมินโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1/ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 

3. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 
 

180 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 180 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : 
1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีด ี
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)/สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ
สต.) และด าเนินการท า MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวทางการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยประสานขอความ
ร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
(รพสต.) ขอวิทยากร  ให้ความรู้เก่ียวกับสุข
ภาวะอนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ
รายงานให้ สนง.กศน. โดยผ่านระบบ DMIS 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอื่นจ านวน   บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบรายจ่ายอ่ืน - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผูi้รับการอบรม ท่ีสามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. ช่ือโครงการ : ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สอดคล้อง   ตามข้อส่ังการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 4,5   

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
          ข้อท่ี 1,3,4 และภารกิจต่อเนื่องข้อท่ี  1 
3. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้
ส านักงาน กศน. เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
สุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องในการดูแลสุข
ภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงาน
ร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าท่ี อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพให้กับประชาชน ในพื้นท่ี  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุ่ม
พัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการ
ขับเคล่ือนการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี  จึงได้จัดส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใหน้ักศึกษา  กศน. และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
 4.2   เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน    จ านวน     180   คน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ธันวาคม 2561 –กันยายน พ.ศ. 2562  
7. งบประมาณ 
 จากเงินงบประมาณ...... 
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8. วิธีการด าเนินงาน 

 



รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1) ประสานขอความร่วมมือ
กับสาธารณสุขจังหวัด 
(สสจ.)/สาธารณสุขอ าเภอ 
(สสอ.)  /โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
(รพสต.) และด าเนินการท า 
MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว
ทางการส่งเสริมดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรม
โดยประสานขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพสต.) ขอ
วิทยากร  ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาวะอนามัยกับ
กลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการ
ด า เนิน งานกิจกรรมการ
ส่งเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยและรายงานให้ 
สนง.กศน. โดยผ่านระบบ 
DMIS 
 

เพื่อเตรียมความพร้อม
ของบุคลากรและวาง
แผนการด าเนินงาน
โครงการ 
เพื่อจัดท าโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
1.  เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน   
มีความรู้  ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย 
2.   เพื่อให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน   
มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
เพื่อสรุปผลและน าผล
การด าเนินงานโครงการ
มาพัฒนา/ปรังปรงุ  
หาทางแก้ไขปัญหาและ 
รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

นักศึกษา
และ

ประชาชน   

180  คน กศน.อ าเภอ
ท่าล่ี 

 

ธ.ค.2561 –  
ก.ย. 62 

 

- 

 
9.งบประมาณ 
 - 
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10. 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) ประสานขอความร่วมมือกับ
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)/
สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล (รพสต.) และด าเนินการท า 
MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแนวทางการส่งเสริม
ดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดย
ประสานขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล (รพสต.) ขอวิทยากร  ให้
ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับ
กลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัยและรายงาน
ให้ สนง.กศน. โดยผ่านระบบ DMIS 
 

 
 

 
 

 

 
           

 

          
 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 
12. เครือข่าย 

สาธารณสุขอ าเภอท่าล่ี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอท่าล่ี 
  

13. โครงการที่เกี่ยวช้อง 
- 
14. ผลลัพธ์ 
 14.1  นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
 14.2   นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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15. ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตามโครงการ ระยะเวลาท่ี

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  



ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 
16. การติดตามประเมินผลโครงการ 
แบบประเมินโครงการ 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่  3,4และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 

3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 

กศน.-กผ-02 
กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  
2. ตอบสนองนโยบายและจุดเนน้การด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 

      นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

2) ประชาชนทั่วไป 
 

60 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 60 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บรโิภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น จ านวน  80,400  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบรายจ่ายอ่ืน  80,400     

รวมทั้งสิ้น  80,400     

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชีว้ัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 



2.1 ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ 
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

3.หลักการเหตุผล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยช้ีน าเกษตรกรไทยต้องเป็น 
“Smart Farmer” คือ ต้องน าความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้
น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นท่ีให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มข้ึน 
 ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท 
และความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านวิธีการ และกระบวนการท่ีหลากหลาย  

ท้ังนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส างาน 
กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4.วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ี
เหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 
5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

    ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอท่าล่ี  จ านวน 60 คน  

เชิงคุณภาพ 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนท่ีผ่าน
การอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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6.วิธีการด าเนินการ 

กจิกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
( Output )
ย่อยๆ 

พื้นท่ี
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 
ประมาณ 



1) ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะ
กับบริบทของพื้นท่ี
และความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 
 

1.เพื่อ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชนรวมท้ัง
การเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 
 

-กลุ่ม
ประชาชน
ท่ัวไปในเขต
พื้นท่ีอ าเภอท่า
ล่ี 
 
 
 
 

  60 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ท่าล่ี 
 

ม.ค. - ก.ย.
2562 

80,400 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   รหัสงบประมาณ
2000217053700001  จ านวนเงินท้ังส้ิน  80,400  บาท  
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8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2561 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้     



เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ี
และความต้องการของชุมชน 
2) จัดใหป้ระชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของ
พื้นท่ีและความต้องการของชุมชน 
2) จัดใหป้ระชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 

 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี   

10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 1. ผู้น าชุมชน  

 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอท่าล่ี 

 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอท่าล่ี 

11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
             ตามศาสตร์พระราชา  
12.  ผลลัพธ์ 

 กลุ่มเปูาหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนท่ีผ่าน
การอบรม สามารถยกระดับเป็น  Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 

 เชิงปริมาณ   



1.ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ   

ร้อยละ 85  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใน ระดับดี ขึ้นไป 

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนท่ีผ่าน
การอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

14. การประเมินผลโครงการ 

   -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 

   -แบบทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 

   -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 

   

            ลงชือ่..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

กศน.-กผ.-02 
กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่  2และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,E 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1)พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 

2)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะ
ส้ัน)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษากศน. 
3) ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรู้ในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น จ านวน  48,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบรายจ่ายอ่ืน  48,000   

รวมทั้งสิ้น  48,000   

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 
 

 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1. ชื่อโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2.2 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 

ชีวิต 
2.3 นโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ 
 1. ขับเคล่ือน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ 

ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย 

ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น Boct Camp หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 
 

ภารกิจต่อเนื่อง 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.2 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญการจัด 

การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพื้นท่ี 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการติดต่อส่ือสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่ือกลาง 
ดังนั้น การพฒันาศักยภาพในการติดต่อส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
ประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของประชาชนโลกและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมใน
การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดต่อส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 
 ท้ังนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราท่ี 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้
ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง
คือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยจากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ช้ีชัดตรงกันว่า  
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“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้และอยู่ใน “ระดับต่อมาก” โดยหากมองไปท่ีพื้นฐานทางภาษาใน
บรรดาทักษะท้ัง 4 ด้านผู้เรียนชาวไทยโดยมากจะมีปัญญาด้านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพืน้ฐานในการส่ือสาร
ระหว่างกัน 
 กศน.อ าเภอท่าล่ี จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการค้าขาย/การ
ท่องเท่ียว/การเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ให้กับประชาชนในพื้นท่ีของ กศน.อ าเภอภูกระดึง และเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ี
ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการค้าขาย การท่องเท่ียว และการเกษตร ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
  4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการ
ค้าขาย/การท่องเท่ียวและการเกษตร สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนท่ัวไป อ าเภอท่าล่ี(จ านวน 2 รุ่นๆละ20คน)  จ านวนท้ังส้ิน  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพการ
ค้าขาย สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้



6.วิธีด าเนินงาน  
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

6.1 ประชุมวางแผน 1.เพื่อก าหนดจุดเน้นการด าเนินงานและวางแผนส่งเสริม
สนับสนุนการติดตามประเมินผลและการรายงานเพื่อแต่งต้ัง
คณะท างาน 

บุคลกร กศน.
อ าเภอ 

จ านวน 
13 คน 

กศน.อ าเภอ 
ท่าลี่ 

 - 

6.2 เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ/ยืมเงินงบประมาณ 

2. เพื่อเสนอของบประมาณและขออนุญาตผู้มีอ านาจลงนาม
อนุมัติโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี
แผนงานและ
โครงการ 

จ านวน  
2 คน 

กศน.อ าเภอ 
ท่าลี่ 

  

6.3 จัดโครงการกิจกรรม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพการค้าขายให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับภาคี
เครือข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ
ค้าขายให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
2.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ
ท่องเท่ียวให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
3.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านเกษตร 
ให้กับประชาชนใน 
4.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูามายท่ีผ่านการอบรมตาม
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 

1.ประชาชน
อ าเภอท่าลี ่
รุ่นท่ี 1 
รุ่นท่ี 2  
 
 
 

 
 
20 คน 
20 คน 
 

อ าเภอท่าลี ่   
แผนงาน บูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ งบรายจ่ายอื่น รหัส
งบประมาณ 2000232042700061
แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 
48,000 บาท 

6.4 สรุปประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมพร้อมท้ัง
รายงานผลการจัดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมครั้งต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี
เกี่ยวข้อง 

จ านวน 13 
คน 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง  โครงการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ งบรายจ่าย
อื่น รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 48,000 บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน)  
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1)พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
2) จัดใหป้ระชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 
 

- 48,000 บาท - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ครู กศน.ต าบล 
 9.2 ครู ศรช 
10.เครือข่าย 
 10.1 โรงเรียนท่าล่ีวิทยา 
 10.2 ผู้น าชุมชน 
 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

12. ผลลัพธ ์
 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพด้านค้าขาย/
การท่องเท่ียวและการเกษตร มีความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
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1.3 ตัวชี้วัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพด้านค้าขาย/การท่องเท่ียว
และการเกษตร จ านวนท้ังส้ิน 40 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพด้าน
ค้าขาย/การท่องเท่ียวและการเกษตรสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 

 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E 

3. ชื่องาน/โครงการโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

20 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
(Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถ่ินชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่
ท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเปูาหมายตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จ านวน  25,700.00บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสที่ 4 
งบรายจ่ายอ่ืน  25,700.   

รวมทั้งสิ้น  25,700.   

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะส้ัน 70 ช่ัวโมง) 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ข้อ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
1. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  2562  
ภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 1   
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 
Tourism and Sports , Health  , Education 

3. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรท่ีก าลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุท้ังส้ิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศท่ีประสบความส าเร็จ ท้ังในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2570    คน
ไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่อ ง
ดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุ
ในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
ชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ท่ี 3. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างตระหนัก
ถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมท้ังเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี 4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและด าเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้องเข้าใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ ส านักงาน กศน.จังหวัด
เลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการ 
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ศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาใน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ท่ีเรียนจบหลักสูตร ๗๐ ช่ัวโมง 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ท่ีปุวยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัคร
เป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียน
เพิ่มเติมในหลักสูตร ๔๒๐ ช่ัวโมง ได้ 

4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุท่ีมีภาวะพึ่งพิง (Care giver) มีความรู้ความเขา้ใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
4.3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายท่ีท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 ประชาชนอ าเภอท่าล่ี    จ านวน 20 คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นความส าคัญของ

การดูแลผู้สูงอายุ 
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7.วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2.ประชา 
สัมพันธ์โครงการ 

3.คัดเลือก
กลุ่มเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติท่ี
ก าหนด 

4.ด าเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

5.ประเมนิผล
การฝึกอบรม 

 

 

 
 
 
 
 

 

1.เพื่อให้ผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ
พึ่งพิง (Care 
giver) มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอายุ
และปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว
ในท้องถิ่นชุมชน 
3.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ท่ีทางานด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 
4. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ท่ีทางานด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 

-มีประสบการณ์
ในการดูแล
ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่า 1 ปีหรือมีจิต
อาสาท่ีจะเป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดเตียงและ
ติดบ้าน 
-บุคคลท่ัวไป 
(เพศชาย-หญิง) 
-อายุ 18 ปีข้ึนไป 
-ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับ
ประถมศึกษา 
-ไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเส่ือม
เสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี
งาม 
-มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่เป็น
โรคร้ายแรงหรือ
โรคติดต่อร้ายแรง 
-มีวุฒิภาวะและ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมในการ
เป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

20 คน - กศน.อ าเภอ
ท่าล่ี 
-โรงพยาบาล
ท่าล่ี 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ ท้ัง ๖ 
ต าบล 

ไตรมาส 3 25,700 
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7. งบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ งบรายจ่ายอื่น 
ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
รหัสงบประมาณ 2000231039700001  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าวิทยากร     14,000      บาท 
- ค่าบริหารจัดการ/ค่าวัสดุ   11,700      บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    25,700     บาท 
                                ( สองหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1 กศน.อ าเภอท่าล่ี 
 
9. เครือข่าย 
 9.1 หัวหน้าส่วนราชการ 
 9.2 สาธารสุขอ าเภอท่าล่ี 
 9.3 โรงพยาบาลท่าล่ี 
 9.4 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 9.5 ผู้น าชุมชน 
 
10. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 10.1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 10.2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 10.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพื่อส่งเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรท่ีหลากหลายให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุ

แต่ละคน 
 

12. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
12.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) 

 จัดและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะส้ัน 70 ช่ัวโมง 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน 
 

12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come) 
ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุท่ีเข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นความส าคัญของ

การดูแลผู้สูงอายุ 



137 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
13.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
13. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอทา่ลี่ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
กศน.-กผ.-02 

กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกิจต่อเน่ือง ข้อที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I 

3. ชื่องาน/โครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเปูาหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชน  120 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

120 
 

คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
จัดกิจกรรมให้ความรู้จัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอื่นจ านวน  12,000  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบรายจ่ายอ่ืน  12,000   

รวมทั้งสิ้น  12,000   

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  1   แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนเปูาหมายมีการน าขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์ 
2. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอท่าลี่     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน   ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 

2. สอดคล้อง   ภารกิจต่อเนื่อง     
ข้อท่ี  1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
จุดเน้นท่ีการด าเนินงานข้อท่ี 1.2  การศึกษาต่อเนื่อง 
      ข้อ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

4.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ 

อาทิเช่น  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิด
การปนเป้ือนของพื้นดิน แหล่งน้ าและอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกท้ังยังเป็นแหล่งแพร่
เช้ือโรค ซึ่งการปูองกันและการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มต้นด้วยการสร้าง จิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จัก
รับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ให้รู้จักท้ิงขยะให้ถูกท่ีถูกประเภท และลดการใช้ การซื้ออันก่อให้เกิดขยะ
หรือส่ิงของท่ีไม่ต้องการใช้ในอนาคต   ประกอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึง
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีนอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีทักษะการด าเนินชีวิตท่ีดี มีความสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ดังนั้น กศน.อ าเภอท่าล่ี จึงได้จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา 
กศน.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะท่ีเป็นปัญหาของสังคมไทย  มีความรู้
ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ พร้อมท้ังแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  
สังคมต่อไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
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5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 -  ประชาชนท่ัวไปในอ าเภอภูเรือ  จ านวน  120 คน 

เชิงคุณภาพ  
   - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ 

แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย/คน 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

๑. ส ารวจความ
ต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

- เพ่ือให้ได้ตรงความ
ต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากร กศน.ท่าลี่ 14  กศน.อ าเภอ 
ท่าลี่ 

 

ม.ค.- ก.ย.62  
 
 
 
 
 
 
เป็นเงิน
จ านวน 
12,000 
บาท 
(-หน่ึงหมื่น
สองพันบาท
ถ้วน-) 

 
- 

๒.ประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 
 

- เพ่ือก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
 

บุคลากร กศน.ท่าลี่ 14  กศน.อ าเภอ 
ท่าลี่ 

 

๓. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ 
และประสานงาน
วิทยากร 

- เพ่ือด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้
และประสานงาน
วิทยากร 

ประชาชนทั่วไปใน 
อ าเภอท่าลี่ 

 

120  กศน.อ าเภอ 
ท่าลี่ 
 

๔. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

- เพ่ือจัดกิจกรรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

ประชาชนทั่วไปใน 
อ าเภอท่าลี่ 

 

120  กศน.อ าเภอ 
ท่าลี่ 
 

๕. สรุปผลและ
ประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

- เพ่ือให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู กศน.ต าบล 6 
 

 

กศน.อ าเภอ 
ท่าลี่ 
 

 
๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000239035700014 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  12,000 
บาท (-หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-)  
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๑) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๒) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๒) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๒๕๖๒) 
1. ส ารวจความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย  - - - 
2. ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง 
    การด าเนินงาน 

 - - - 

3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ    
   ประสานงานวิทยากร 

-  - - 

4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ 
    มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     4.1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ  
            มูลฝอยในพ้ืนท่ี 
     4.2 ให้ความรูเ้กี่ยวกับการคดัแยกขยะ 
           - ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 
           - ขยะท่ัวไป  (ถังสีฟูา) 
           - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 
          - ขยะอันตราย (ถังสแีดง) 

- - - - 

5. สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ     

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี 

๑๐.  เครือข่าย 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบล 

-   เทศบาลต าบลท่าล่ี 
           -   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  

๑๑  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 ๑๒. ผลลัพธ์(Outcome) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ 

     แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

๑๓.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต  (OUTPUTS) 
                - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก                    
                  ขยะ และการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
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    ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

๑๔.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 - พิจารณาจากแบบสังเกต 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผูเ้สนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
               ลงชื่อ........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 ( ................................................... ) 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ส านักงาน  กศน.จังหวัดเลย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

1 การจัดการ
ศึกษาและ
การเรียนรู้  

เพ่ือ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อ
ต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ 
ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้น
เรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา 
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบั ติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเน่ือง และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้ หนั งสื อไทย พุทธศักราช 2557 ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
และพ้ืนที่ของกลุ่มเปูาหมาย   
 
 

1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) จัดการจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ  
3) จัดการจัดการเทียบระดับ
การศึกษา 
4) จัดการจัดการศึกษาส าหรับคน
พิการ 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 
 

 1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 
 

กศน.-กผ.-02 



ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
2 งานการศึกษา

ต่อเน่ือง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่าง
ย่ั ง ยืน โดยให้ ความส าคัญกั บการจั ด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้ เรียนและ
ศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมวาม
สามารถพิ เศษต่ างๆ  ที่ มุ่ ง เ น้นให้ ทุ ก
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้ เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละ
พ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ส่ งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การจัดการศึ กษาเ พ่ือ
พัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4) การจัดการศึ กษาการ
เรี ยนรู้ ตามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
รับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่ /สื่ อ/สิ่ งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้ อ ยล ะของ ผู้ เ รี ย นที่
สามารถน าความรู้ ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อ ยู่ ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
  5) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชี วิต

ส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์บน
พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
3 งานการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

เพ่ือ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริม
การอ่ านเชิ งรุ กในชุ มชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้
ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหลง่
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสง่เสริมการ
อ่าน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   
 

1. จ านวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดีข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
4 งานพัฒนาบุคลากร    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้

มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อน วิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมิน วิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
   2) พั ฒนาหั วหน้ า กศน.ต าบล ให้ มี
สมรรถนะสูงข้ึนในการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล และการปฏิบั ติงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็น   
นักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
   3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ ได้อย่างมี
คุ ณ ภ า พ โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การ
จั ดกระบวนการ เรี ยนรู้  การ วั ดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
   4)  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ นา ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบ
การบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
พั ฒ นา ส ม ร ร ถนะ  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเน่ือง 
 

  1) พัฒนาบุคลการด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
  2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
  3) พัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศ 
  4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 

  1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
   2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
   3. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 



ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
5 งานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกั น คุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาไ ด้อย่ า ง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่
เล้ียงเข้ าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
ส าหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
 

   1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  
 

   1.ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่ มี ระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
   2. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
6 งานนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม 
 

   1)  สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ยให้ เชื่ อมโยงกั บหน่ วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
   2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการ
ก ากับ ติดตามและรายงานผลการน า
นโยบายสู่ ก า รปฏิ บั ติ  ใ ห้ ส ามาร ถ
ตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3)  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม 
เพ่ือการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
   4)  พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบั ติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบั ติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตาม
ตัวชี้ วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
   5)  ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดับ ทั้ งหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ต้ังแต่ จังหวัด อ าเภอ 
และต าบล เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

   ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
 

   1. ร้อยละของหน่วยงาน
แล ะ ส ถ า นศึ ก ษ า  ก ศ น .  
ที่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ง า น
โค ร งการ /กิ จ กร รมตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
ได้ส า เร็จตามเปูาหมายที่
ก า หนด ไ ว้อ ย่ า ง โ ปร่ ง ใ ส 
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  โ ด ย ใ ช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
   2.  ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรม
หลัก) 

ตัวชี้วัด 

7 โครงการ การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

เพ่ือ   1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
   2) พัฒนาระบบฐานข้อมู ลให้ มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น
ร ะ บ บ เ พ่ื อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
การวางแผน การปฏิบั ติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
ตามวงจรคุณภาพ เดมมิ่ ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทาน
ได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  1) พัฒนาประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณ 
  2) พั ฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ 
 

   1. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

   2.  ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ 
(กิจกรรมหลัก) 

ตัวชี้วัด 

8 โครงการไทย
นิยมยั่งยืน 

 

เพื่อ 1) ขยายผลชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน 
เพื่อให้มีชุมชนต้นแบบท่ี
สามารถเผยแพร่แลกเปล่ียน
เรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่ งยืนทุก
ระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)
เพื่ อพัฒนายกระ ดับ ชุมชน
ต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3 )  เพื่ อ สร้ า ง ก ารรั บ รู้ ต าม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่
ประชาชน และนักศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

ร่วมกับทุกภาคส่วนจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างชุมชน 
หมู่บ้านที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
โดย 
1. ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ 
ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลักเกณฑ์
การพัฒนาชุมชนต้นแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม ย่ังยืน  
ทุกระดับ สู่ความย่ังยืน 
3. การสร้างการรับรู้ตาม
โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ชุด
ความรู้ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 รู้
สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย/06 รู้
กลไกการบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการ
ด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ
ฯ 
5. การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

 

1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท ากิจกรรม
ร่วม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

9 โครงการบูรณา
การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล/
สร้างเครือข่าย
ดิจิทัล 
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
 

เพ่ือ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social 
Media เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครูและบุคลากร 
กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้าน 
Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้
เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิด เกี่ ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ส า ห รั บ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพ้ืนฐานให้ กับประชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

  
1) อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
2) ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า ครู ข  
3) ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า  ครู ค 
4) ขยายผลการอบรมประชาชน  
2 หลักสูตร  
5) ประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผู้เข้าร่วม
อบรมให้อยู่ในกลุ่ม OOCC อย่าง
ต่อเน่ือง 
6) ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์
ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 
7) ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบ DMIS 

 
1.จ า น ว น บุ ค ล า ก ร ข อ ง
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่ายการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 
 

10 โครงการส่งเสริม
ดูแลสุขภาวะ
และสุขอนามัย
ของประชาชน
ในชุมชน 

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน มีความรู้ 
ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

1) ประสานขอความร่วมมือกับ
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)/
สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล (รพสต.) และด าเนินการท า 
MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวทางการส่งเสริมดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยประสาน
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล (รพสต.) ขอ
วิทยากร  ให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรมการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยและรายงานให้ สนง.กศน. 
โดยผ่านระบบ DMIS 
 

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตร 
4. ร้อยละของผูi้รับการอบรม 
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ข้ึนไป 
 



ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

11 โครงการ ตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบท
ของพื้นท่ีและความต้องการของ
ชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบท
ของพื้นท่ีและความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดใหป้ระชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
 

1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

12 โครงการ
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ 
 

เพื่อ 
1) พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร และขยายผลไป
ยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของประชาชนในรูปแบบต่างๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม เช่น  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตร
ภาษาเพื่ออาชีพ 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ (ระยะส้ัน)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
3) ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายท่ี
ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรู้
ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 

  1) พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
2) จัดใหป้ระชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 
 

1. จ านวนประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์
อาเซียนศึกษา กศน. 
2. ร้ อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มี
ความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
3.  ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถ
จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
13 โครงการจัด

หลักสูตรดูแล
ผู้สูงอายุ 
(หลักสูตร 70 
ชม.) 
 

เพ่ือ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมท้ังเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

 
เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
ก า ร ดู แ ล รั บ ผิ ด ช อ บ
ผู้ สูงอายุ ในครอบครัว
และชุมชน 
 

 
1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อ ยู่ ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

14 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 
 

เพื่อ 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 

 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้
ความรู้ จัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 

 
1.จ านวนเปูาหมายมีการ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 
2. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 
ค าสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าลี่ 

   ท่ี ๒๐๒ / ๒๕๖๑ 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ กศน.อ าเภอท่าลี่  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าล่ี   ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ กศน.อ าเภอท่าล่ี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒  จึงอาศัยอ านาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ี 
๔๘๙/๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๑  เมษายน ๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอ านาจของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปฏิบัติราชการแทน  จึงแต่งต้ังบุคลากร
ปฏิบัติหน้าท่ี  ดังนี้ 

 ๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าท่ีอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา ความเห็นชอบในการวาง
แผนการด าเนินงานการจัดท าร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายพิทักษ์  ตาสาโรจน์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธาน 
 ๑.๒ พระครูปริยัติสารานุยุต  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๓ นายธนโชติ  อินทิแสน  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๔ นายสุภาพ  สารมะโน  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๕ ร.ต.อ.อาคม  ขวัญคุ้ม  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๖ นางทวีพร  ไชยอุตม์   คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๗ นายสุวรรณ  กาญจนโกมล  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๘ นายประหยัด  เช้ือค า  คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
 ๑.๙ นางศรวณี  อ่อนส าอาง  คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ
     
 

๒.  คณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางศรวณี  อ่อนส าอาง  ผอ.กศน.อ าเภอท่าล่ี ประธาน 
 ๒.๒ น.ส.ภาษณรัชต  ภาษาสุข  บรรณารักษ์ฯ  กรรมการ 

๒.๓ นางวรรณวิภา  มะโนศร ี  ครู อาสาฯ  กรรมการ 
 ๒.๔ นางสุดสงวน  กรมเกลียว  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
 ๒.๕ นางอรพรรณ  ปะกิน าหัง  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
 ๒.๖ นางชุติมา   ต้ังตระกูลธนกิจ  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 

๒.๗ นางสาวเขมิกา  สัตตาคม  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
/๒.๘ นายวัชระ  สอนขาว... 



 
๒.๘ นายวัชระ  สอนขาว   ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
๒.๙ นางอาริยา  ขัติยะ   ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ  ครู  ศรช.  กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวกรรณิกา  แบ็ง  ครู  ศรช.  กรรมการ 
๒.๑๒ นายศิวณัฐ  สาระพันธ์  ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาววรัญญา มุลทากุล  ครู กศน.ต าบล  กรรมการ 
๒.๑๔ นางอัญชลี  บุญเพ็ง  ครูอาสาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 
มีหน้าท่ี 
๑. ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขอสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วย 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปวรรค และโอกาส (SWOT ANALYSIS)  
๔. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เปูาประสงค์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
๕. น าเสนอ และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๓. คณะกรรมการจัดพิมพ์และท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒ ประกอบด้วย 
 ๑. นางอัญชลี  บุญเพ็ง   ครู อาสาฯ   
 ๒. น.ส.วรัญญา  มุลทากุล   ครู กศน.ต าบล 
  
 มีหน้าท่ี 

๑. จัดท ารูปเล่มเอกสาร 
๒. เผยแพร่ให้กับผู้ท่ีมีความเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มราบและน าไปบริหารจัดการพัฒนาการศึกษา 

 
 ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อให้
เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป  
 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 

(นางศรวณี  อ่อนส าอาง) 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอท่าลี่ 

 



 
คณะผู้จัดท าเอกสาร 

 

ที่ปรึกษา 

 1. นายปัญญา  ศาสตรา                               ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. นายพิทักษ์  ตาสาโรจน์                    ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 3. นางศรวณี   อ่อนส าอาง                    ผอ.กศน.อ าเภอท่าล่ี 
 

ผู้สนับสนนุข้อมูล  

   1. นางสาวภาษณรัชต   ภาษาสุข            บรรณารักษ์ปฏิบัติการ  
   2. นางอัญชลี  บุญเพ็ง              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
   3. นางวรรณิภา  มะโนศรี              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

4. นางสาววรัญญา มุลทากุล  ครู กศน.ต าบล  
 5. นางสุดสงวน  กรมเกลียว  ครู กศน.ต าบล   
 6. นางอรพรรณ  ปะกิน าหัง  ครู กศน.ต าบล  
 7. นางชุติมา   ต้ังตระกูลธนกิจ  ครู กศน.ต าบล   

8. นางสาวเขมิกา  สัตตาคม  ครู กศน.ต าบล   
9. นายวัชระ  สอนขาว   ครู กศน.ต าบล  
10. นางอาริยา   ขัติยะ   ครู กศน.ต าบล  
11.  นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ  ครู  ศรช.   
12. นางสาวกรรณิกา  แบ็ง  ครู  ศรช.  
13. นายศิวณัฐ  สาระพันธ์  ครูผู้สอนคนพิการ  
   
 

ผู้เรียบเรียงและท าต้นฉบับ 

     นางอัญชลี   บุญเพ็ง                   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

 นางสาววรัญญา มุลทากุล                   ครู กศน.ต าบล 

 


