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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 
 

 
  สภาพทั่วไป 
 
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง 
ตั้งอยูที่  บานปุาหวายพัฒนา  ถนนเลย – นาดวง   ต าบลนาดวง  อ าเภอนาดวง  จังหวัดเลย  พ้ืนที่ประมาณ  
297  ตารางวา   ระยะทางหางจากจังหวัดเลย  34  กิโลเมตร โทรศัพท์ /โทรสาร  0-4288-7557              
E-mail  :  nad@loei.nfe.go.th  

สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง   

ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ประวัติความเป็นมาของอ าเภอนาด้วง 
 อ าเภอนาดวงเดิมเป็นบานนาดวง  ตั้งชื่อตามทุงนาที่นายพรานดวง อพยพตั้งถิ่นฐาน เมื่อ ปี พ.ศ. 
2424 ขึ้นปกครองกับจังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนมาขึ้นเขตปกครองกับต าบลทุงโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ปี 
พ.ศ. 2488  ขึน้การปกครองกับต าบลนาดินด า ปี พ.ศ. 2510 ตั้งเป็นอ าเภอนาดวง ปี พ.ศ. 2519 เมื่อวันที่ 17 
มกราคม  พ.ศ. 2520  ตั้งเป็นกิ่งอ าเภอนาดวง และตั้งเป็นอ าเภอนาดวง เมื่อวันที่ 19  กรกฎาคม พ.ศ. 2534  

 ลักษณะทางกายภาพ อ าเภอนาดวงตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเลย โดยมีระยะทางหาง
จากตัวจังหวัดเลย ประมาณ 37 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 557 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 2138  

ค าขวัญอ าเภอนาด้วง 
  “ดินแดนมหัศจรรย์คางคาว ภูคราวสวย ธารน้ าใส กาวไกลการเกษตร ถ้ าประกายเพชรตระการตา 
งามล้ าคาสวนปุาหวยปลาดุก” 

อาณาเขตที่ตั้ง :  

ทิศเหนือ   ติดตอกับ อ าเภอปากชมและอ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 
ทิศใต  ติดตอกับ อ าเภอเอราวัณ  จังหวัดเลย และอ าเภอนาวัง   
                                          จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศตะวันออก    ติดตอกับ      อ าเภอน้ าโสม  จังหวัดอุดรธานี  และอ าเภอ 
                                          สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อ าเภอเมืองเลย   จังหวัดเลย 
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สภาพของชุมชน 

1.  ลักษณะภูมิประเทศ 
  สภาพพ้ืนที่  สภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงและปุาเขา  มีที่ราบลุมเพียงเล็กนอย  มีพ้ืนที่รวม  590 
ตารางกิโลเมตร 
  แมน้ า  มีล าน้ าสวย  1  สาย  ไหลผาน  3  ต าบล  ความยาว  27  กิโลเมตร  และล าหวย
พะเนียงใหญ  1  สาย  ไหลผาน  2  ต าบล  ความยาว  28  กิโลเมตร 

2. ลักษณะภูมิอากาศ 
  ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 

ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต  เดือนมีนาคม -  เดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย  34  องศา 
ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน -  เดือนตุลาคม    อุณหภูมิเฉลี่ย  28  องศา 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต  เดือนพฤศจิกายน  -  เดือนกุมภาพันธ์อุณหภูมิเฉลี่ย  20  องศา             

 

3. การคมนาคม 
  การคมนาคมติดตอระหวางอ าเภอ จังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบลและหมูบานมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
  ทางหลวง  ไดแก สายจังหวัดเลย   -  อ าเภอนาดวง         ระยะทาง      34  กม. 
       สายอ าเภอนาดวง   -  อ าเภอนาวัง           ระยะทาง      35  กม.       
     สายอ าเภอนาดวง    -  อ าเภอวังสะพุง       ระยะทาง      40  กม.  
    สายอ าเภอนาดวง  -  อ าเภอปากชม ระยะทาง      60  กม. 

4. การสาธารณูปโภค 
  มีหนวยงานที่ใหบริการสาธารณูปโภคแกประชาชน  ดังนี้ 

- ไฟฟ้า  หนวยบริการผูใชไฟฟูา  สังกัดการไฟฟูาสวนภูมิภาคจังหวัด  จ านวน  1  แหง  จาย 
ไฟฟูาให  41  หมูบาน  คิดเป็น  100%   ของหมูบานทั้งหมด   

-ประปา   การประปาระดับอ าเภอและต าบล  หมูบาน  ดังนี้ 
      การประปาเทศบาลต าบลนาดวง      จ านวน  1  แหง 
     การประปาองค์การบริหารสวนต าบลนาดวง    จ านวน  1  แหง 
     การประปาองค์การบริหารสวนต าบลทาสวรรค์     จ านวน  1  แหง        
     การประปาองค์การบริหารสวนต าบลนาดอกค า     จ านวน  1  แหง                                              
 

5. การเมือง  การปกครอง   

             

ต าบล จ านวนประชากร จ านวนหมู่บ้าน 
นาดวง 7,344 12 

นาดอกค า 9,352 17 
ทาสะอาด 3,851 7 
ทาสวรรค์ 2,972 5 

รวม 23,519 41 
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การปกครอง  แบงเป็น  4 ต าบล   41  หมูบาน 
  การปกครองท้องถิ่น 
                 ประกอบดวย      เทศบาล                               จ านวน       2   แหง 
                             องค์การบริหารสวนต าบล           จ านวน       3   แหง            

1) เทศบาลต าบลนาดวง  จัดตั้งตาม พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อ  
พ.ศ. จ านวนหมูบาน     10   หมูบาน 

2) เทศบาลต าบลนาดอกค า  จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลนาดอกค า  ตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2551  จ านวนหมูบาน  17  หมูบาน 
      3)  องค์การบริหารสวนต าบลนาดวง  จัดตั้งเมื่อ  29 กุมภาพันธ์  2539  จ านวน หมูบาน    
8  หมูบาน 

4)  องค์การบริหารสวนต าบลทาสะอาด  จัดตั้งเมื่อ  16  ธนัวาคม  2539  จ านวนหมูบาน   
7  หมูบาน 

5)  องค์การบริหารสวนต าบลทาสวรรค์ จัดตั้งเมื่อ   14  ธันวาคม  2542  จ านวนหมูบาน  5   
หมูบาน 
 

 สภาพทางสังคม 
  1. การศึกษา 

       มีสถานศึกษา   จ านวน  12  แหง   หองเรียน  จ านวน  162  หอง  แบงเป็น 
 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา        จ านวน  1  แหง 
 โรงเรียนขยายโอกาส             จ านวน  5  แหง 
 โรงเรียนประถมศึกษา          จ านวน  6  แหง 
 สถานศึกษานอกระบบ            จ านวน  1  แหง 
 หองสมุดประชาชน            จ านวน  1  แหง 
 กศน.ต าบล              จ านวน  4  แหง 
 ที่อานหนังสือบานหนังสืออัจฉริยะ          จ านวน 41 แหง 
 

2.  ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
1)  การศาสนา   

 ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธประมาณ  98%  ศาสนาอื่นๆ ประมาณ 2%   
สถาบันหรือองค์กรทางศาสนา  มีวัดและที่พักสงฆ์  จ านวน  26  แหง 

        2)  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี   ไดแก  บุญผะเหวด, ประเพณีบุญ 
บั้งไฟ, ลอยกระทงและสงกรานต์ 
 

3.  การสาธารณสุข 
      การใหบริการดานการสาธารณสุข  โดยมีสถานบริการดังนี้ 

 โรงพยาบาล  ขนาด  30  เตียง     จ านวน  1  แหง 
 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ           จ านวน  1  แหง 
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 สถานีอนามัยประจ าต าบล            จ านวน  5  แหง 
 สถานพยาบาลของเอกชน           จ านวน  3  แหง 
 รานขายยาแผนปัจจุบัน             จ านวน  2  แหง 
 บุคลากรทางการแพทย์  ประกอบดวย แพทย์  2  คน  ทันตแพทย์  1  คน              

พยาบาล   25  คน  สาธารณสุข    27   คน 
 

สถานบริการในเขตรับผิดชอบ  ส านักงานสาธารสุขอ าเภอนาดวง 
 1.  รพ.สต.นาดอกค า ต าบลนาดอกค า     อ าเภอนาดวง     จังหวัดเลย 
 2.  รพ.สต.หวยปลาดุก   ต าบลนาดอกค า     อ าเภอนาดวง     จังหวัดเลย 
 3.  รพ.สต.หวยตาด   ต าบลนาดอกค า     อ าเภอนาดวง     จังหวัดเลย 
 4.  รพ.สต.ทาสะอาด   ต าบลทาสะอาด     อ าเภอนาดวง     จังหวัดเลย 
 5.  รพ.สต.ทาสวรรค์   ต าบลทาสวรรค์     อ าเภอนาดวง     จังหวัดเลย 

      

4.  ด้านการพัฒนาชุมชน  
ข้อมูลการจัดระบบ  จปฐ.  และ กชช. 2ค 
ครัวเรือน       ตกเกณฑ์  จ านวน  30  ครัวเรือน  เรื่องรายไดตัวชี้วัดที่  30 
ต าบลนาดวง                   4  ครัวเรือน 
ต าบลนาดอกค า                15  ครัวเรือน 
ต าบลทาสวรรค์                 11  ครัวเรือน 
หมูบานเรงรัดพัฒนา  ตามมาตรการ  กรมพัฒนาชุมชน 
หมูบานเรงรัดพัฒนา  อันดับ 1  จ านวน  -  หมูบาน 
หมูบานเรงรัดพัฒนา  อันดับ 2  จ านวน  8  หมูบาน 
หมูบานเรงรัดพัฒนา  อันดับ 3  จ านวน 33 หมูบาน 

5.  ทรพัยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว 
  

ปุาไม  อ าเภอนาดวงมีพ้ืนที่ปุาไมที่ส าคัญ  ไดแก  ปุาไมเต็งรัง  และไมเบญจพรรณทั่วไป  
เชน  ไมแดง  ไมประดู  มะคา  มีพ้ืนที่ปุาสงวน  299,225  ไร  คิดเป็นรอยละ  81%  ของพื้นที่อ าเภอนาดวง   
พ้ืนที่ปุาใหญที่ส าคัญ   ปุาสงวนแหงชาติ   ปุาโคกผาด า   โคกหนองขาและปุาภูบอบิด  พ้ืนที่  644  กม2   
403,288  ไร  อยูในพ้ืนที่อ าเภอนาดวง  299,225  ไร  คิดเป็น  81%  ของพ้ืนที่อยูในต าบลตางๆ   ดังนี้ 
   

                     ต าบลนาดวง       มีพ้ืนที่ปุาสงวน    87,850     ไร 
  ต าบลนาดอกค า       มีพ้ืนที่ปุาสงวน  171,675    ไร 
  ต าบลทาสะอาด       มีพ้ืนที่ปุาสงวน    28,275            ไร 
  ต าบลทาสวรรค์       มีพ้ืนที่ปุาสงวน   11,425              ไร 

สภาพปุาในปัจจุบัน  เหลือประมาณ  25%  ของพ้ืนที่ปุา  สภาพปุาสวนใหญเป็นปุาเต็งรัง 
และปุาเบญจพรรณ กระจายทั่วไป 

การใชประโยชน์ ยกพ้ืนที่ปุาบางสวน ในโซน E, A  ให สปก. น าไปปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร 
ขณะนี้อยูในระหวางด าเนินการ 
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สถานการณ์การบุกรุกปุา    พ้ืนที่สวนใหญผานการท าไม  จึงมีราษฎรเขาบุกรุกครอบครอง
ท ากิน ทั้งในพ้ืนที่ราบและพ้ืนที่ภูเขา สวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ ใชพ้ืนที่ปุาสงวนปลูกพืชไรและท าสวน
ยางพารา  นอกจากนี้ยังมีราษฎรจากตางถิ่น อพยพเขามาท ากิน โดยมีการเปลี่ยนการครอบครองจากเจาของ
ที่ดินเดิม เพ่ือปลูกยางพารา รายละ 30 – 100 ไร เนื่องจากผลผลิตไดคาตอบแทนสูง  ท าใหเกิดปัญหาการ
ลักลอบบุกรุกที่ดินปุาเพ่ิมเตมิ 

6. แหล่งน้ าที่ส าคัญ  ไดแก  ล าน้ าสวย  ล าหวยพะเนียงใหญ  ล าหวยพะเนียงแลง  อางเก็บน้ าหวย
ลิ้นควาย  อางเก็บน้ าหวยปลาดุก 

7.  แร่ธาตุ   อ าเภอนาดวงมีพ้ืนที่ที่มีแรแกรไฟต์  จ านวนประมาณ  5,000  ไร 
แรเหล็ก  ด าเนินการโดย  

1)   บริษัท THB and  Building Construction  บานวังเย็น หมูที่  10  ต าบลนาดอกค า   
อ าเภอนาดวง  จังหวัดเลย 

2) บริษัทฉางแถ  บานโพนสวาง หมูที่  3 ต าบลนาดอกค า  อ าเภอนาดวง  จังหวัดเลย 
 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง  เป็น

สถานศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง   ประกาศจัดตั้งโดย
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2536  เดิมใชหองสมุดประชาชนอ าเภอนาดวง   ซึ่งเป็นที่ราช
พัสดุอ าเภอนาดวง   แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลย 800  บริเวณที่วาการอ าเภอนาดวง  เนื้อที่จ านวน  100  
ตารางวา และปัจจุบันศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง ไดขอใชสถานที่
อาคารส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอนาดวง   เป็นที่ท าการชั่วคราว 

 ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลา 

ที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นางศรีสุดา   วิทยุพาเจริญ ต าแหนงหัวหนาศูนย์ฯ พ.ศ 2537  - พ.ศ 2541 
2 นายประเด็จ  แปลงกันทา ต าแหนง หัวหนาศูนย์ฯ พ.ศ 2541 – พ.ศ 2547 
3 นางปิยะนุช   กุณวงษ์ ต าแหนง  ผูอ านวยการศูนย์ฯ พ.ศ 2447 -  พ.ศ 2551 
4 นายกิตติพงษ์ โกษาจันทร์ ต าแหนง ครู รักษาการในต าแหนงผูอ านวยการศูนย์ฯ 11 ก.ค 51 –30 ต.ค 52 
5 นายสุรศักดิ์   เพ่ิมผล ต าแหนง ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอนาดวง 1 พ.ย 52– 30 พ.ย. 52 
6 นายประเด็จ  แปลงกันทา รักษาการในต าแหนง ผูอ านวยการฯ 12 ธค.52 – 30 เม.ย. 53 
7 นายดุลยนัย  ยมด า รักษาการในต าแหนง ผูอ านวยการฯ  1 พ.ค. 53 - 21 ส.ค.54 
8 วาที่ร.ต.ศุภสัณห์   

ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม 
ต าแหนง  ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอนาดวง 

22 ส.ค. 54 –31  มค. 58 

9 นายสุริยัน   พลตื้อ ต าแหนง  ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอนาดวง 1  กพ. 58 – 30 กย. 59 
10 นายสุพัฒน์   สุวรรณสิงห์ รักษาการในต าแหนง ผูอ านวยการฯ 1 ตค. 59 – 8  มค. 60 
11 นางสาวธนสรณ์   ธุนันทา ต าแหนง  ผูอ านวยการ กศน.อ าเภอนาดวง 9  มค. 2560 ถึงปัจจุบัน 
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5. โครงสร้างการบริหาร ตามกรอบบริหารงานบุคลคล 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 

 

กลุ่มอ านวยการ 

งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นายปฏิภาณ สุวรรณชาต ิ
2. นายพันยศ งามนาเสียว 
3. นายธนาวฒุิ ศรเีหลา 

งานส่งเสริมการรู้หนังสือ 
1. นายปฏิภาณ สุวรรณชาต ิ

งานการศึกษาต่อเนื่อง 
1. นางสาวภัณฑริกา ศรีจ าปา 
2. นางภัชรนิทร์ นอยอนิวงษ ์
3. นายนบพล ศรีบรุินทร ์

งานการศึกษาตรมอัธยาศยั 
1. นายปฏิภาณ  สุวรรณชาต ิ
2. นางสาวศริาพร  จันทร์หลม 
3. นางสาวยุภาพร  บ ารุงส าราญ 
4. นายมลชัย  พรมจนัทร ์

งานพัฒนาหลกัสูตร  สื่อ  นวัตกรรมแลเทคโนโลยีการศึกษา 
1. นายปฏิภาณ  สุวรรณชาต ิ
2. นายนบพล ศรีบรุินทร ์
3. นายธนาวฒุิ ศรเีหลา 
4. นายพันยศ งามนาเสียว 
5. นางสาวพัสราวดี ตรีชวย 

งานศูนยบ์ริการให้ค าปรึกษา  แนะน า 
1. นายปฏิภาณ  สุวรรณชาต ิ
2. นายพันยศ งามนาเสียว 
3. นายธนาวฒุิ ศรเีหลา 

งานธุรการ / สารบรรณ 
1. นางสาวศริาพร จันทร์หลม 
2. นางสาวยุภาพร บ ารุงส าราญ 
3. นางสาววชิุดา ญาติบ ารุง 
4. นายมลชัย พรมจันทร ์

งานการเงิน / บัญช ี
1. ศิริรัตน์ พวงเพชร 
2. นางสาวศริาพร จันทร์หลม 
3. นางสาวยุภาพร บ ารุงส าราญ 

งานพัสด ุ
1. นายปฏิภาณ สุวรรณชาต ิ
2. นายนบพล ศรีบรุินทร ์
3. นางสาวภัณฑริกา ศรีจ าปา 

งานอาคารสถานที่ 
1 .ครูอาสาสมัครฯ 
2. ครู กศน.ต าบล/ครูศรช. 
3. บรรณารักษ์ 

งานบุคลากร 
1. นางสาวภัณฑรืกา ศรีจ าปา 
2. นางสาวยุภาพร บ ารุงส าราญ 
3. นางสาววชิุดา ญาติบ ารุง 

งานแผนงานโครงการ/งบประมาณ 
1. นางสาวภัณฑริกา ศรีจ าปา 
2. นางภัชรนิทร์ นอยอนิวงษ ์
3. นางสาววชิุดา ญาติบ ารุง 

งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาย 
1. นายพันยศ งามนาเสียว 
2. นางสาวศริาพร จันทร์หลม 
3. นางสาวพัสราวดี ตรีชวย 
4. นายมลชัย พรมจันทร ์

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
1. นางภัชรนิทร์ นอยอนิวงษ ์
2. นางสาวภัณฑริกา ศรีจ าปา 
3. นางสาววชิุดา ญาติบ ารุง 
4. นายธนาวฒุิ ศรเีหลา 
5. นายปฏิภาณ สุวรรณชาต ิ
6. นางสาวพัสราวดี ตรีชวย 
 
 

 

 

 

งานส่งเสริม  สนับสนุนภาคีเครือข่าย 
1. นายธนาวฒุิ ศรเีหลา 
2. นายพันยศ งามนาเสียว 
3. นายนบพล ศรีบรุินทร ์
4. นางสาวพัสราวดี ตรีชวย 
5. นางสาวศริาพร จันทร์หลม 
6. นายมลชัย พรมจันทร ์

งานกิจการพิเศษ 
1. นายพันยศ งามนาเสียว 
2. นายนบพล ศรีบรุินทร ์
3. นายธนาวฒุิ ศรเีหลา 
4. นางสาวพัสราวดี ตรีชวย 
5. นางสาวศริาพร จันทร์หลม 
6. นายมลชัย พรมจันทร ์
 
 
 
 
 
 
 

 กลุ่มภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 
นางสาวธนสรณ์   ธุนันทา 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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6. ข้อมูลบุคลากร 
 7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชาเอก 

1. นางสาวธนสรณ์  ธุนันทา ผอ.กศน.อ าเภอนาดวง ปริญญาโท เทคโนโลยีการศึกษา 

2. นายปฏิภาณ  สุวรรณชาต ิ ครูอาสาสมัคร กศน. ปริญญาตรี สังคมศึกษา 

3. นายพันยศ   งามนาเสียว ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป 

4. นายนบพล   ศรีบุรินทร์ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การกีฬา 

5. นายธนาวุฒิ  ศรีเหลา ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 

6. นางสาวพัสราวดี  ตรีชวย ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

7. นางสาวภัณฑริกา  ศรีจ าปา   ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี บัญชี 

8. นางศิริรัตน์   พวงเพชร ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี บัญชี 

9. นางภัชรินทร์   นอยอินวงษ์ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ 

10. นางสาวศิราพร จันทร์หลม ครู กศน.ต าบล ปริญญาตรี ครุศาสตร์ 

  

6.2 บุคลากร ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิ
การศึกษา 

สาขาวิชาเอก 

1. นายมลชัย   พรมจันทร์ ครูศรช. ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา 

2. นางสาววิชุดา   ญาติบ ารุง ครูศรช. ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 

3. นางสาวยุภาพร บ ารุงส าราญ บรรณารักษ์ ปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         8 

 

 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 

 

ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
กศน. ต าบลนาดวง กศน.ต าบลนาดวง (หลังที่วา

การอ าเภอนาดวง)    
น.ส.พัสราวดี  ตรีชวย 
นางศิริรัตน์ พวงเพชร 

กศน.ต าบลทาสะอาด หมูที ่2 บานรักธรรม (หลัง
โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด) 

นายนบพล  ศรีบุรินทร์ 
น.ส.ภัณฑริกา  ศรีจ าปา 

กศน. ต าบลนาดอกค า กศน.ต าบลนาดอกค า 
 (หนาเทศบาลต าบลนาดอกค า)    

นายพันยศ  งามนาเสียว 
นางภัชรินทร์  นอยอินวงษ์ 
นางสาววิชุดา   ญาติบ ารุง 

กศน.ต าบลทาสวรรค์ ศาลาอเนกประสงค์  หมูที่ 3  
บานโนนศิลา 

นายธนาวุฒิ   ศรีเหลา 
นายมลชัย   พรมจันทร์ 

รวมจ านวน 4  
ชื่อแหล่งเรียนรู้ ชื่อเจ้าของแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 

หองสมุดประชาชนอ าเภอนาดวง สถานที่ราชการ หลังที่วาการอ าเภอนาดวง 
แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายวิสุทธิ์  ภาระกิจ บานดงปุายาง ต าบลทาสะอาด 
การเกษตรผสมผสาน นายอานนท์  บุตรทาว บานหวยตาด  ต าบลนาดอกค า 
แหลงเรียนรูสวนปุาหวยปลาดุก นายประสิทธิ์  วิปุระ บานหวยปลาดุก  ต าบลนาดอกค า 
ถ้ าผายา นายประสาท  สุจิมงคล บานใหมสันติธรรม ต าบลนาดอกค า 
วัดปุาจริยธรรมถ้ าผาหมอ นายทองเลื่อน  สารพัน บานวังเย็น  ต าบลนาดอกค า 
แหลงเรียนรูไรนาสวนผสม นายอุฤทธิ์  ปัญจะขันธ์ บานนาดวง ต าบลนาดวง 
แหลงเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นพค.23 สนภ.2 นทพ. บานทาสวรรค์ ต าบลทาสวรรค์  

รวมจ านวน 9  
   ภูมิปัญญาท้องถิน่ ความรู้ความสามารถ ที่อยู่ 

นายแปฺะ  ปะวิโน หมอพราหมณ์ บานทาสะอาด ต าบลทาสะอาด 
นายจิตตสิทธิ์  เบญจฤทธิศักดิ์ งานประติมากรรมสากล บานรักธรรม  ต าบลทาสะอาด  
นายสุพล  ทองวรรณ การจักสาน บานน้ าสวยภักดี  ต าบลทาสะอาด 
นางพรรณิภา  ศรีวัฒนา การนวดแผนไทย บานผาเจริญ  ต าบลทาสะอาด 
นายจัด  บุญพรม การจักสาน บานโนนปุาตอง ต าบลทาสะอาด  
นายอุทัย  อุค าเท่ียง การจักสาน บานซ าปุาซาง ต าบลทาสะอาด 
นายทองค า  วรรณขาม การจักสาน บานหวยเตย ต าบลนาดอกค า 
นายสมจิตร  ปัญจะขันธ์ โฆษกอวยพรกลอนบุญกุศล บานนาดอกค า  ต าบลนาดอกค า  
นายสวาท  มณีศรี การจักสาน บานโพนสวาง  ต าบลนาดอกค า 
นายวีรศักดิ์  บุตรเต พลุตะไล บานพะเนียง  ต าบลนาดอกค า 
นายแพงศรี  วิจิตรปัญญา การจักสาน บานรมเย็น  ต าบลนาดอกค า 
นายเพ็ง  อินทร์ออน การตีมีด บานโคกหินใต  ต าบลนาดอกค า  
นายคูณ  ขันทะสี การจักสาน บานอนามัย  ต าบลนาดอกค า 
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นายสุริยา  สีดาค า งานปั้นจากข้ีเลื่อย บานศรีสะอาด  ต าบลนาดอกค า 
นางพิยูร  สุจิมงคล จับเสน บานโนนตะวัน  ต าบลนาดอกค า 
นายสม  นวลสะอาด การฉลุลายไม บานเขาแกวพัฒนา  ต าบลนาดอกค า 
นางบังอร  เชษฐา การจักสานหมวก บานหนองเป็ดกา  ต าบลนาดอกค า 
นายวิรัตน์  พันธุ์ลูกทาว การจักสาน บานหวยตาดใต  ต าบลนาดอกค า 
นายเทียน  ค าออน การจักสาน บานศรีประทุม  ต าบลนาดวง 
นายประยูร  ปุยขาว การตีมีด บานนาดวง  ต าบลนาดวง  
นายอุชิน  วัฒนะ การจักสาน บานแสงเจริญ   ต าบลนาดวง 
นายวิลัย  สอนสุภาพ การจกัสาน บานแกวเมธี  ต าบลนาดวง 
นายถวิล  เหลาสุพระ การจักสาน บานปุาหวายพัฒนา  ต าบลนาดวง 
นางยนต์  วิชัยโย การท าพานบายสี บานโพนเขาแกว  ต าบลนาดวง 
นายแจม  โสธรรมมงคล การจักสาน บานราษฎร์ประดิษฐ์   ต าบลนาดวง 
นางล าพูน  ศรีมงคล การท าพานบายสี บานหนองแคน  ต าบลนาดวง 
นางวิลัย  ริต ุ การทอผา บานวังบง  ต าบลนาดวง 
นางดอน  อินพิมพ์ การทอเสื่อจากตนกก บานแสงอรุณ   ต าบลนาดวง 
นายประดิษฐ์  จูมจะนะ ปราชญ์พิธีกรรมพ้ืนบาน บานเวียงชัย   ต าบลนาดวง 
นายวาด  ศรีบุรินทร์ การจักสาน บานทาสวรรค์  ต าบลทาสวรรค์ 
นายจ าลอง  แทนค่ า หมอพราหมณ์ บานโนนสวาท   ต าบลทาสวรรค์ 
นางนอย  ตะสีมา ศิลปะพ้ืนบาน บานเทพมงคล  ต าบลทาสวรรค์ 
นายใหม  วังคีรี การจักสาน บานโนนศิลา   ต าบลทาสวรรค์ 
นายลิน  ศรีบุรินทร์ การประดิษฐ์กรรม/การจักสาน บานงามวงศ์วาน   ต าบลทาสวรรค์ 

รวมจ านวน 35  
ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ตั้ง 

1. ปกครองอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
2.ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
3.ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
4.สถานีต ารวจภูธรอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
5.ส านักงานที่ดินอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
6.ส านักงานเกษตรอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
7.ส านักงานที่ดินอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
8.ส านักงานทองถิ่นอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
9.โรงพยาบาลอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
10.สาธารณสุขอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
11.สัสดีอ าเภอนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
12.โรงเรียนนาดวงวิทยา ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
13.โรงเรียนชุมชนบานนาดวง ต าบลนาดวง อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
14.โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด ต าบลทาสะอาด อ าเภอนาดวง จังหวัดเลย 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 

 
 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับชวง

วัยสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 
➣ พันธกิจ 

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษาพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปูาหมายใหเหมาะสมทุกชวงวัย  พรอมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม 
และสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย ในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหลงการเรียนรูอ่ืนในรูปแบบ
ตางๆ 

3. สงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยางทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ
ใหสอดคลองกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุงจัดการศึกษาและการเรียนรูที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
➣ เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุมเปูาหมายพิเศษไดรับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความตองการของแตละกลุมเปูาหมาย 

2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
อันน าไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสูความมั่นคงและยั่งยืน
ทางดานเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดลอม 

3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์และประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแกปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค์ 

4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัด สงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 
6. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการยกระดับคุณภาพ

ในการจัดการเรียนรูและเพ่ิมโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน 
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7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดลอม 
รวมทั้งตามความตองการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 

9. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ไดรับการสนับสนุ นคาใชจาย 

ตามสิทธิที่ก าหนดไว 
 2. จ านวนของคนไทยกลุมเปูาหมายตางๆ ที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา
ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับสภาพ ปัญหา และความตองการ 
 3. จ านวนผูรับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายไดรับการสงเสริมดานการรูหนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. รอยละการอานของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ไดรับบริการติวเขมเต็มความรู  
6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขาถึงบริการการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ

ตาง ๆ 
7. จ านวนประชาชนที่ไดรับการอบรมใหมีความรู ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท และความ

ตองการของพ้ืนที่/ชุมชน  
 8. จ านวนแหลงเรียนรูในระดับต าบลที่มีความพรอมในการใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรูเกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุมเกษตรชุมชนดีเดน 

10. จ านวนประชาชนไดรับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น) ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพรขาวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาส าหรับศูนย์ขาวโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา 1 ระบบ 

12. จ านวนบุคลากรที่ เกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศน์ไดรับการอบรมใหมีความรูและทักษะใน 
การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เขาถึงบริการความรูนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยผานชองทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

14. จ านวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการใหความรูดานการเกษตร 
15. จ านวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใชเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน/ผูรับบริการ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
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16. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท าฐานขอมูล
ชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ
องค์การ 

17. จ านวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศที่ไดรับการพัฒนาใหทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
18. จ านวนผูผานการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดของโครงการสรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
19. รอยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  
20. จ านวนบุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
21. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
22. จ านวนองค์กรภาคสวนตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ที่รวมเป็นภาคีเครือขายในการด าเนินงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. รอยละที่เพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(N-NET) 
 2. รอยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ไดรับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 3. รอยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ไดรับบริการติวเขมเต็มความรูเพ่ิมสูงขึ้น  
 4. รอยละผูจบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถน าความรูความเขาใจไปใชไดตามจุดมุงของ
หลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 
 5. รอยละของผูที่เขารวมกิจกรรมที่สามารถอานออกเขียนไดและคิดเลขเป็นไปตามจุดมุงหมายของกิจกรรม 
 6. รอยละของประชาชนกลุมเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาอาชีพตามโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

7. รอยละของประชาชนกลุมเปูาหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได 
 8. รอยละของประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรูในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใชในการด าเนินชีวิตได 
 9. จ านวนครู กศน. ตนแบบการสอนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได 
 10. รอยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของผูเรียน 
 11. รอยละของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผานเกณฑ์การอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
 12. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบไดส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไวอยางโปรงใส ตรวจสอบได โดยใชทรัพยากรอยาง
คุมคา/ตามแผนที่ก าหนดไว 
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นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 

1) เสริมสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝังคุณธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน
สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรในองค์กร 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ1) เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพ้ืนที่ชายแดน 

1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความสอดคลองกับ
บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแกไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 

1.2 เรงจัดท าแผนและมาตรการดานความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหนวยงานและสถานศึกษา  
รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยบูรณาการแผนและ
ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นที่ 

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบตางๆ ที่
หลากหลายตรงกับความตองการของผูเรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

1.4 สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยสงเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สรางงานและพัฒนาอาชีพที่เป็นไปตามบริบท
และความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพของ
ประชาชนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการใชภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เชน  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2) พัฒนาความรูและทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช Social Media และ Application ตางๆ เพ่ือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 พัฒนาก าลังคนใหเป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะดานภาษาและทักษะดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศ 
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1) สงเสริมการจัดการเรียนรูดาน Digital เพ่ือใหประชาชน มีความรูพ้ืนฐานดาน Digital และความรู
เรื่องกฎหมายวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการ
พัฒนาและการเขาสูอาชีพ 

2) สรางความรูความเขาใจและทักษะพ้ืนฐานใหกับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการคา
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตางๆ อยางเป็นรูปธรรม โดย
เนนทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทองเที่ยว 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
3.1 เตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 

1) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชนเพ่ือสรางตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ
(Ageing Society) มีความเขาใจในพัฒนาการของชวงวัย รวมทั้งเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแลรับผิดชอบผูสูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูส าหรับประชาชนในการเตรียมความพรอมเขาสูวัย
สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ใหสามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรูจักใช
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ เปิดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิปัญญาของ
ผูสูงอายุและใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 สงเสริมการจัดการเรียนรูดานเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมที่เหมาะกับ

บริบทของพ้ืนที่และความตองการของชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร และสรางชองทางการ
จ าหนายสินคาผานชองทางตางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตอระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผูบริโภค 

3.3 สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนโดยบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร์ ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสูการประกอบอาชีพ 

3.4 เพ่ิมอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัคร
สงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน หองสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถใน
ระดับอานคลอง เขาใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทันเหตุการณ์ รวมทั้ง
น าความรูที่ไดรับไปใชประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได ขายเป็น” 
1) สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของชุมชน และความตองการของตลาด 

รวมทั้งสรางเครือขายการรวมกลุมในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สรางรายไดใหกับชุมชน ใหชุมชนพ่ึงพาตนเองได 
2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา การท าชองทางเผยแพรและจ าหนาย

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนใหเป็นระบบครบวงจร 
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3.6 จัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพรและจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง

เกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรูตนแบบระดับต าบลดานเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม เพ่ือ

ถายทอดความรูดานเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหกับชุมชน 
3) สงเสริมใหมีการบูรณาการระหวาง ศฝช. และ กศน.อ าเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรูตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหกับประชาชน 
3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดการ

เรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมการมตรฐานของการวัดและ
ประเมินผลเพื่อสรางความเชื่อม่ันใหสังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 สงเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช เพ่ือสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
4.2 สรางกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ E-learning ที่ใชระบบเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการเรียนรู เพ่ือเป็น

การสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับกลุมเปูาหมายไดสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ 

4.3 เพ่ิมอัตราการรูหนังสือและยกระดับการรูหนังสือของประชาชน 
1) เรงจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรูหนังสือ และคงสภาพการรูหนังสือ ใหประชาชนสามารถอาน

ออกเขียนได และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพ้ืนที่
หางไกล โดยมีการวัดระดับการรูหนังสือ การใชสื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบตางๆ ที่
เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่และกลุมเปูาหมาย ใหประชาชนสามารถฟัง พูด อาน และเขียนภาษาไทย เพ่ือ
ประโยชน์ในการใชชีวิตประจ าวันได 

2) ยกระดับการรูหนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรูหนังสือในรูปแบบตางๆ 
รวมทั้งทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปูาหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุมเปูาหมายพิเศษอ่ืนๆ เชน คน
พิการเด็กออกกลางคัน ใหจบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรูที่ไดรับไปพัฒนา
ตนเองไดอยางตอเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สู “กศน.ต าบล 4 G” 

1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู : Good 
Teacher ใหเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรูกับผูรับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู
และทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผูจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารจัดการความรูที่ดี รวมทั้งเป็น
ผูปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ต าบล ใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมเอ้ือตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง : Good 
PlaceBest Check-In มีความพรอมในการใหบริการการศึกษาและการเรียนรู เป็นแหลงขอมูลสาธารณะที่งายตอการ
เขาถึง และสะดวกตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางสรางสรรค์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมีความ
ปลอดภัยส าหรับผูรับบริการ 
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3) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ใหมีความหลากหลาย
นาสนใจ ตอบสนองความตองการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสใหชุมชน
เขามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

4) เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือสรางความเขาใจ และใหเกิด
ความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ 

4.6 ประสานความรวมมือหนวยงาน องค์กร หรือภาคสวนตางๆ ที่มีแหลงเรียนรูอ่ืนๆ เชน พิพิธภัณฑ์ศูนย์
เรียนรูแหลงโบราณคดี หองสมุด เพ่ือสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีรูปแบบที่หลากหลายและตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5.1 สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชน เกี่ยวกับการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

5.2 สรางความตระหนักถึงความส าคัญของการสรางสังคมสีเขียว สงเสริมความรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับการ
คัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

5.3 สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งลดการใชทรัพยากรที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
6.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยางเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับ

ระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลของประชาชนอยางเป็น
ระบบ 

6.2 สงเสริมการใชระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เชน ระบบการลา ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใชรถราชการ ระบบการขอใชหองประชุม เป็นตน 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือชวยในการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ  ทั้งระบบการจัดท า
แผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

6.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานต าแหนง ใหตรงกับสายงาน
หรือความช านาญ 
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ภารกิจต่อเนื่อง 
 

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนิน การ
ใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซื้อหนังสือเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาจัดการเรียนการสอน
อยางทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับกลุมเปูาหมายผูดอย  พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการใหบริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผานการ
เรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

3) จัดใหมีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ์ที่มี
ความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุมเปูาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนที่มีคุณภาพที่ผูเรียนตองเรียนรูและเขารวมปฏิบัติกิจกรรม  
เพ่ือเป็นสวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแกไข
ปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อยางตอเนื่อง การสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม พรอมทั้งเปิดโอกาสใหผูเรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ นอกหลักสูตร มาใชเพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให
ผูเรียนจบตามหลักสูตรได 

1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 
1) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเป็นระบบเดียวกัน

ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 
2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการสงเสริมการรู

หนังสือที่สอดคลองกับสภาพแตละกลุมเปูาหมาย 
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายที่รวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะการ

จัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการรูหนังสือในพ้ืนที่
ที่มีความตองการจ าเป็นพิเศษ 

4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือการ
พัฒนาทักษะการรูหนังสือใหกับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

1.3 การศึกษาตอเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยางยั่งยืน โดยใหความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ

การมีงานท าในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ ที่
สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและศักยภาพของแตละพ้ืนที่ ตลอดจนสรางความเขมแข็งใหกับศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดใหมีหนึ่งอาชีพเดนตอหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งใหมีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยางเป็นระบบและตอเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปูาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผูสูงอายุ ที่
สอดคลองกับความตองการจ าเป็นของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปูาหมายมีทักษะการด ารงชีวิตลอดจน
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สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมได
อยางมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอม
ส าหรับการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต  โดยจัดกิจกรรมที่มี
เนื้อหาส าคัญตางๆ เชน สุขภาพกายและจิต การปูองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค์ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผานการศึกษารูปแบบตางๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
การสงเสริมความสามารถพิเศษตางๆ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สรางชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตละพ้ืนที่ โดยจัด
กระบวนการใหบุคคลรวมกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ การสรางจิตส านึกความ
เป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหาร
จัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตใน
รูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน เพ่ือเสริมสรางภูมิคุม กัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 

 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูในระดับต าบล เพ่ือการถายทอดองค์ความรู และจัด

กิจกรรมเพ่ือเผยแพรองค์ความรูในชุมชนไดอยางทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอาน และพัฒนาความสามารถในการอาน

และศักยภาพการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปูาหมาย 
3) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการอานใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเป็น
แหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการ
อาน จัดหนวยบริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ์เพ่ือสงเสริมการอานและการเรียนรูที่หลากหลายออกใหบริการประชาชน
ในพ้ืนที่ตาง ๆ อยางทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสรางความพรอมในดานสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอาน และการ
จดักิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยางหลากหลาย 

4) จัดสรางและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ใหเป็นแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหลงทองเที่ยวประจ าทองถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึกษาที่เนนการเสริมสรางความรูและสรางแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ผานการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร์  ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  บริบทของของชุมชนและประเทศ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือใหประชาชนมีความรู มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่
จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรูและทักษะไปประยุกต์ใชในการด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษา
สิ่งแวดลอม การบรรเทาและปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรทองถิ่นที่สอดคลองกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ 
และความตองการของกลุมเปูาหมายและชุมชน 

2.2 สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน
กลุมเปูาหมายทั่วไปและกลุมเปูาหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัยดวยระบบหองเรียนและการควบคุมการสอบ
ออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณ์ใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปูาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มาใช
อยางมีประสิทธิภาพ 

2.6 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลและเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือใหมีการน าไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน  เพ่ือพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง และ
จัดใหมีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาใหเชื่อมโยงและตอบสนองตอการจัด

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
กลุมเปูาหมายตางๆใหมีทางเลือกในการเรียนรูที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เชน รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการติวเขมเติมเต็มความรู ฯลฯ 
เผยแพรทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 

3.2 พัฒนาชองทางการเผยแพรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผานระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและชองทางออนไลน์ตางๆ เชน Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือสงเสริมใหครู กศน. น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศใหกลุมเปูาหมายสามารถใชเป็นชองทางการเรียนรูที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยขยาย
เครือขายการรับฟังใหสามารถรับฟังไดทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมชองทางใหสามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ไดท้ังระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พรอมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 
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3.4 พัฒนาระบบการใหบริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใหไดหลายชองทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต  และ
รูปแบบอ่ืน ๆเชน Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นตน เพ่ือให
กลุมเปูาหมายสามารถเลือกใชบริการเพ่ือเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ 

3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลดานสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยางตอเนื่อง และน าผลมาใชในการ
พัฒนางานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและสามารถสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนไดอยาง
แทจริง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
จากราชวงศ์ 

4.2 จัดท าฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือ
โครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ที่สามารถน าไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 สงเสริมการสรางเครือขายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือใหเกิด
ความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟูาหลวง” ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาที่ที่ก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง ถิ่นทุรกันดาร และ
พ้ืนที่ชายขอบ 
 

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต 

1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูที่ตอบสนองปัญหาและ
ความตองการของกลุมเปูาหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางเขมขนและตอเนื่องเพ่ือให
ผูเรียนสามารถน าความรูที่ไดรับไปใชประโยชน์ไดจริง 

3) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกบุคลากรและนักศึกษา 
กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางทั่วถึง 

5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และ

บริบทของแตละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเนนสาขาที่เป็นความตองการของตลาด ใหเกิด

การพัฒนาอาชีพไดตรงตามความตองการของพ้ืนที่ 
5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ใหเป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตนแบบ
ดานเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรูตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนดวยวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         21 

 

2) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใชวิธีการหลากหลาย ใชรูปแบบเชิงรุกเพ่ือการเขาถึง
กลุมเปูาหมายเชน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรวมมือกับเครือขาย การจัดอบรมแกนน าดานอาชีพ ที่
เนนเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 

 

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6.1 การพัฒนาบุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกอนและระหวางการ
ด ารงต าแหนงเพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหนวยงาน
และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนงหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ใหมีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถวน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีศักยภาพ เพ่ือรวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหนา กศน. ต าบล/แขวง ใหมีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. ต าบล/แขวง
และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเป็นนักจัดการความรูและผูอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ
ประเมินผลและการวิจัยเบื้องตน 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรู 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

6) สงเสริมใหคณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการ
บริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อยางมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถท าหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร  รวมทั้งภาคีเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศในทุกระดับ โดยจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพและเพ่ิมแระสิทธิภาพในการท างานรวมกันใน
รูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ใหมี

ความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 
2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยู ทั้งในสวนที่เป็นขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) แสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใชในการปรับปรุง

โครงสรางพ้ืนฐานใหมีความพรอมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการ
สงเสริมการเรียนรูส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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1) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยางเป็น
ระบบเพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใชเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  การวางแผน การ
ปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณใหเป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 

3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยง
กันทั่วประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือ
สามารถน ามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและชุมชน
พรอมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษา 

5) สรางความรวมมือของทุกภาคสวนทั้งในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาและสงเสริมการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต 

6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
1) สรางกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ 
2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ

รายงานผลการน านโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ 
นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหนวยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ของส านักงาน กศน.
ใหด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

5) ใหมีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต
สวนกลางภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใชขอมูล และการ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การด าเนินงานส าคัญ 

ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
“โครงการชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

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

ส านักงาน กศน. ไดก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. ขยายผลชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 7,424 
ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือใหมีชุมชนตนแบบที่สามารถเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดครบทุกระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   
  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนตนแบบระดับต าบล เพื่อใหหนวยงาน  
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการใหเป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  (2) แจงใหหนวยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนตนแบบระดับต าบล  ตาม
แนวทาง/เกณฑ์ที่ก าหนด  
  (3) หนวยงาน สถานศึกษา แจงรายชื่อชุมชนตนแบบระดับต าบล ผานระบบ DMIS ของส านักงาน 
กศน.  
  (4) หนวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนตนแบบระดับต าบล รายไตรมาส  
(ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดทายของแตละไตรมาส)  
 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)         
เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนตนแบบสูความยั่งยืน  
  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนตนแบบทุกระดับ ประกอบดวย 3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ 
ชุมชนตนแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนตนแบบ และการพัฒนาตอยอด   
  (2) แจงแนวทางการพัฒนาชุมชนตนแบบทุกระดับ ใหหนวยงาน สถานศึกษาด าเนินการสงเสริม 
และพัฒนาเพ่ือยกระดับชุมชนตนแบบ   
  (3) หนวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผานระบบ DMIS ของส านักงาน กศน. รายไตร
มาส  
 3. การสรางการรับรูตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรูของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ประชาชน 
ยังมีระดับการรับรูนอย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รูสิทธิ รูหนาที่ รูกฎหมาย และประเด็น 06 รูกลไกบริหารราชการ   
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  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือสงใหหนวยงาน สถานศึกษาเผยแพรและ 
สรางการรับรูแกประชาชน  
  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  
  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google form 
 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนตนแบบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการขยายผล 
ชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  
  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนตนแบบ   
 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  
  (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผานระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  
  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
ประจ าปี 2562  

 
แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การแกไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา   
--------------------------------------------------- 

ส านักงาน กศน.ไดด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุรเชษฐ์ 
ชัยวงศ์ ที่ไดมอบหมายใหด าเนินการแกปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา โดยมีเปูาหมาย น า เขาสู
ระบบการศึกษาตามความตองการ และสอดคลองกับสภาพการเรียนรูของแตละบุคคล โดยในปีงบประมาณ 2561 
ส านักงาน กศน. ไดรวมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร และส านักติดตามและประเมินผล 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และติดตามประชากรวัยเรียนที่อยูนอก
ระบบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความตองการของกลุมเปูาหมาย เพ่ือรวมกันน ากลุมเปูาหมายเขาสูระบบ
การศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ตอเนื่อง ดังนี้ 
 1.  สรางการรับรูและประสานความรวมมือในการด าเนินงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในระดับภาค  
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อใหรับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานแกปัญหาประชากรวัย
เรียน ที่อยูนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการแกปัญหา
ประชากรวัย เรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ า เภอ และต าบล ใหส านักจังหวัดเป็น “ศูนย์ขอมูล
ประชากรวัยเรียน ที่อยูนอกระบบการศึกษา” และเสนอขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ
ตองการขอกลุมเปูาหมาย   สงตอใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดน า ไปด าเนินการตอไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค 
สนับสนุนการท างานทั้งดานวิชาการ  การติดตามและประเมินผล และใหความชวยเหลือ 
 2.  น าประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษาเขาสูระบบการศึกษาอยางทั่วถึง โดยคณะท างานในแตละ 
ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหนาที่ มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหนวยจัดการศึกษาและประสานความรวมมือเพ่ือสงตอ 
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กลุมเปูาหมายตามความตองการ และสอดคลองกับสภาพการเรียนรูของแตละบุคคล มี กศน.ต าบล/แขวง คอย 
ขับเคลื่อนรวมกับผูน าชุมชน ภาคีเครือขายในพ้ืนที่ ใชกลยุทธ์ “กศน.ชวนนองเรียน” เพ่ือน ากลุมเปูาหมายเขาเรียน
ใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือ
พัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอ่ืน ตามความสนใจ และรวมกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนสรางระบบการสงตอ
กลุมเปูาหมาย ในพ้ืนที่ใหชัดเจน  
 3. พัฒนาระบบติดตามและชวยเหลือผูเรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ด าเนินงานจัดท า 
แผนงานติดตามและชวยเหลือผูเรียน ไวในศูนย์บริการใหค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต น าระบบฐานขอมูล
ประชากร วัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการคนหา ตรวจสอบ และติดตาม ประชากรวัยเรียน
กลุมเดิม และ กลุมใหมที่อยูในระบบฐานขอมูล เพ่ือทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา ไมใหกลุมเปูาหมายออก
จากระบบ การศึกษา  ใหกศน.ต าบล ใหเป็น “ศูนย์ขอมูลการชวยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยูนอกระบบการศึกษา” 
มีหนาที่ เป็นศูนย์เชื่อมโยงความชวยเหลือตามสภาพปัญหา ความตองการของกลุมเปูาหมาย ที่เป็นประชากรวัยเรียน
ที่อยูนอก ระบบการศึกษา ซึ่งสวนใหญเป็นกลุมดอยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ และใช
กลยุทธ์“เคาะประตูบาน รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน” ใหครู กศน.ต าบลรวมกับผูน าชุมชน ภาคีเครือขายในพ้ืนที่ติดตาม
กลุมเปูาหมาย อยางทั่วถึง   
 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพ้ืนที่ เพ่ือรวมกันแกปัญหา โดยสรางจังหวัดตนแบบ “เมืองแหงการเรียนรู 
และใหโอกาสทางการศึกษา” ที่ทุกภาคสวนของจังหวัดไดรวมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้ง 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุมเปูาหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส และดอยโอกาสทาง 
การศึกษา โดยเฉพาะกลุมท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ใหสามารถเลือกเรียนกับ กศน. ไดตามความตองการ  มี
หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุมเปูาหมายตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไวใน 
แตละชวงวัย รวมทั้งสงตอผูเรียนใหเขาเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  
 
 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
การขยายผลการอบรมหลักสูตรการคาออนไลน์   

---------------------------------------------------  
ส านักงาน กศน. ไดก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. เปิดศูนย์ใหค าปรึกษา OOCC กศน.   
  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดชองทางในการใหค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการคา
ออนไลน์ เบื้องตน ผานชองทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงรวมมือ   
  1.2 อบรมใหความรูกับผูแทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพ่ือเป็น OOCC Consult โดยวิทยากรจาก 
DTAC เพ่ือรวมกับเน็ตอาสาในการใหค าปรึกษาเบื้องตน   
  1.3 ผูผานการอบรม  OOCC Consult รวมเป็นคณะท างานใหค าปรึกษาของศูนย์ OOCC  
 2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหนาที่ของศูนย์ใหค าปรึกษา OOCC   
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  2.1  จัดท าคลิปวีดีโอ โดยมีนอง OO และ นอง CC เป็นตัวการ์ตูนหรือมาสคอต 
  2.2  เผยแพรคลิปวีดีโอผานชองทาง online ตาง ๆ  
 3. อบรมวิทยากรแกนน า ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการตลาดและ
การสราง มูลคาในกับสินคา  2. หลักสูตรการโปรโมทสินคา   
  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. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการคาออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร กลุมเปูาหมาย 
ประชาชนใน พื้นที่  178,176 คน (กศน.ต าบล 7,424 ต าบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    
  1. หลักสูตรการตลาดและการสรางมูลคาในกับสินคา  2 วัน    
  2. หลักสูตรการโปรโมทสินคา 2 วัน  โดยเปูาหมายจ านวน 12 คนตอหลักสูตร และใหเขารวมกลุม 
OOCC ส านักงาน กศน.  
  

4. สรางความตอเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการคาออนไลน์ใหกับผูเขารับการอบรมกับ 
กศน.   
  4.1 ประเมินผูเขารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผูอบรมติดตามผูเขารวมอบรมใหอยูในกลุม 
OOCC อยางตอเนื่อง   
  4.2 ประกวดผูท าการคาออนไลน์ดีเดนในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  
  4.3 สงตอผูคาออนไลน์ไปยังหนวยงานอื่น เชน กรมธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย์  
          5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผานระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนินงาน OOCC 
ทุกสิ้นไตรมาส  
 
 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
การสงเสริมใหประชาชนอานออกเขียนได  

 ---------------------------------------------------  
ส านักงาน กศน. ไดก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   
 1. การสงเสริมการรูหนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 1) จัดท าแนวทางการสงเสริมใหประชาชนอานออกเขียนได    
 2) จัดท าคูมือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการรูหนังสือ ไทย 
พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการรูหนังสือ ไทย
พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     
 4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูตาม หลักสูตรการรู
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
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 5) จัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรูหนังสือไทย    
 6) ส ารวจขอมูลผูไมรูหนังสือไทย และขอมูลผูเรียน หลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557   

7) จัดท าฐานขอมลผูไมรูหนังสือ และผูเรียน หลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานสงเสริมการรูหนังสือ เพื่ออานออกเขียนได  
  2. การสงเสริมการรูหนังสือส าหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยการ 
ประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (อานออกเขยีนได)    
 1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    
 2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    
 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    
 4) ติดตามการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    
 5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได) 
 

 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การรณรงค์เรื่องการเพ่ิมอัตราการอาน  

---------------------------------------------------  
ส านักงาน กศน. ไดก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  จัดการสงเสริมการอานโดยใชหนวยเคลื่อนที่เขาหาชุมชน  
  ก าหนดใหการอานเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  
 เพ่ิมและขยายกิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุกในชุมชน  
  สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมจัดสนับสนุนการอาน เชน ในโรงงาน   
 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  
  พัฒนาการบริการใหประชาชนไดเขาถึงสื่อสงเสริมการอาน ไดสะดวก พรอมเขาสูสังคมดิจิทัล 
  สงเสริมสนับสนุนใหหองสมุดประชาชนทุกแหงพัฒนาระบบหนังสือผาน QR Code  
 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การสงเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

--------------------------------------------------- 
 ดวย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ไดมอบนโยบาย ใหส านักงาน กศน. 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม 1 ส านักงาน กศน. ใหด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาวะ
อนามัย ของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการดูแลสุขภาวะ
อนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเขาไปชวยประสานงาน
รวมกับโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ และเจาหนาที่ อสม. ในระดับหมูบาน หรือการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแล
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สุขภาพใหกับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงไดจัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุข
ภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูมือการสงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุม
พัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใชเป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนการสงเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 

    

วัตถุประสงค์    
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู ความเขาใจสุขภาวะอนามัย    
 2. เพ่ือใหนักศึกษา กศน. และประชาชน ไดมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี   
กลุ่มเป้าหมาย    
 นักศึกษา กศน. และประชาชน   
 
วิธีการด าเนินงาน       
 1. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชี้แจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม สุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหแก กศน.อ าเภอ/เขต  และ
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
 2. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความรวมมือกับสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) 
โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
 3. กศน.อ าเภอ/เขต ประสานขอความรวมมือกับสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจ าอ าเภอ และ
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    
 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมูบาน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นวิทยากร ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุมเปูาหมาย    
 5. ครู กศน.ต าบล/แขวง รวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.) ด าเนินงาน จัดกิจกรรมเพ่ือ
สงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้      
            5.1 สุขภาวะอนามัยแม อาทิ อนามัยวัยรุน การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด  โรคและ
ความเสี่ยง  
  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหวางแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 
โภชนาการ  
  5.3 ปัญหาโรคที่ไมติดตอ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบดวย  อาหาร อารมณ์ ออกก า
ลังกาย ไมด่ืมสุรา และไมสูบบุหรี่     
  5.4 ผูสูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การสงเสริมอาชีพ    
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     6. ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.) สามารถใหความรู เกี่ยวกับสุข
ภาวะอนามัย ใหแกกลุมเปูาหมายตามเนื้อหาขอ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  5.4  โดยผาน
กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหาความเขาใจใน 
กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุม)     
          7. ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบาน นักศึกษา 
กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
 8. ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพ่ือสงเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน    
 9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุข ภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกลาวใหส านักงาน กศน. ทราบ   
 
การรายงานผล 
 1. ขอใหการรายงานผลการด าเนินงานดังกลาวเป็นไปตามล าดับขั้น ดังนี้         
  1.1  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบรอยแลว ใหรายงานผล การด าเนินการ
ตอ กศน.อ าเภอ/เขต และสงภาพถายการจัดกิจกรรมดังกลาว        
  1.2  ให กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แลวรายงานผลการ 
ด าเนินการตอส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสงภาพถายการจัดกิจกรรมดังกลาว        
  1.3  ใหส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานดังกลาว 
รายงานใหส านักงาน กศน. โดยผานระบบ DMIS  ดังนี้     
   ครั้งที่ 1  รายงานภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561 
   ครั้งที่ 2  รายงานภายในวันที่  14  มีนาคม  2562 
   ครั้งที่ 3  รายงานภายในวันที่  14  มิถุนายน  2562 
   ครั้งที่ 4  รายงานภายในวันที่  13  กันยายน  2562    
 2. ใหส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกลาว  ทุกครั้งที่รายงานผล 
จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุมสงเสริมปฏิบัติการ  
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

      
 
 
 

                    เพ่ือใหจังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย 
“เมืองนาอยู เมืองแหงการทองเที่ยว การคา และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหนาสวนราชการและ
คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเด็น เพื่อใหเกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานสรางมูลคาผลิตภัณฑ์และบริการดานการ
ทองเที่ยว สงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสรางการทองเที่ยวชุมชน การ
ทองเที่ยวเชิงสรางสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูการสรางมูลคาดานการทองเที่ยวใหสามารถ
สรางและกระจายรายไดแกประชาชน สงเสริมใหประชาชนออกก าลังกาย เลนกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสูความเป็นเลิศ 

 Health สงเสริมประชาชนชาวเลยใหมีการกินดีอยูดี มีความรูความเขาใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทั้งทางรายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมและท่ัวถึง
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สรางวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใชในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรูสินคาภาคเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
และเพ่ิมแหลงน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรใหเป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สราง
ความเข็มแข็งใหกับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุมเกษตรกรรวมทั้งมีเครือขายธุรกิจ มุนเนนการสงเสริมและการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน ควบคูไปกับการนอมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการด าเนินชีวิต เพ่ือสรางความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหา รแกชาวเลย 
ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการคา การ
บริการ และการผลิต การสงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุมอาชีพตางๆ อ านวยความ
สะดวกดานการคาและการลงทุน สงเสริมการคาชายแดน การจางงานที่มีคุณคา การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ OTOP สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใตการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุงสูความเป็นสากล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือเสริมสราง
ความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า สงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทาเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน 
สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได มุนเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผูสู งอายุ คนพิการผูดอยโอกาส และ 
“บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แกทุกกลุม พัฒนาบานเมืองใหสะอาด แกไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สรางความ
เป็นระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ใหมีความมั่นคงและความสงบเรียบรอย เสริมสรางวินัย
จราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูอาศัย เพ่ือความสงบสุขอยางยั่งยืน 
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 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นใหมีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน สรางจิตส านึก คานิยม และวิถี
ชีวิตที่ดีงามในสังคม สงเสริมตอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาทองถิ่น เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ 
สงเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือน าเลยไปสูสากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปูาหมายเพ่ือสวนรวม เนนการน าความรูไปสูการปฏิบัติ สามารถใชความรูสราง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีในทุกภาคสวนเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรมและรูจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และสงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม สงเสริมให
ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใชวิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต สงเสริมใหชุมชนเขมแข็งสงบสุข 
สงเสริมและปลูกฝังใหชาวเลยมีความเขาใจในสิทธิและหนาที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร 
ชวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศกึษาของ กศน.อ าเภอนาด้วง 

 
 

สถานศึกษาไดประชุมบุคลากรเพ่ือรวมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใชการวิเคราะห์
สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษารวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยตอการจัดการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง ซึ่งไดผลการ
ประเมินสถานภาพของดังนี้ 
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1 จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยูในทีชุ่มชน    
 1.1.1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3 มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรูความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4 สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเนนการด าเนินงานที่ชัดเจน   
 1.1.1.5 ผูบริหารใชหลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6 มีการกระจายงบประมาณอยางทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7 มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อยางตอเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอตอการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือขายใหความรวมมือในการจัด สงเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1 บุคลากรขาดความกาวหนาในการท างานท าใหเกิดภาวะสมองไหล  
 1.1.2.2 การปฏิบัติงานไมตอเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบอย ๆ 
 1.1.2.3 สื่อเทคโนโลยีไมทันสมัย ส าหรับการใหบริการ 
 1.1.2.4 การปฏิบัติงานบางอยางไมตรงกับบทบาทหนาที่   
 1.1.2.5 บุคลากรใหมไมไดรับการอบรมกอนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไมเพียงพอในการใหบริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีสวนรวมจากภาคี
เครือขายยังไมเพียงพอ 
 

 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส (Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือขายที่หลากหลาย ในการรวมจัด สงเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2 มีแหลงเรียนรู/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
 1.2.1.3 เป็นเมืองแหงการทองเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.2.1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.2.1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
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 1.2.1.6 มีชองทางในการติดตอสื่อสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7 มีชองทางการเผยแพรและประชาสัมพันธ์งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8 ผูบริหารระดับจังหวัด/อ าเภอใหความส าคัญกับการศึกษา 

 1.2.2 อุปสรรค(Threats ) 
 1.2.2.1 ขาดการท างานแบบบูรณาการรวมกันเกิดความซ้ าซอนในการท างาน 
      1.2.2.2 ผูเรียนมีอายุเฉลี่ยนอยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบนอยเป็นปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 1.2.2.3 ผูเรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกวาการเรียนรู 
 

2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  
2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 
คิดเป็น” เป ็นกระบวนการคิดเพ่ือแกไขปัญหาน าพาไปสูความสุขความส าเร็จโดยใชขอมูล 3 ดานมา

ประกอบการตัดสินใจ คือ ขอมูลดานวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถาส าเร็จก็มีความสุขถาไม
พอใจก็กลับไปทบทวนใหม                                                                                   

2.2 วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนอ าเภอนาดวงไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่

เหมาะสมกับชวงวัย สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21” 
2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา“ใฝุเรียนรู คูอาชีพ” 
2.4 เอกลักษณ์ “ใหโอกาสทางการศึกษา ประสานการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย”  
2.5 ค าขวัญ “การเรียนรู  ไมมีวันสายเกินไป  ไมไกลเกินเอ้ือม” 

 2.6 พันธกิจ 
  1) จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปูาหมายใหเหมาะสมทุกชวงวัย และพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2) สงเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย ในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
ในรูปแบบตางๆ  

3) สงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยางทั่วถึง 
  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลใน
ทุกรูปแบบใหสอดคลองกับบริบทในปัจจุบัน 

  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงจัดการศึกษาและการเรียนรู
ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  6) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเป็นสวนหนึ่งของการบริหารจัดการของ กศน.
อ าเภอนาดวง 
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2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอนาดวง ผูดอยพลาดและ
ขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปไดรับ
โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการศึกษาตอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยางเทาเทียมและ
ทั่วถึงเป็นไปตามสภาพปัญหาและความตองการของ
แตละกลุมเปูาหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวน  4
ต าบล  41 หมูบาน  ในพ้ืนที่อ าเภอนาดวง นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป  รอยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอนาดวง เขา
รวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

2. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอนาดวง ไดรับการศึกษา
และการเรียนรูที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอันน าไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหชุมขนเพ่ือพัฒนาไปสูความ
มั่นคงและยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และสิ่งแวดลอม 

-  จัดการศึกษาตอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดใหสอดคลองกับสภาพ
ปัญหาและความตองการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  
รอยละ 80  ในพ้ืนที่อ าเภอนาดวง เขารวมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอนาดวง ไดรับการสงเสริม
การอานเพ่ือสรางนิสัยรักการอานและการแสวงหา
ความรูดวยตนเองโดยมีกศน.ต าบลศูนย์การเรียน
ชุมชนและแหลงเรียนรูอ่ืนในชุมชนเป็นกลไกในการ
จัดการเรียนรู 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป รอยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอนาดวง เขารวมในการ
จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอาน โดยมี กศน.
ต าบลจ านวน 4 แหง แหลงเรียนรูอ่ืน ในพ้ืนที่ 

4. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอนาดวง ไดรับโอกาสใน
การเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใชในชีวิต 
ประจ าวันรวมทั้งแกปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได
อยางสรางสรรค์ 
 
 
 
 
 

-  จัดการศึกษาตอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดใหสอดคลองกับสภาพปัญหา
และความตองการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  รอยละ 
80  ในพื้นที่อ าเภอนาดวง เขารวมในการจัดโครงการ/
กิจกรรม 
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เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
5. ชุมชนและทุกภาคสวนเขตพ้ืนที่อ าเภอนาดวงรวม
เป็นภาคีเครือขายในการจัดสงเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมทั้งมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ปรัชญาคิดเป็น 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเป็นสวน
หนึ่งของการบริหารจัดการ โดยมุงเนนการจัดการที่
สอดคลองกับสภาพกลุมเปูาหมาย  สังคม  ชุมชน  และ
ตามจุดเนนและนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
เป็นภาคีเครือขายในการจัดสงเสริมและสนับสนุน รอยละ 
80  

6. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและน าสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมโอกาสและยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเนนการน าสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  รอยละ 80  ในพื้นที่
อ าเภอนาดวง เขารวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ต าบลและกศน.อ าเภอ พัฒนาและจัด
กระบวนการเรียนรูเพ่ือแกปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทดาน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และ
สิ่งแวดลอมรวมทั้งตามความตองการของประชาชน
และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาตอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดใหสอดคลองกับสภาพปัญหา
และความตองการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  รอยละ 
80  ในพื้นที่อ าเภอนาดวง เขารวมในการจัดโครงการ/
กิจกรรม 

8. บุคลากรของกศน.อ าเภอนาดวง ไดรับการพัฒนา
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึง 
 

-จัดโครงการพฒันาบุคลากร บุคลากร รอยละ 80 เพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อ าเภอนาดวง มีระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาลบุคลากร 
รอยละ 80มีวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเป็นสังคมปฏิบัติ
ตนตามองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 
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2.8  กลยุทธ์ 
 2.8.1 ประเด็นกลยุทธ์ มี  2 ประเด็น ประกอบดวย  
 ประเด็นที่ 1.  การสรางโอกาสทางการศึกษา 

 ประเด็นที่ 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
 2.8.2 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่  1 เขาถึงกลุมเปูาหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
  ตัวชี้วัด 

 1.1 ฐานขอมูลความตองการการเรียนรูของกลุมเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
 1.2 แผนการเรียนรูตามความตองการการเรียนรูของกลุมเปูาหมายรายบุคคล  และราย

ชุมชน 
 1.3 ระบบการใหบริการขาวสารขอมูลสารสนเทศแกกลุมเปูาหมาย 

 แนวทางการด าเนินงาน 
 1.1 จัดกิจกรรมใหประชาชนในพื้นที่  41 หมูบาน  ใหตระหนักและเห็นความส าคัญของ

การเรียนรูตลอดชีวิต 
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่และกลุมเปูาหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 4 ต าบล 

ต าบล ละ 1 หมูบาน  เพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูโดยใชชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าขอมูลรายบุคคล  รายกลุม  

และเชื่อมโยงกับภาคีเครือขายเพื่อสามารถตรวจสอบใหเป็นปัจจุบันและน าไปใชได 
 1.4 มีฐานขอมูลที่ระบุความตองการ  ความพึงพอใจของผูเรียน  ผูรับบริการในพื้นท่ี

เปูาหมาย 
 1.5 จัดท าแผนการเรียนรูรายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุม  ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูทุกกิจกรรม 
  กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของแตละ
กลุมเปูาหมาย 
   ตัวชี้วัด 
   2.1  มีหลักสูตรและสื่อที่พรอมใหบริการแกกลุมเปูาหมาย  โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์การใหบริการ 
   2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปูาหมาย อยางนอย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
   2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์
ของผูจบการศึกษาแตละหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
   2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางการด าเนินงาน 
   2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรใหสอดคลองกับปัญหาและความ
ตองการของผูเรียนและผูรับบริการ 
   2.2  จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึ งถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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   2.3  จัดใหมีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาของ
แตละ กิจกรรมการเรียนรู 
   2.4  จัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
ผูรับบริการ และเนื้อหาของแตละกิจกรรม 
   2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู และใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ 
   2.6  จัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการ
เรียนรูของแตละกิจกรรม  โดยมุงเนนการประเมินความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียนและ
ผูรับบริการ 
   2.7 น าการจัดการความรูมาใชใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของ
กลุมเปูาหมาย 
   2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาใหแกกลุมเปูาหมายอยางทั่วถึง 
   2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
มาใชในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และภูมิปัญญาใหเป็นฐานความรูของ
ชุมชน 
   ตัวชี้วัด 
  3.1  หองสมุดประชาชนไดรับการพัฒนากิจกรรมใหเป็นหองสมุดมีชีวิต 
  3.2  มีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพ่ิมโอกาสการเขาถึงความรูของ
ประชาชน 
  3.3  มีการสงเสริมการเรียนรูจากภูมิปัญญาทองถิ่น  และแหลงเรียนรู 
  แนวทางการด าเนินงาน 
  3.1  ขยายแหลงเรียนรูใหหลากหลายและกวางขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพ้ืนที่ 
  3.2  พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและองค์ความรู  ตลอดจนสื่อตางๆ ในการ
ใหบริการอยางครอบคลุมและทั่วถึง 
  3.3  สงเสริมสนับสนุนชองทางการเรียนรูดวยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเชนศูนย์ ICT  
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) 
  3.4  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีชีวิต เชน หองสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  
กศน.อ าเภอ  แหลงเรียนรู  ตลอดจนสงเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายขาว วิทยุชุมชน   

กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือขายใหมีสวนรวมจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
 4.1  จ านวนภาคีเครือขายอยางนอย 4 เครือขาย ในพ้ืนที่รวมจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รวมกับสถานศึกษา 
 4.2  จ านวนกิจกรรมอยางนอย 4 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือขายรวมจัด 
 4.3  รอยละ 80ของผูรับบริการกลุมเปูาหมายที่รวมกิจกรรมการเรียนรูของภาคี
เครือขายมีความพึงพอใจอยูในระดับดี 
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 แนวทางการด าเนินงาน 
 4.1  แสวงหาและจัดท าฐานขอมูล  และท าเนียบภาคีเครือขายในการจัดการเรียนรู  ทั้ง
ในและนอกพ้ืนที่อ าเภอนาดวง 
 4.2  สรางความตระหนักและความเขาใจกับภาคีเครือขายเพ่ือรวมจัดการเรียนรูตลอด
ชีวิตในรูปแบบตาง ๆ  
 4.3  จัดใหมีขอตกลงความรวมมือ(MOU) ของภาคีเครือขาย 
 4.4  สรางแรงจูงใจใหเกิดการรวมคิด รวมวางแผน รวมท า รวมแกปัญหา และรวม
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชนกับภาคีเครือขาย 
 4.5  สงเสริมใหมีการระดมการใชทรัพยากรรวมกันกับภาคีเครือขาย 
 4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือขายสัมพันธ์ 
 

 กลยุทธ์ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 ตัวชี้วัด 
 5.1  สถานศึกษา  ผานเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับดี 
 5.2  จ านวนบุคลากรไมต่ ากวารอยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
 5.3  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการด าเนินงาน 
 5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยางตอเนื่อง 
 5.2  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรูเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของกลุมเปูาหมาย 
 5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน 
 5.4  ใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
 5.5  พัฒนาระบบการใหบริการดวยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ 
 5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุมเปูาหมายใหมีประสิทธิภาพ  โดยการจัด
อาสาสมัคร กศน.  เป็นผูประสานงานระหวางต าบล และหมูบาน 
 5.7  นอมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการบริหารจัดการ 
 2.9 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ไดรับการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการและความจ าเป็นได
แก 
                       1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ไดรับการศึกษาไมนอยกวาระดับมัธยมศึกษา 
    2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ไดรับบริการการศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอ าเภอนาดวงมีความรูและทักษะการด ารงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ภาคสวนของสังคมอยางนอย 1 ภาคี มีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอ าเภอนาดวงไดรับบริการการเรียนรูตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และแหลงเรียนรู 
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➣ ข้อมูลทั่วไป 
กศน.อ าเภอนาดวง ท าหนาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในพ้ืนที่อ าเภอ นาดวง  

ประกอบดวย 
1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 1 แหง 
2. กศน.ต าบล 4 แหง 
3. หองสมุดประชาชนอ าเภอนาดวง 1 แหง  
4. บานหนังสือชุมชน  41  แหง 
8. ศูนย์การเรียนชุมชน  2  แหง 

➣ ข้อมูลด้านบุคลากร 
กศน.อ าเภอนาดวง มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  13 คน ประกอบดวย 
1. ผูบริหาร กศน. อ าเภอ     จ านวน  1   คน 

 2  พนักงานราชการ       จ านวน  9   คน 
    - ครูอาสาสมัครฯ      จ านวน  1   คน 

     - ครู กศน.ต าบล      จ านวน  8   คน 
  3. พนักงานจางเหมาบริการ     จ านวน  3   คน 

    - บรรณารักษ์จางเหมา     จ านวน  1   คน 
     - ครู ศรช.      จ านวน  2   คน 
      

➣ ข้อมูลด้านงบประมาณ 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กศน.อ าเภอนาดวง  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
 

1.  งบด าเนินงาน (ผลผลิตที ่4) : 4004        ไดรับจัดสรร   123,226 บาท 
2.  งบด าเนินงาน (ผลผลิตที ่5) : 4005        ไดรับจัดสรร   346,880 บาท 
3.  งบเงินอุดหนุน (คาหนังสือเรียน)        ไดรับจัดสรร   228,000 บาท 
4.  งบเงินอุดหนุน (คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)     ไดรับจัดสรร 1,136,721 บาท 
5.  งบเงินอุดหนุน (คาจัดการเรียนการสอน)       ไดรับจัดสรร   432,848 บาท 
6.  งบรายจายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาชีพ)     ไดรับจัดสรร     48,000 บาท 
7. งบรายจายอื่น (โครงการเสริมสรางคุณภาพชีวิตส าหรับผูสูงอายุ/     ไดรับจัดสรร     25,700 บาท 

           โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
8. งบรายจายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)      ไดรับจัดสรร     43,052 บาท 
9. งบรายจายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)       ไดรับจัดสรร   261,535 บาท 
10. งบรายจายอื่น (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ     ไดรับจัดสรร      8,000 บาท 

           มูลฝอยและสิ่งแวดลอม)    
11. งบรายจายอื่น (โครงการ Smart Farmer)       ไดรับจัดสรร     60,800 บาท 
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➣ ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ 

 

 การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

 

กิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน นักศึกษา 

รวมคน 
ปกติ พิการ 

1. สงเสริมการรูหนังสือ 32 - 32 

รวม 32 

 
ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

ประจ าปีภาคเรียนที่  2/2561  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 

กิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน นักศึกษา 

รวมคน 
ปกติ พิการ 

1.  ประถมศึกษา 
2.  มัธยมศึกษาตอนตน 
3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย 

60 
267 
500 

- 
- 
- 

60 
267 
500 

รวม 827 
 

 การจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตจ าแนกเป็นกิจกรรม ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุมสนใจ) 
2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
3. โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  
6. กระบวนการเรียนรูหลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
7. โครงการ Smart Farmer  
8. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 
9. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สราง
เครือขายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
10. โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ 
11. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีสวน
รวมของชุมชน 

160 
120 
66 
180 
120 
72 
 

40 
40 
109 

 
20 

4 แหง 
 

101,080 
28,928 
57,856 
19,666 
45,600 
27,360 

 
60,800 
48,000 
43,052 

 
25,700 
8,000 
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 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
1. บ้านหนังสือชุมชน 
มีบานหนังสือชุมชน  41  แหง ใหบริการสื่อการเรียนรู หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ทองถิ่น 

และหนังสือตางๆ ในการเรียนรูและจัดกิจกรรมของชุมชนในจังหวัดเลย 
 

3. การให้บริการห้องสมุดประชาชน 
ใหบริการหองสมุดประชาชนจังหวัด 1 แหง, หองสมุดประชาชนอ าเภอ 1 แหง เพ่ือใหบริการนักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไปที่เขามาใชบริการการสืบคนขอมูลอานเพ่ิมความรู และอานขาวสารตาง ๆ และมีมุมส าหรับเด็กเพ่ือ
ใหบริการแกเด็กเล็ก 
➣ ข้อมูลสารสนเทศ 

 

ที ่ กศน.ต าบล 
หมูบาน/ชุมชน 

(แหง) 

บานหนังสือ 
ชุมชน 
(แหง) 

ศูนย์การเรียน
ชุมชน 

 
กลุมโซนที่ 

1 กศน.ต าบลนาดวง 12 12 0 นาสวรรค์ 
2 กศน.ต าบลทาสวรรค์ 5 5 1 นาสวรรค์ 
3 กศน.ต าบลทาสะอาด 7 7 0 นาสะอาด 
4 กศน.ต าบลนาอกค า 17 17 1 นาสะอาด 

รวม 41 41 2  
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ส่วนที่ 4 

        แผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 
  

 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ที่ตองปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเนนที่ส าคัญของส านักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหนวยงานและความ
ตองการของประชาชนกลุมเปูาหมาย 

 
 
 

 จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
 
 
  

 งาน 
 1. การจดัการศึกษาและการเรียนรู  
  - การจัดการศึกษาส าหรับผูไมรูหนังสือ  
   - การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ 
                     2. การศึกษาตอเนื่อง 
     - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
     - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
     - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
     - การจัดการศึกษาการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
     - แหลงเรียนรู กศน.ต าบล  
     - กิจกรรมสงเสริมการอาน 
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลการดานการจัดการเรียนการสอน 
      - โครงการพัฒนาบุคลากรดาน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
      - โครงการพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศ 
      - โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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                     โครงการ 

1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการ

อบรมหลักสูตรการคาออนไลน์) 
3. โครงการสงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer 

 5.   โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 
 6.   โครงการจัดหลักสูตรดูแลผูสูงอายุ  
 7.   โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ   
การจัดการ
ศึกษาและ
การเรียนรู 

1 สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
ระบบตั้งแตปฐมวัย
จนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดย
ด าเนินการให
ผูเรียนไดรับการ
สนับสนุนคาจัดซ้ือ
ต าราเรียน คาจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน 
และคาเลาเรียน
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไมเสีย
คาใชจาย 
2 จัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานใหกับ
กลุมเปูาหมายผู
ดอย พลาด และ
ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้ง
ระบบการใหบรกิาร 
ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัด
และประเมินผล
การเรียน ผานการ
เรียนแบบเรียนรู
ดวยตนเอง การพบ
กลุม และการเรียน
แบบชั้นเรียน 

1 การจัดการ
ศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ระดับประถม ม.
ตน ม.ปลาย 
2 จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3 จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
ส าหรบัผูพิการ 
4 การจัดการ
ศึกษาผูไมรู
หนังสือ 
5 กิจกรรม
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6 กิจกรรมปรับ
พื้นฐานความรู/
คายวิชาการ 
7 กิจกรรม
ลูกเสือ/ยุว
กาชาด 
8 กิจกรรมกีฬา
ตานยาเสพติด 
9 การประเมิน
ระดับการรู
หนังสือของ
นักศึกษา กศน 
10 กิจกรรมติว
เขม/สอนเสริม 
11 โครงการยา

เสพติด 

1. จ านวนผูเรียน
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดไว 
2.รอยละของ
ผูเรียนที่เขารับ
การศึกษา 
3.รอยละของ
ผูเรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
5.รอยละของ
ผูเรียนที่สามารถ
น าความรูไปใช
ในการศึกษาตอ
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจ
ที่อยูในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

 

ผูดอย พลาด และ
ขาดโอกาสทาง
การศึกษาอายุ 
15-59 ปี 
ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนตน 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
ผูไมรูหนังสือ 

 
 
 
 
 

60 
267 

 
500 

 
32 

 
 
 
 
 

110,400 
598,080 

 
1,120,000 

- 
 
 

 
 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 

17,600 

 
 
 
 

 
- 
- 
 
- 
 
- 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
1 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ   
การจัดการ
ศึกษาและ
การเรียนรู 

3 จัดใหมีการ
ประเมินเพื่อเทียบ
ระดับการศึกษา 
และการเทียบโอน
ความรูและ
ประสบการณ์ที่มี
ความโปรงใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนอง
ความตองการของ
กลุมเปูาหมายได
อยางมี
ประสิทธิภาพ 
4 สงเสริมใหผูเรียน
ตองเรียนรูและ
ปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสริมสรางความ
สามัคคี ปูองกัน
และแกไขปัญหายา
เสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์
อยางตอเนื่อง และ
สงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
เชน กิจกรรม
ลูกเสือเนตรนารี 
และยุวกาชาด 

12 โครงการคาย
คุณธรรมจริยธรรม 
13 โครงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม 
14 โครงการ
สงเสริม
ประชาธิปไตยและ
การเลือกตั้ง 
15 โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนปฏบิัติ
การ 
โครงการพัฒนา
บุคลากร 
16 โครงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
17 โครงการ
บริหารจัดการ 
18 โครงการ
อาสาสมัครสงเสริม
การเรียนรูตลอด
ชีวิต 
19 โครงการอบรม
หึความรูเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและบุญคุณ
ของ
พระมหากษัตริย ์
20 โครงการ
สงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
21 การวัดผล
ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
1 

(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ   
การจัดการ
ศึกษาและ
การเรียนรู 

กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม และเปิด
โอกาสใหผูเรียนน า
กิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลกัสูตร 
มาใชเพิ่มชั่วโมง
กิจกรรมใหผูเรียน
จบตามหลักสูตรได 
5 จัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มอัตราการรู
หนังสือใหคนไทย
ใหสามารถอาน
ออกเขียนได โดย
ใชหลักสูตรการรู
หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 
ของส านักงาน 
กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพ
และพื้นที่ของ
กลุมเปูาหมาย   

       

รวม 859 1,828,480 17,600 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
2 โครงการ 

การศึกษา
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงาน
ท าอยางยั่งยืน โดย
ใหความส าคัญกับ
การจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงาน
ท า และอาชีพที่
สอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียน
และศักยภาพของแต
ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
ใหกับทุก
กลุมเปูาหมาย โดย
จัดกิจกรรม
การศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ อาทิ คาย
พัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม การสงเสรมิ
ความสามารถพิเศษ
ตางๆ ที่มุงเนนให
ทุกกลุมเปูาหมายมี
ความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให
อยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช
เวลาวางใหเป็น
ประโยชน์ตอตนเอง 
ครอบครัว และ
ชุมชน 

1) จัดกิจกรรม
ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4)การจัดการ
ศึกษาการเรียนรู
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5) การติดตาม
ประเมินผล 
6) การสรุป 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผูเรียน
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดไว 
2. รอยละของ
ผูเรียนที่เขารับ
การศึกษา 
3.รอยละของ
ผูเรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
5.รอยละของ
ผูเรียนที่สามารถ
น าความรูไปใช
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจ
ที่อยูในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 718 - 92,626   261,576 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
2

(ต่อ) 
โครงการ 
การศึกษา
ตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใชหลักสูตรและการ
จัดกระบวนการเรียนรู
แบบบูรณาการในรูปแบบ
ของการฝึกอบรม  การ
เรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สรางชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอื่นๆ ที่
เหมาะสมกับ
กลุมเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแตละ
พื้นที่ โดยเนนการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การ
สรางจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
4) สงเสริมการจัดการ
เรียนรูเพื่อสรางจิตส านึก
และวินัยในชุมชน เชน 
การสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย์
เรียนรูหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหมประจ า
ต าบล 

       

รวม 718 - 92,626    261,576 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
การศึกษา
ตาม
อัธยาศัย 

1) สงเสริมใหมีการ
พัฒนาแหลงการเรียนรู
ในระดับต าบล เพื่อการ
ถายทอดองค์ความรู 
และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรองค์ความรูใน
ชุมชนไดอยางทั่วถึง 
2) ก าหนดใหการอาน
เป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูเพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอานเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมสงเสริม
การอานเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนา
ความสามารถในการ
อานและศักยภาพการ
เรียนรูของประชาชนทุก
กลุมเปูาหมาย 
4) สงเสริมใหมีการสราง
บรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
อานใหเกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหลงการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นอยาง
กวางขวางและทัว่ถึง 
เชน พัฒนาหองสมุด
ประชาชนทุกแหงให
เป็นแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช
ระบบเชื่อมโยงแหลง
เรียนรูและการพัฒนา
ระบบหนังสือผาน QR 
Code 

) พัฒนาแหลง
เรียนรู กศน.
ต าบล และ
รวมกับภาคี
เครือขายเพื่อ
เสริมสราง
วัฒนธรรม
สงเสริมการอาน 
2) กิจกรรม
สงเสริมการอาน 
  - จัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
ในหองสมุดและ
พัฒนาหองสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็ก
ปฐมวัยใน
หองสมุด 
- จัดกจิกรรม
ครอบครัวรักการ
อาน 
- หองสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคลื่อนที่ 
  - ใชระบบ
เช่ือมโยงแหลง
เรียนรูและจัดท า
สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บานหนังสือ
ชุมชน 

1. จ านวน
ผูรับบริการ
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดไว 
2. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.รอยละของ
ผูรับบริการที่
สามารถน า
ความรูไปใช
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึง
พอใจที่อยูใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
 

1) หองสมุด
ประชา ขน 
2) กศน.ต าบล
(สรางใหม) 
3) กศน.ต าบล 
4) อาสาสมัคร
สงเสริมการอาน 
5) บานหนังสือ
ชุมชน 
6) ประชาชน
ทั่วไป 
7) ภาคีเครือขาย 
 

1 แหง 
 

2 แหง 
 

2 แหง 
41 คน 

 
41 แหง 

 
2,000 คน 

 
14 แหง 

- 166,880 - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
3

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
การศึกษา
ตาม
อัธยาศัย 

สงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน การสรางเครือขาย
สงเสริมการอาน จัด
หนวยบรกิารเคลื่อนที่
พรอมอุปกรณ์เพื่อ
สงเสริมการอานและ
การเรียนรูที่หลากหลาย
ออกใหบริการ
ประชาชนในพื้นที่ตางๆ 
อยางทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสรางความ
พรอมในดานสื่ออุปกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการอาน 
และการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการอานอยาง
หลากหลาย 
5) สงเสริมสนับสนุนให
ภาคีเครือขายรวมจัด
สนับสนุนการอาน เชน 
ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

  - อาสาสมัคร
สงเสริมการอาน 
  - บานหลัง
เรียน 
  - กิจกรรม
สงเสริมการอาน
อ าเภอยิ้ม
เคลื่อนที่ 
  - ส ารวจ/วิจยั
ผลการ
ด าเนินงานดาน
การสงเสริมการ
อาน   
 

      

รวม 60 แหง 
2,041 คน 

-  
166,880 

- 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         51 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
พัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ทั้งกอนและ
ระหวางการด ารงต าแหนงเพื่อให
มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงานและบริหาร
จัดการการด าเนินงานของ
หนวยงานและสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหนง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหวัหนา กศน.ต าบล ให
มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเนน
การเป็น   นักจัดการความรูและ
ผูอ านวยความสะดวกในการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยาง
แทจริง 
3) พัฒนาคร ูกศน. และผูที่
เกี่ยวของใหสามารถจัดรูปแบบ
การเรียนรูไดอยางมีคุณภาพโดย
สงเสริมใหมีความรูความสามารถ
ในการจัดท าแผนการสอน การ
จัดกระบวนการเรียนรู การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องตน 
4) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล 
เพื่อการมีสวนรวมในการ
บริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

1) พัฒนา
บุคลากร
ดานการ
จัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนา
บุคลากร
ดาน 
การเงิน 
บัญชี และ
พัสด ุ
3)พัฒนา
บุคลากร
ดานการ
นิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากร
ดานการ
จัดท า
แผนงาน/
โครงการ 
5) พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร 
ดานการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

1.จ านวน
บุคลากรของ
หนวยงานและ
สถานศึกษา
ไดรับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตรการ
พัฒนา 
3. รอยละของ
บุคลากรที่
สามารถน า
ความรูไปใช
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึง
พอใจที่อยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

บุคลากร กศน.
อ าเภอนาดวง 

13 คน 48,000 - - 

 
 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
4 

(ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
พัฒนา
บุคลากร 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร บ ริ ก า ร
การศึกษาและการเรียนรู ใหมี
ความรู ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสรางสัมพันธภาพ
ระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือขายทั้งในและ
ตางประเทศในทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานรวมกัน โดยจัดใหมี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสรางความสัมพันธ์
ระหวางบุคลากร และภาคี
เครือขายในรูปแบบที่
หลากหลายอยางตอเนื่อง 

       

รวม 13 48,000 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. พัฒนาบุคลากรใหมี
ความรู ความเขาใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ 
และด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
2. เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐาน  
3. เพื่อพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

1. อบรม
พัฒนางาน
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา
ใหกับ
บุคลากร  
2. พัฒนา
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา
ใหได
มาตรฐาน 
3. ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
4. จัดท า
รายงานการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. รอยละของ
บุคลากรที่มี
ความรู ความ
เขาใจ ตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของระบบการ
ประกัน
คุณภาพ และ
ด าเนินการ
ประกัน
คุณภาพภายใน
ของ
สถานศึกษาได
อยางตอเนื่อง 
2. สถานศึกษาที่
มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาและ
มีการจัดท า
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
3. ค ว า ม พึ ง
พอใจที่อยู ใน
ระดับดี ขึ้นไป 

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

สถาน 
ศึกษา 1 
แหง 
และ
บุคลากร 
จ านวน 13 
คน 

35,000 - - 

รวม 1 แหง 
13 คน 

 
35,000 

- - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
งานนิเทศ 
ก ากับ 
ติดตาม 

1.เพื่อติดตามงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและน าผลการ
นิเทศไปพัฒนาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมตาม
สภาพบริบทของแตละ
พื้นที่ในปีงบประมาณ
ตอๆไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การศึกษาและให
ค าปรึกษาค าแนะน าแก
บุคลากรกศน.ในการ
ด าเนินงาน 

1. แตงต้ัง
คณะกรรมก
ารนิเทศ 
2.วางแผน
นิเทศ 
3.เตรียมสื่อ 
คูมือ 
เครื่องมือ
การนิเทศ 
4.ปฏิบัติการ
นิเทศ 
5.
ประเมินผล/
สรุปผล
รายงานการ
นิเทศ มายัง
ส านักงน 
กศน.จังหวัด
เลย 
 

1.รอยละของ
กลุมเปูาหมาย 
ที่สามารถ
ด าเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจ
ที่รับผิดชอบได
ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดไวอยาง
โปรงใส 
ตรวจสอบได 
โดยใช
ทรัพยากรอยาง
คุมคา/ตาม
แผนที่ก าหนด
ไว 
2.ความพึง
พอใจที่อยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

1) กศน.ต าบล 
2) หองสมุด
ประชาชน 
3) บานหนังสือ
ชุมชน 
 

4 แหง 
 1 แหง 

 
41 แหง 

16,000 - - 

รวม 46 แหง 16,000 -- - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหาร
จัดการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณใหเป็น
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูล
ใหมีความครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศอยางเป็นระบบ
เพื่อใหหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัด
สามารถน าไปใชเป็น
เครื่องมือส าคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตาม
ประเมนิผล และการน าผล
มาพัฒนาการด าเนินงาน
อยางตอเนือ่ง ตามวงจร
คุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาระบบฐานขอมูล
รวมของนักศึกษา กศน.ใหมี
ความครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบคน
และสอบทานไดทันความ
ตองการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาใหกับ
ผูเรียนและการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

1. ประชุม
ชี้แจงคณะ
ครู บุคลากร 
และ 
เจาหนาที่
งานที่
เกี่ยวของ 
2. การ
พัฒนา
ประสิทธิภา
พการบริหาร
จัดการ
งบประมาณ 
ในระบบ 
DMIS 62 
3. การ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล
เพื่อการ
บริหาร
จัดการ ใน 
facebook  
และใน
ระบบ 
DMIS62 
4. การ
ประชาสัมพั
นธ์ ระดับ
จังหวัด
อ าเภอ และ
ต าบล 
5. การ
บริการความ
เส่ียง 

1.จ านวน
ระบบ
ฐานขอมูล
กลางดาน
การศึกษาของ
ประเทศที่
ไดรับการ
พัฒนาให
ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
2.ความพึง
พอใจที่อยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
  

บุคลากร กศน.
อ าเภอนาดวง 
 

13 คน 8,000 - - 

รวม 13 คน 8,000 - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ไทยนิยม 
ยั่งยืน    
( โครงการ
ชุมชน
ตนแบบตาม
โครงการ
ไทยนิยม 
ยั่งยืน ) 

เพื่อใหประชาชนใน
หมูบานตนแบบ  รูสิทธิ รู
หนาที่ ของการเป็น
พลเมืองด ีภายใตการ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เขาถึงและรูกลไกการ
บริหารราชการ 
 

.การอบรม
ใหความรู
เร่ืองรูสิทธิ รู
หนาที่ ของ
การเป็น
พลเมืองดี
และรูกลไก
การบริหาร
ราชการ 
 

   รอยละ 80 
ของประชาชน
ในหมูบาน
ตนแบบ  รู
สิทธิ รูหนาที ่
ของการเป็น
พลเมืองด ี
ภายใตการ
ปกครอง
ระบอบ 
ประชาธิปไตย 
  สามารถ
เขาถึงและรู
กลไกการ
บริหาร
ราชการ  

หมูบานตนแบบ 4 หมูบาน - - - 

รวม 4 หมูบาน - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
บูรณาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สราง
เครือขาย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล            
(ขยายผล
การอบรม
หลักสูตร
การคา
ออนไลน์) 

1)พัฒนาทักษะการใช 
Social Media เพื่อ
การจัดการเรียนการ
สอน ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรูและ
ทักษะดาน Digital 
ใหกับครูและบุคลากร 
กศน.ในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3) สงเสริมการจัดการ
เรียนรูดาน Digital 
เพื่อใหประชาชนมี
ความรูพื้นฐานดาน
Digital และความรู
เร่ืองกฎหมายวาดวย
การกระท าความผิด
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร ์
ส าหรับการใช
ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนา
และการเขาสูอาชีพ 
4) สรางความรูความ
เขาใจและทักษะ
พื้นฐานใหกับ
ประชาชน เกีย่วกับ
การท าธุรกิจและ
การคาออนไลน์ 
(พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อ
รวมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 

1.1 อบบรม
วิทยากรแกนน า
ครู ก 
1.2 ขยายผลการ
อบรมวิทยากร
แกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการ
อบรมวิทยากร
แกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการ
อบรมประชาชน  
2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผู
เขารับการอบรม 
โดย ครู กศน.
ต าบลผูอบรม(ครู 
ค) ติดตาม
ผูเขารวมอบรม
ใหอยูในกลุม
ศูนย์ผลิตภัณฑ์
สินคาออนไลน์ 
อยางตอเนื่อง 
1.6 ประกวด
ผูท าการคา
ออนไลน์ดีเดนใน
ระดับ กศน.
อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานผาน
ระบบ DMIS 

1.จ านวน
บุคลากรของ
หนวยงานและ
สถานศึกษา
ไดรับการ
พัฒนา 
2. จ านวนผู
ผานการอบรม 
ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตรการ
พัฒนา 
4. รอยละของ
บุคลากรที่
สามารถน า
ความรูไปใช
หรือพัฒนา
คุณภาพ 

1. ประชาชน
ทั่วไป 
 

96 คน - - 43,052 

รวม 96 คน - - 43,052 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
สงเสริมดูแล
สุขภาวะ
และ
สุขอนามัย
ของ
ประชาชน
ในชุมชน  

1)เพื่อสงเสริมให
นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู 
ความเขาใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพือ่ใหนักศึกษา 
กศน. และประชาชน 
ไดมีสุขภาพอนามยั
และคุณภาพชวีิตที่ดี 
 

1) ใหความรู
เกี่ยวกบัสุขภาวะ
อนามัยกับ
กลุมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจ
เยี่ยมบาน
นักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมสุข
ภาวะอนามยัของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
 
 

1.จ านวน
บุคลากรของ
หนวยงานและ
สถานศึกษา
ไดรับการ
พัฒนา 
2. จ านวนผู
ผานการอบรม 
ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตร 
4. รอยละของ
ผูรับการอบรม 
ที่สามารถน า
ความรูไปใช
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
5.ความพึง
พอใจที่อยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

-ประชาชนทั่วไป 80 คน - - - 

รวม 80 คน - - - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         59 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
ตาม
หลักสูตร 
Smart 
ONIE เพื่อ
สราง 
Smart 
Farmer 

1. เพิ่มสงเสริมการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูดาน
เกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพื้นที่
และความตองการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพิ่ม
มูลคาสินคาทาง
การเกษตรและสราง
ชองทางการจ าหนาย
สินคาผานชองทาง
ตางๆ โดยตระหนกัถึง
คุณภาพของผลผลิต
ความปลอดภยั 
ตอระบบนิเวศน์ 
ชุมชน และผูบริโภค 

1) สงเสริมให
ครูมีทักษะการ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และนวัตกรรม
ในการจัด
กระบวนการ
เรียนรูดาน
เกษตรกรรมที่
เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่
และความ
ตองการของ
ชุมชน 
2) จัดให
ประชาชน
ไดรับการ
อบรมตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพื่อสราง 
Smart 
Farmer 

1.จ านวน
ประชาชนไดรับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 
2. รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปูาหมายที่
ผานการอบรม
ตามหลักสูตร 
Smart ONIE 
เพื่อสราง Smart 
Farmer มีความรู 
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชในการ
ด าเนินชีวิตได 
3.  รอยละของครู 
กศน. ที่สามารถ
จัดกระบวนการ
เรียนรูตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 
ไดอยางสอดคลอง
กับบริบทของ
ผูเรียน 
4.ความพึงพอใจ
ที่อยูในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

1) ประชาชน
ทั่วไป 
 

40 คน - - 60,800 

รวม 40 คน - - 60,800 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
ภาษา 
อังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร
ดานอาชีพ 

1)  จัดใหประชาชน
ไดรับการอบรมตาม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารดานอาชพี 
(ระยะสั้น)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์
อาเซียนศึกษา กศน. 
2) ใหประชาชน
กลุมเปูาหมายที่ผาน
การอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารดาน
อาชีพ (ระยะสั้น) มี
ความรูในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใชในการ
ด าเนินชีวิตได 
 
 

1) จัดให
ประชาชน
ไดรับการ
อบรมตาม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการ
สื่อสารดาน
อาชีพ (ระยะ
สัน้) 
 

1. จ านวน
ประชาชนไดรับ
การอบรมตาม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสาร
ดานอาชีพ 
(ระยะสั้น) 
ส าหรับ
ประชาชนใน
ศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปูาหมายที่
ผานการอบรม
ตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดาน
อาชีพ (ระยะสั้น) 
มีความรูในการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใชในการ
ด าเนินชีวิตได 
3. รอยละของครู 
กศน. ที่สามารถ
จัดกระบวนการ
เรียนรู
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได
อยางสอดคลอง
กับบริบทของ
ผูเรียน 
4.ความพึงพอใจ
ที่อยูในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 40 คน - - 48,000 

รวม 40 คน - - 48,000 
 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรม

หลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัด
หลักสูตร
การดูแล
ผูสูงอายุ 
(หลักสูตร 
70 ชม.) 
 

1 เพื่อใหผูชวยเหลอื
ดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care giver) 
มีความรูความเขาใจ
เร่ืองการดูแลสุขภาพ
อนามัยผูสูงอายุและ
ปฏิบัติตอผูสูงอายุได
อยางมีประสิทธภิาพ 
2 เพื่อเตรียมการ
รองรับระบบการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุระยะ
ยาวในทองถิ่นชุมชน 
3  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขายที่
ท างานดานการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุระยะ
ยาว 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
รวมกัน
ระหวาง
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 
2.
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุมเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 
4.ด าเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 
 

1.จ านวนผูดูแล
ผูสูงอาย ุ
2. ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตรการ
พัฒนา 
3. รอยละผูจบที่
สามารถน า
ความรูไปใชหรือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจ
ที่อยูในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

ประชาชนทั่วไป 20 คน - - 25,700 

รวม 20 คน - - 25,700 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อ าเภอนาดวง          ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจาย

อื่น 
14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
บริหาร
จัดการขยะ
มูลฝอยโดย
การมีสวน
รวมของ
ชุมชน 

1 ใหผูเขารวม
โครงการฯ มี
ความรู ความ
เขาใจในการคัด
แยกขยะ 
2 ใหผูเขารวม
โครงการฯ มี
ความรู ความ
เขาใจในการ
แกปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
 
 

1. ส ารวจความ
ตองการของ
กลุมเปูาหมาย 
2. ประชุมเพื่อ
ก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว 
และประสานงาน
วิทยากร 
4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน  
  4.1 ใหความรูเรื่อง
การบริหารจัดการ           
ขยะ มูลฝอยในพื้นที ่
  4.2 ใหความรู
เกี่ยวกบัการคัดแยก
ขยะ ฯลฯ 
5. สรุปผลและ
ประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

1.จ านวน
เปูาหมายมี
การน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช
ประโยชน ์
2. ความพึง
พอใจที่อยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

หมูบานในพื้นที่
อ าเภอนาดวง 
 

4 แหง 
 

- - 8,000 

รวม 4 แหง - - 8,000 
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8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผูเรียนเป็นไปตามเปูาหมายทีก่ าหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนที่เขารับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.รอยละของผูเรียนที่สามารถน าความรูไปใชใน
การศกึษาตอหรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ด ีขึ้นไป 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอนาดว้ง 
 
2. สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2,4,3 /ยุทธศาสตรข์้อที่ 1 , 3, 4 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที่ 1/ วาระการขบัเคลื่อนจังหวัด

เลย  (THAILOEI 4.0) 
 

3. ชื่องาน/โครงการ การจดัการศึกษาและการเรยีนรู้ 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุมเปูาหมาย 
จ านวน หนวย 

ผูดอย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
อาย ุ15-59 ป ี
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

60 
267 
500 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผูไมรูหนังสือ 32 คน 

รวมทั้งสิ้น 859 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยด าเนินการใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซ้ือต าราเรียน 
คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียนอยางทั่วถึงและ
เพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสีย
คาใชจาย 
2) จั ดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้ นพื้ นฐานให กั บ
กลุมเปูาหมายผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการ
ใหบริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม และการเรียนแบบชั้น
เรียน  
3) จัดใหมีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู
และประสบการณ์ที่มีความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามที่
ก าหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปูาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
4) สงเสริมใหผูเรียนตองเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี ปูองกันและแกไขปัญหายา
เสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อยางตอเนื่อง และสงเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชน 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสใหผูเรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใชเพิ่มชั่วโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรูหนังสือใหคนไทยใหสามารถอานออก
เขียนได โดยใชหลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ของกลุมเปูาหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ตน ม.ปลาย 
2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน ส าหรับผูพิการ 
4 การจัดการศึกษาผูไมรูหนังสือ 
5 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
6 กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู/คายวิชาการ 
7 กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8 กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
9 การประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน 
10 กิจกรรมติวเขม/สอนเสริม 
11 โครงการยาเสพติด 
12 โครงการคายคุณธรรมจริยธรรม 
13 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
14 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง 
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
16 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
17 โครงการบริหารจัดการ 
18 โครงการอาสาสมัครสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
19 โครงการอบรมหึความรูเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ 
20 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทย 
21 การวัดผลประเมินผล 
 
6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน. 1,828,480 บาท 
ผลผลิตที่  4 จ านวน     17,600  บาท 
รวมทั้งสิ้น  1,846,080  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

457,120 
4,400 

457,120 
4,400 

457,120 
4,400 

457,120 
4,400 

รวมทั้งสิ้น 461,520 461,520 461,520 461,520 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายปฏิภาณ สุวรรณชาต ิ
           นายพันยศ งามนาเสียว 
           นายธนาวุฒิ ศรีเหลา 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 4 แหง 

กศน.-กผ-02 

 
กศน-กผ-01/62 
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1. การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 1.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
 1.2 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ปลูกฝังคุณธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่น
ในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆตลอดจนสนับสนุนใหมีการ
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรในองค์กร 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 3.3 สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชน โดยบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร์ ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใชในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสูการประกอบอาชีพ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 41. สงเสริมการน าระบบคูปองการศึกษา มาใชเพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
 4.2 สรางกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ E-learning MOOCที่ใชระบบเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการเรียนรู 
เพ่ือเป็นการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับกลุมเปูาหมายไดสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ 
          4.4 ยกระดับการศึกษาใหกลุมเปูาหมายกองประจ าการใหจบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถน าความรูที่ไดรับไปพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
ภารกิจต่อเนื่อง 
 1.ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1 )  สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบตั้ ง แต ป ฐมวั ยจนจบการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐาน 
โดยด าเนินการใหผู เรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซื้อต าราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู เรียน และ 
คาเลาเรียนอยางทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหกับกลุมเปูาหมายผูดอย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งระบบการใหบริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผานการเรียนแบบ
เรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
  

3.หลักการและเหตุผล 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจายและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษาตองจัดให บุคคล มีสิทธิ และโอกาส เสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา12 ปีที่รัฐตองจัดให อยางทั่วถึงและ มีคุณภาพโดย ไมเก็บคาใชจาย  ประกอบกับ
นโยบายเรงดวน ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. 2555 ขอ 3.เรงรัดจัดการ
ศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการศึกษาใหกับประชาชน และขอ 4เรงรัดการ
จัดระบบความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการอานของผูเรียนและประชาชนเพ่ือใหการจัดการศึกษาของ

http://www.tamanoon.com/tamanoon50/Section/section49.htm


 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         65 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพจึงไดจัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
4.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือใหประชาชนผูผูดอย /พลาด โอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษา อยาง
เทาเทียมและท่ัวถึง 
 

5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน.อ าเภอนาดวง  รวมทั้งสิ้น จ านวน  859 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผูเรียนที่จบการศึกษาน าความรูไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เชน ศึกษาตอ 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ยอยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1 การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถม ม.
ตน ม.ปลาย 
2 จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
3 จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน ส าหรับ
ผูพิการ 
4 การจัดการศึกษาผูไมรู
หนังสือ 
5 กิจกรรมปฐมนเิทศ
นักศึกษา กศน. 
6 กิจกรรมปรับพ้ืน
ฐานความรู/คายวิชาการ 
7 กิจกรรมลูกเสือ/ยุว
กาชาด 
8 กิจกรรมกีฬาตานยาเสพ
ติด 
9 การประเมินระดับการรู
หนังสือของนักศึกษา กศน 
10 กิจกรรมติวเขม/สอน
เสรมิ 
11 โครงการยาเสพติด 
12 โครงการคายคณุธรรม
จริยธรรม 

1.เพื่อใหประชาชนผูผู
ดอย /พลาด โอกาส
ทางการศึกษารวมทั้ง
ประชาชนไดรับโอกาส
ทางการศึกษา อยาง
เทาเทียมและท่ัวถึง 
 

-กลุม
ประชาชนที่ผู
ดอย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนตน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
ผูไมรูหนังสือ 
 
 
 

  859 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.
อ าเภอ 
นาดวง 

ต.ค. 2561 -
ก.ย.2562 

1,846,080   
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13 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
14 โครงการสงเสริม
ประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง 
15 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจดัท า
แผนปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
16 โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
17 โครงการบริหารจัดการ 
18 โครงการอาสาสมัคร
สงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต 
19 โครงการอบรมหึ
ความรูเรื่องประวัตศิาสตร์
ชาติไทยและบุญคณุของ
พระมหากษตัริย ์
20 โครงการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
21 การวัดผลประเมินผล 

 

7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 เบิกจายงบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500514  
และรหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลงของเงิน 6111410   คาจัดการเรียนการสอน ,คากิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,828,480  บาท 
  เบิกจายจากงบแผนงาน:พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงานรหัสงบประมาณ200239004000000 แหลงของเงิน 6211200 จ านวนเงิน 
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 
1 การจัดการศึกษานอกระบบระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐานระดับประถม ม.ตน ม.ปลาย 
2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนงัสือเรียน 
3 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนงัสือเรียน ส าหรับผู

461,520 461,520 461,520 461,520 
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พิการ 
4 การจัดการศึกษาผูไมรูหนังสือ 
5 กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษา กศน. 
6 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู/คายวิชาการ 
7 กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8 กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
9 การประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน 
10 กิจกรรมติวเขม/สอนเสริม 
11 โครงการยาเสพติด 
12 โครงการคายคณุธรรมจริยธรรม 
13 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
14 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง 
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
16 โครงการประกันคณุภาพการศกึษา 
17 โครงการบริหารจัดการ 
18 โครงการอาสาสมัครสงเสริมการเรยีนรูตลอด
ชีวิต 
19 โครงการอบรมหึความรูเรื่องประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและบุญคณุของพระมหากษัตริย ์
20 โครงการสงเสริมวัฒนธรรมประเพณไีทย 
21 การวัดผลประเมินผล 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - เจาหนาที่งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 - คร ูอาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 

10. เครือข่าย 
 - องค์การปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี 
 - องค์การบริหารสวนต าบล (อบต.) 
 - ก านัน/ผูใหญบาน 
 - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอนาดวง 
 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล 
 - วัด 
 - สวนราชการ 
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11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมูบานเรียนรูตลอดชีวิต 
- โครงสงเสริมการจัดการศึกษารวมกับภาคีเครือขาย 

  

12.ผลลัพธ์ 
ผูเรียนที่จบการศึกษาน าความรูไปใชในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เชน ศึกษาตอ แกปัญหาของตนเองและ

ชุมชน 
 

13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 

มีผูเรียนเขาศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

รอยละ 80 ของผูเรียนน าความรู ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใชในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและน าไปศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 
 

14. การติดตามประเมินโครงการ 
- แบบทดสอบ/ขอสอบ 
- แบบติดตามผูเรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 
กศน.-กผ-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาดว้ง 

 2. สอดคล้อง ยุทธศาสตรข์้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุมสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

66 
160 
120 
180 
120 

 
72 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
รวมทั้งสิ้น 718 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอยางยั่งยืน โดยให
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และอาชีพ
ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของแตละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปูาหมาย โดย
จัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตางๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสงเสริมความสามารถพิเศษตางๆ ที่
มุงเนนใหทุกกลุมเปูาหมายมีความรูความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้งสามารถใชเวลาวางใหเป็นประโยชน์ตอตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและ
การจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสรางชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย และบริบท
ของชุมชนแตละพื้นที่ โดยเนนการด าเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสรางจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความ
เป็นพลเมืองดี  การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) สงเสริมการจัดการเรียนรูเพื่อสรางจิตส านึกและวินัยในชุมชน 
เชน การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมประจ าต าบล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน   261,576  บาท 
ผลผลิตที่  4  จ านวน      92,626   บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน    354,202   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุมสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

 
28,928 
50,560 
51,300 

  
28,928 
50,560 
51,300 

 

พัฒนาทักษะชวีิต 9,833  9,833  

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

22,800  22,800  

เศรษฐกิจพอเพียง 13,680  13,680  

รวมทั้งสิ้น 177,101  177,101  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายนบพล ศรีบรุินทร์  
           นางสาวภัณฑริกา ศรจี าปา 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผูเรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนท่ีเขารับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.รอยละของผูเรียนท่ีสามารถน าความรูไป
ใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1.โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ดานความมั่นคง ขอที่ 1.1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคนใหคุณภาพ ขอที่ 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ดานสงเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมขอ 1, 2 และ 3 
 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ใหไว  ณ วันที ่ 19 
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติมี
หลักการจัดการศกึษาใหเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรบั ประชาชน และใหทุกภาคสวนของสังคมไดมีสวนรวมในการ
จดัการศึกษา รวมทัง้สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งหรือทัง้สามรูปแบบก็ได โดยเป็นการผสมผสานระหวางการศึกษาทัง้สามรูปแบบ เพ่ือใหสามารถพัฒนา 
การศึกษาและคณุภาพชีวิตของประชาชนไดอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกี่ยวกบัการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไมมีกฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพ่ือใหเป็นไปตามแนวทางและ
เปูาหมายดังกลาว จึงสมควรใหมีกฎหมายเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ใหเป็นไปอยางมรีะบบและตอเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาทีมี่ประสิทธิภาพเพ่ือท าใหประชาชนไดมี
โอกาสเรียนรูและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนไดตามศกัยภาพเป็นสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปัญญา     อันจะ
มีผลในการพฒันาก าลังคนและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป 

กระทรวงศกึษาธิการไดปรับปรุงระเบียบวาดวยการจัดการศึกษาตอเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาใหบุคคลไดรบัการศกึษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถงึและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและทนตอการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเป็นการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคลไดรบัการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติและภาคเครือขายทุกภาคสวนสังคมมสีวนรวมในการจัดการศกึษาตามพระราชบัญญัติ สงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศยัอ านาจตามความใน มาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจงึวางระเบียบไวดังนี้
ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย การจัดการศกึษาตอเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยไดก าหนด
จดุมุงหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทย ใหไดรบัการเรียนรูอยางตอเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ปัจจุบนัและอนาคต ทั้งดานประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดลอม รวมทัง้การเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกจิภูมิภาคเอเชีย ระดบัภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นที่จะตองจัดการ
เรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหกลุมเปูาหมายประชาชนไดรบัการเรียนรูทีส่อดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทัง้ดานการ
พัฒนาอาชีพ การพัฒนาทกัษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซ่ึงจ าเป็นตองใชวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย 
ตามความตองการและความสนใจของประชาชนทุกกลุมชวงวัย โดยเนนกระบวนการคิดเพ่ือแกปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
ตามหลักปรชัญาคดิเป็นและหลักปรัชญาของ เศรษฐกจิพอเพียง  

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยางยั่งยืน โดยใหความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท า และอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของแตละพ้ืนที่  
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 4.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตางๆ อาทิ 
คายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสงเสริมความสามารถพิเศษตางๆ ที่มุงเนนใหทุกกลุมเปูาหมายมีความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช
เวลาวางใหเป็นประโยชน์ตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสรางชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตละพ้ืนที่ โดยเนนการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสรางจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 4.4 สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางจิตส านึกและวินัยในชุมชน เชน การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรูหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอยางมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการจ าเป็น
พิเศษของแตละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองไดเต็มศักยภาพอยางมี
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ผูดอยโอกาสใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
5.เป้าหมายการด าเนินงาน 

5.1เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาดวง จ านวน  718  คน 

5.2เชิงคณุภาพ 
 - ประชาชนทั่วไปมีความรูและประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น น าไปปรับใชในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

6.วิธีด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู วัตถุประสงค์ กลุม 

เปูาหมาย 
เปูาหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 
 กลุมสนใจ(ไมเกิน 30 
ซม.) 
   - การแปรูปผลิตภัณฑ์
จากกลวย 
   - การท าสลัดโรล 
   - การสานผลิตภัณฑ์
เสนพลาสติก 
   - การท าสบูเหลว 
   - การประดิษฐ์ของใช

1.จัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท าอยาง
ยั่งยืน โดยให
ความส าคัญกับการ
จัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า และ
อาชีพที่สอดคลองกับ
ศักยภาพของผูเรียน
และศักยภาพของแต
ละพ้ืนที่  
2. จัดการศึกษาเพ่ือ

ประชาชน
ทั่วไป 

718 คน เขตพ้ืนที่ 
 อ าเภอ 
นาดวง 

จังหวัดเลย 
(กศน. ต าบล 

4 ต าบล) 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2562 

354,202  
บาท 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         72 

 

จากเชือกไนรอน 
   - การท าเครปญี่ปุุน 
   - การท าชูชิ 
   - การท าน้ ายาลางจาน 
   - การท าขนม
ครองแครง 
   - การท าเปลจากไมไผ 
   - การถักเสื้อ 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. 
ขึ้นไป 
   - การท าตระกราจาก
เชือกมัดฟาง 
   - การถักโครเชต์ 
   - การถักเปลจากเศษผา 
   - การถักพรมเช็ดเทา
จากเศษผา 
   - การท าไมกวาดดอก
หญา 
   - ชางเดินสายไฟ
เบื้องตน 
   - ชางกออิฐ 
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ 
   - ชางปูกระเบื้อง 
   - ชางปูน 
   - ชางเชื่อม 
   - ชางฝุาเพดาน 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
   - โครงการสงเสริมสุข
ภาวะอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 
   - โครงการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
สงเสริมประชาธิปไตยและ
ความเป็นพลเมืองใน
ระบบประชาธิปไตย 

พัฒนาทักษะชีวิต
ใหกับทุก
กลุมเปูาหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาใน
รูปแบบตางๆ อาทิ 
คายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม การสงเสริม
ความสามารถพิเศษ
ตางๆ ที่มุงเนนใหทุก
กลุมเปูาหมายมี
ความรูความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองใหอยู
ในสังคมไดอยางมี
ความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใชเวลาวางให
เป็นประโยชน์ตอ
ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3. จัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช
หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู
แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสรางชุมชน
นักปฏิบัติ และ
รูปแบบอ่ืนๆ ที่
เหมาะสมกับ
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   - โครงการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
สุขภาพ อนามัยผูสูงอายุ 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
   - โครงการการใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 
   - โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผูน าชุมชนดวย
กระบวนการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. การจัดการศึกษาการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการศึกษาเรียนรู
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม 
   - โครงการพัฒนากลุม
การเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแต
ละพ้ืนที่ โดยเนนการ
ด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสราง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความ
เป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ 
การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
4. สงเสริมการจัดการ
เรียนรูเพ่ือสราง
จิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เชน การ
สงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ
ชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย์
เรียนรูหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม
ประจ าต าบล 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 

แผนงาน/โครงการ บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต กิจกรรม โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน งบรายจายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000229042700079     แหลงของเงิน 621500                    
จ านวนเงิน 261,576  บาท 

 

เบิกจายจากงบแผนงาน:พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผูรับบริการการศึกษา
นอกระบบ งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 200239004000000 แหลงของเงิน 6211200 เพ่ือเป็นคาใชจายในการจัด
กิจกรรม การจัดการศึกษาตอเนื่อง  จ านวนเงิน 92,626   บาท 
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 8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไตรมาส 1 
(ต.ค. –ธ.ค2561) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2562) 

ไตรมาส3 
(เม.ย.–มิ.ย.2562) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 2562) 

1.กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 กลุมสนใจ(ไมเกิน 30 ซม.) 
   - การแปรูปผลิตภัณฑ์จากกลวย 
   - การท าสลัดโรล 
   - การสานผลิตภัณฑ์เสน
พลาสติก 
   - การท าสบูเหลว 
   - การประดิษฐ์ของใชจากเชือก
ไนรอน 
   - การท าเครปญี่ปุุน 
   - การท าชูชิ 
   - การท าน้ ายาลางจาน 
   - การท าขนมครองแครง 
   - การท าเปลจากไมไผ 
   - การถักเสื้อ 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. ขึ้นไป 
   - การท าตระกราจากเชือกมัด
ฟาง 
   - การถักโครเชต์ 
   - การถักเปลจากเศษผา 
   - การถักพรมเช็ดเทาจากเศษผา 
   - การท าไมกวาดดอกหญา 
   - ชางเดินสายไฟเบื้องตน 
   - ชางกออิฐ 
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
   - ชางปูกระเบื้อง 
   - ชางปูน 
   - ชางเชื่อม 
   - ชางฝุาเพดาน 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
   - โครงการสงเสริทสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน 

 
50,560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

51,300 
 
 
 
 

 
 
 
 

28,928 
 
 
 
 

 
9,833 

 
 
 

  
50,560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

51,300 
 
 
 
 
 

 
 
 

28,928 
 
 
 

 
 

9,833 
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   - โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริม
ประชาธิปไตยและความเป็น
พลเมืองในระบบประชาธิปไตย 
   - โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
อนามัยผูสูงอายุ 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
   - โครงการการใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 
   - โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผูน าชุมชน
ดวยกระบวนการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. การจัดการศึกษาการเรียนรูตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการศึกษาเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม 
   - โครงการพัฒนากลุม
การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

 
 
 
 

 
22,800 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

13,680 

 
 
 
 

 
 

 
22,800 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
13,680 

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการศึกษาตอเนื่อง (กศน.อ าเภอนาดวง) 
 
10.  เครือข่าย 

10.1 หนายงานราชการที่เกี่ยวของ  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผูน าชุมชน 
10.4 องค์การปกครองทองถิ่น 
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11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนทั่วไปมีความรูและประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น น าไปปรับใชในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
 

13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต    
- ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอนาดวงจ านวน 718  คน มีความรูและประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
น าไปปรับใชในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

13.2 ผลลัพธ์  
13.2.1. จ านวนผูเรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 
13.2.2.รอยละของผูเรียนที่เขารับการศึกษา 
13.2.3.รอยละของผูเรียนที่จบหลักสูตร 
13.2.4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
13.2.5.รอยละของผูเรียนที่สามารถน าความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
13.2.6.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         77 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

กศน.-กผ-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

 
2. สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจตอ่เนื่อง ข้อที่ 1  
 
3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1) หองสมุดประชา ขน 
2) กศน.ต าบล(สรางใหม) 
3) กศน.ต าบล 
4) อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 
5) บานหนังสือชุมชน 
6) ประชาชนทั่วไป 
7) ภาคีเครือขาย 
 

1 
2 
2 

41 
 

41 
2,000 

14 

แหง 
แหง 

 แหง 
   คน 

 
แหง 
คน 
แหง 

 

รวมทั้งสิ้น 
60 

2,041 
แหง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูในระดับต าบล เพื่อ
การถายทอดองค์ความรู และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรองค์
ความรูในชุมชนไดอยางทั่วถึง 
2) ก าหนดใหการอานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอาน
เพิ่ม ขยายกิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถในการอานและศักยภาพการเรียนรูของ
ประชาชนทุกกลุมเปูาหมาย 
4) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอ
การอานใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลง
การเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนา
หองสมุดประชาชนทุกแหงใหเป็นแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใชระบบเชื่อมโยงแหลงเรียนรูและการพัฒนาระบบ
หนังสือผาน QR Code สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวย
บริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ์เพื่อสงเสริมการอานและการ
เรียนรูที่หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพื้นที่ตางๆ 
อยางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสรางความพรอมในดานสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการอานอยางหลากหลาย 
5) สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมจัดสนับสนุนการ
อาน เชน ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหลงเรียนรู กศน.ต าบล และรวมกับภาคี
เครือขายเพื่อเสรมิสรางวัฒนธรรมสงเสริมการอาน 
2) กจิกรรมสงเสริมการอาน 
  - จัดกิจกรรมสงเสรมิการอานในหองสมุดและพัฒนา
หองสมุดประชาชน 
- จัดมุดเดก็ปฐมวัยในหองสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 
- หองสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลือ่นที ่
  - ใชระบบเชื่อมโยงแหลงเรียนรูและจดัท าสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์
  - บานหนังสือชมุชน 
  - กิจกรรมบานหลังเรียน 
  - กิจกรรมสงเสริมการอานอ าเภอย้ิมเคลือ่นที่ 
  - อาสาสมัครสงเสรมิการอาน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการด าเนินงานดานการสงเสริมการอาน   
6. งบประมาณ  
ผลผลิตท่ี  5    จ านวน 166,880 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
คาวารสาร หองสมุด 3,000 3,000 3,000 3,000 

คาหนังสือพิมพ์ ต าบล 2,470 2,470 2,470 2,470 

คาสาธารณูปโภค 1,425 1,425 1,425 1,425 

หนังสือพิมพ์หองสมุด 1,825 1,825 1,825 1,825 

บริหารหองสมุดประชาชน 7,500 7,500 7,500 7,500 

ซื้อสื่อหองสมุด 7,500 7,500 7,500 7,500 

ซื้อหนังสือ กศน.ต าบลสรางใหม 20,000 - 20,000 - 

คากิจกรรม กศน.ต าบลสรางใหม 10,000 - 10,000 - 

คาสาธารณูปโภค กศน.ต าบลสรางใหม 3,000 3,000 3,000 3,000 

รวมทั้งสิ้น 56,720 26,720 56,720 26,720 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายปฏิภาณ สุวรรณชาต ิ
นางสาวยภุาพร บ ารุงส าราญ 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แหง 
กศน.ต าบล    4  แหง 
หองสมุดประชาชน   1  แหง 
บานหนังสือชุมชน     41    แหง 

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผูรับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
3.รอยละของผูรับบริการที่สามารถน าความรูไปใชหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดีขึ้นไป 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี 2562 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2562 
 

นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคนใหมีคุณภาพ    เพ่ิมอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน 
อาสาสมัครสงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน หองสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาใหประชาชนมี
ความสามารถในระดับอานคลอง เขาใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรูขอมูลขาวสารที่ถูกตองและทัน
เหตุการณ์ รวมทั้งน าความรูที่ไดรับไปใชประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยใหความส าคัญกับการสงเสริมการอานและการเรียนรูมาเป็นระยะเวลานาน มีหนวยงานทั้ ง

ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์สงเสริมการอาน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายดาน
การอานอยางตอเนือง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอรัฐสภา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ตลอดจนนโยบายดานการศึกษา ไดแก นโยบายในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-
2561) และการก าหนดทศวรรษแหงการอาน (พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติใหปี พ.ศ.2552-2561 เป็น
ทศวรรษแหงการอาน เพ่ือการพัฒนาความสามารถดานการอาน  

การอานหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม  การอานหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมแพรหลายแมในหมูผูรูหนังสือแลวโดยเฉพาะการอาน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีนอยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยูหลายประการ นับตั้งแตการขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับ
ความตองการของผูอาน การขาดแคลนแหลงหนังสือที่จะยืมอานได  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแยงเวลาของ
สื่ออ่ืนๆ เชน โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุน และมีนิสัย รักการ
อานทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการไดฟังไดรูเห็น เรื่องตางๆจากโทรทัศน์ และ
วิทยุกระจายเสียงแลว  การอานหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกลาวตองใชความพยายามมากกวา และตองมีทักษะใน
การอาน ถาจะใหการอานหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นตองมีการปลูกฝังและชักชวนใหเกิด ความสนใจการอานอยาง
ตอเนื่องและสม่ าเสมอ   

 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง ไดเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
อานที่เป็นจุดบมเพาะและสรางนิสัยรักการอานที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงไดจัดท าโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น 
เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการอานที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีหองสมุดประชาชนและกศน.ต าบล บานหนังสือชุมชน 
อาสาสมัครสงเสริมการอาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสรางการรักการอานในชุมชน ตลอดจนเสริมสรางภาคี
เครือขายใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสงเสริมนิสัยรักการอานของชุมชนไดอยางยั่งยืน 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูในระดับต าบล เพ่ือการถายทอดองค์ความรู และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพรองค์ความรูในชุมชนไดอยางทั่วถึง 
 2. ก าหนดใหการอานเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอานและศักยภาพการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปูาหมาย 
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 4. สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการอานใหเกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเป็นแหลงเรียนรูตลอด
ชีวิตของชุมชน การใชระบบเชื่อมโยงแหลงเรียนรูและการพัฒนาระบบหนังสือผาน QR Code สงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวยบริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ์เพ่ือสงเสริมการ
อานและการเรียนรูที่หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพ้ืนที่ตางๆ อยางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสรางความพรอม
ในดานสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอานอยางหลากหลาย 
 5. สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมจัดสนับสนุนการอาน เชน ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 - ประชาชนทั่วไป  จ านวน  2,041  คน 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - รอยละ 80  ผูรับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไวและผูรับบริการที่สามารถน าความรูไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครสงเสริมการอานมีสวนรวมในการสงเสริมการอานและสรางชุมชนรักการอาน
เพ่ิมข้ึน  
 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหลงเรยีนรู 
กศน.ต าบล และ
รวมกับภาคเีครือขาย
เพื่อเสรมิสราง
วัฒนธรรมสงเสรมิการ
อาน 
2) กิจกรรมสงเสรมิ
การอาน 
  - จัดกิจกรรมสงเสริม
การอานในหองสมุด
และพัฒนาหองสมดุ
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
หองสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอาน 
- หองสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 

- เพื่อสรางแกนน า
อาสาสมัครสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
- เพื่อสนับสนุนสงเสรมิ
หองสมุดประชาชน กศน.
ต าบล และภาคีเครือขายใน
การจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบ
การสงเสริมการอาน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
- เพื่อขยายอาสาสมัคร
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
ใหครอบคลุมทุกหมูบาน  
.- เพื่อสงเสรมิใหชุมชนและ
ทุกภาคสวนมสีวนรวมใน
การสนับสนุนการด าเนินการ
จัดกิจกรรมสงเสรมิการ
เรียนรูตลอดชีวิต และ

1) หองสมุด
ประชาชน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัคร
สงเสริมการ
อาน 
4) บานหนังสือ
ชุมชน 
5) นักศึกษา
และประชาชน
ทั่วไป 
 

1 แหง 
 

4 แหง 
41 คน 

 
 

41 คน 
 

2,000 คน 
 

กศน.อ าเภอ
นาดวง 
 
 
 
 

วันท่ี 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันท่ี 30
กันยายน 
2562 

 
 
 

166,880     
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  - ใชระบบเช่ือมโยง
แหลงเรียนรูและจัดท า
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  - บานหนังสือชุมชน 
  - กิจกรรมบานหลัง
เรียน 
  - กิจกรรมสงเสริม
การอานอ าเภอยิม้
เคลื่อนที ่
  -อาสาสมัครสงเสริม
การอาน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการ
ด าเนินงานดานการ
สงเสริม 

การศึกษาตามอัธยาศัย
   

 

7. งบประมาณ 
เบิกจายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตที่ 5 ผูรับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 
แหลงของเงิน 6211200 จ านวนเงิน 166,880 บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 

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) 
คาวารสาร หองสมุด 3,000 3,000 3,000 3,000 

คาหนังสือพิมพ์ ต าบล 2,470 2,470 2,470 2,470 

คาสาธารณูปโภค 1,425 1,425 1,425 1,425 
หนังสือพิมพ์หองสมุด 1,825 1,825 1,825 1,825 
บริหารหองสมุดประชาชน 7,500 7,500 7,500 7,500 
ซื้อสื่อหองสมุด 7,500 7,500 7,500 7,500 
ซื้อหนังสือ กศน.ต าบลสรางใหม 20,000 - 20,000 - 
คากิจกรรม กศน.ต าบลสรางใหม 10,000 - 10,000 - 
คาสาธารณูปโภค กศน.ต าบลสรางใหม 3,000 3,000 3,000 3,000 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1  งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอนาดวง 
 10.2 ทองถิ่นอ าเภอนาดวง 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอนาดวง 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการสงเสริมการอานในบานหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการอาสาสมัครสงเสริมการอาน ประจ าปี 2562 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- รอยละ 80 มีการเรียนรูตลอดชีวิตในอนาคต  นักศึกษาและประชาชน  กศน.ต าบล  บานหนังสือชุมชน     
มีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่อ าเภอนาดวง  
 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
1) ผูเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนเป็นอาสาสมัครสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
2) กศน.ต าบลทุกแหง จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3) บานหนังสือชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอนาดวงมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
  
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
           - รอยละ 80 เขาถึงบริการหองสมุดประชาชนในสังกัดอ าเภอนาดวง กศน.ต าบล        บานหนังสือ
ชุมชน และอาสาสมัครสงเสริมการอานมีสวนรวมในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่
อ าเภอนาดวง  

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 - นักศึกษาเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงรอยละ 80 
 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

 
2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1,2, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที ่2,6 

 3. ชื่องาน/โครงการงานพัฒนาบุคลากร 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1) ผูบริหาร 
2) พนักงานราชการ 
3) ครู ศรช. 
4) บรรณารักษ์จางเหมา 

1 
9 
2 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 13 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกอนและระหวางการด ารง
ต าแหนงเพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหนา กศน.ต าบลใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเป็นนัก
จัดการความรูและผูอ านวยความสะดวกในการเรียนรู
เพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยาง
แทจริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผูที่ เกี่ ยวของให สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพโดยสงเสริมใหมี
ความรูความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องตน 
4) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีสวนรวมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรู ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือขายทั้งในและตางประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสรางความสัมพันธ์
ระหวางบุคลากร และภาคี เครือขายในรูปแบบที่
หลากหลายอยางตอเนื่อง 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรดาน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรดานการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรดานการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

6. งบประมาณ  งบอุดหนุน  48,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
48,000 24,000 12,000 12,000 - 

รวมทั้งสิ้น 24,000 12,000 12,000 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายปฏิภาณ สุวรรณชาติ 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. รอยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

2. สอดคลองกับยุทธศาสตร์และจุดเนน:  
นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   4  ยุทธศาสตร์ดานการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  ขอ 5. พลิกโฉล กศน.ต าบล สู “กศน.ต าบล 4 G”  5.1พัฒนาครู กศน. 
        ภารกิจตอเนื่อง  : 6. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
                                 ขอ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ขอ 1),  3), 4),  6),          
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดใหสถานศึกษาท า
หนาที่สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหนาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความรู 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู  กระตุนใหเกิดการใฝุรู  ใหค าปรึกษาแนะน าผูเรียนใหรูจักการแกไขปัญหา
ของตนเองได  รวมทั้งสงเสริมใหผูเรียน  ผูรับบริการเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  ซึ่งจะกอใหเกิดความเขมแข็งและการ
พ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกลาวสถานศึกษาจึงตองจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให
ความรู การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ์ดังกลาวมาปรับประยุกต์ใชใหเหมาะสม  และ
ตอบสนองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
            สอดคลองกับยุทธศาสตร์และจุดเนน ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดานการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง พัฒนาครู 
กศน. และผูที่เกี่ยวของใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการ
สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกอนและระหวางการด ารงต าแหนง
เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 2. พัฒนาหัวหนา กศน.ต าบลใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเป็นนักจัดการความรูและผูอ านวยความสะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 3. พัฒนาครูกศน. และผูที่เกี่ยวของใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพโดยสงเสริมใหมีความรู
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน 
 4. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยางมีประสิทธิภาพ 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรู ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 
 6. เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสรางความสัมพันธ์ระหวางบุคลากร 
และภาคีเครือขายในรูปแบบที่หลากหลายอยางตอเนื่อง 
 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         84 

 

 
5. เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอนาดวง  จ านวน    13  คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง ไดเพ่ิมพูนความรู แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหลงการ
เรียนรูตนแบบและน าความรูที่ไดรับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนา
บุคลากรดาน
การจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนา
บุคลากรดาน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนา
บุคลากรดาน
การนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรดาน
การจัดท า
แผนงาน/
โครงการ 
 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทใหมีสมรรถนะ
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกอน
และระหวางการด ารงต าแหนง
เพ่ือใหมีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การด าเนินงานของหนวยงาน
และสถานศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสงเสริม
ใหบุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหนา กศน.ต าบล 
ใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล 
และการปฏิ บั ติ ง านตาม
บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยเนนการ
เป็น   นักจัดการความรูและผู
อ านวยความสะดวกในการ

1) ผูบริหาร 
2) พนักงาน
ราชการ 
3) ครู ศรช. 
4บรรณารักษ์
จางเหมา 

1 คน 
9 คน 

 
2 คน 
1คน 

กศน.
อ าเภอ   
นาดวง 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2562 

 

48,000 
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เรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพอยาง
แทจริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผูที่
เ กี่ ย ว ข อ ง ใ ห ส า ม า ร ถ
จัดรูปแบบการเรียนรูไดอยาง
มีคุณภาพโดยสงเสริมใหมี
ความรูความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู  การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องตน 
4)  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศั กยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ต าบล เพ่ือการมีสวน
ร ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ต าบล อย างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร บ ริ ก า ร
การศึกษาและการเรียนรู ใหมี
ความรู ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร างสัมพันธภาพ
ระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคี
เ ค รื อ ข า ย ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ตางประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เ พ่ิ มประสิ ทธิ ภาพในการ
ท างานรวมกัน โดยจัดใหมี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสรางความสัมพันธ์
ระหวางบุคลากร และภาคี
เ ค รื อ ข า ย ใ น รู ป แ บ บ ที่
หลากหลายอยางตอเนื่อง 
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7. งบประมาณ 
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลงของเงิน 
6211410 คาจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น 48,000    บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
9.1 เจาหนาที่งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
9.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล  

 

10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอนาดวง 
 10.2 ทองถิ่นอ าเภอนาดวง 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอนาดวง 
 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง  ไดรับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกดาน  
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
- บุคลากรไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยและบุคลากรสามารถน าความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  

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) 
1) พัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียนการ
สอน 
2) พัฒนาบุคลากรดาน การเงิน บัญชี และ
พัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรดานการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรดานการจัดท าแผนงาน/
โครงการ 

24,000 12,000 12,000 - 
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13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 - บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง  ไดรับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยทุกดาน บุคลากรสามารถน าความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหมีความรู ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอนาด้วง 
 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 2 

 3. ชื่องาน/โครงการงานประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1)กศน.อ าเภอ 
2) บุคลากร กศน.อ าเภอ
ดวง 
 
 

1 
13 

 

แหง 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1 
13 

แหง 
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐาน เพ่ือพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความเขาใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยาง
ตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง 
และจัดใหมีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเขาไป
สนับสนุนอยางใกลชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไมไดเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  งบอุดหนุน 35,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
35,000 - 5,000 30,000 - 

รวมทั้งสิน้ - 5,000 30,000 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางสาวภณัฑริกา ศรีจ าปา 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.รอยละของสถานศึกษาในสังกัดที่
มีระบบประกันคุณภาพภายในและมี
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

 

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

นโยบายเรงดวน เพื่อรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ดานความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจตอเนื่อง ขอ 2 ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งาน
บริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 6 ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ  

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุงเนนใหเกิดแกผูเรียน/ผูรับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเทาเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับตอชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง ไดตระหนักถึง และเห็นความส าคัญในการ
น ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม ใชเป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใชเป็นเครื่องมือสงเสริม สนับสนุนใหระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเขมแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
วังสะพุง จึงไดจัดท าโครงการงานประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ขึ้น เพ่ือสรางความเขาใจมาตรฐานและตัวบงชี้ 
รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
                2. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 

      3. เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
 
5.เปูาหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง  จ านวน 13 คน 

5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 บุคลากรมีความรู ความเขาใจ มาตรฐาน ตัวบงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใชมาตรฐาน ตัวบงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุมเปูาหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ    ระยะเวลา งบประมาณ 

1) อบรม
พัฒนางาน
ระบบประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษา
ใหกับบุคลากร  
2) พัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให
ไดมาตรฐาน 
3) ประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
และสรุปผล
การประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท าและ
รายงานผลการ
ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1 พัฒนา
บุคลากรใหมี
ความรู ความ
เขาใจ ตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของระบบการ
ประกันคุณภาพ 
และด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาได
อยางตอเนื่อง 
2 เพ่ือพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให
ไดมาตรฐาน  
3 เพ่ือพรอมรับ
การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก  
พัฒนาคุณภาพ
การจัด
การศึกษาใหได
คุณภาพตาม
มาตรฐานที่
ก าหนด 

 บุคลากร 
จ านวน 13 คน 

กศน.อ าเภอ 
นาดวง 

1 ตุลาคม 2561 
           - 
30 กันยายน 2562 

35,000 

 
7. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลง
ของเงิน 6211410 คาจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น 35,000    บาท 
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8. แผนการใชจายงบประมาณ 

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

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

1) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาใหกับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- 5,000 30,000 - 

 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
     - งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
     

10. เครือขาย 
 -คณะกรรมการสถานศึกษา 
11.โครงการที่เกี่ยวของ 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผูบริหารและบุคลากรมีความรู ความเขาใจ มาตรฐาน ตัวบงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใสมาตรฐาน ตัวบงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
1) รอยละของบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

ผูบริหารและบุคลากรมีความรู ความเขาใจ มาตรฐาน ตัวบงชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใสมาตรฐาน ตัวบงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

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

 3. ชื่องาน/โครงการงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1) กศน.ต าบล 
2) หองสมุดประชาชน 
3) บานหนังสือชุมชน 
 
 

4 
1 

41 
 

 

แหง 
แหง 
แหง 

 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 46 แหง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สรางกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเช่ือมโยงกับหนวยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ  
2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต ละเรื่ องไดอย างมี
ประสิทธิภาพ 
3)สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหนวยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให
ด าเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ใหมีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หนวยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใชขอมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ประเมิน 
และรายงานผลอยางเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  งบอุดหนุน 16,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
16,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

รวมทั้งสิ้น 4,000 4,000 4,000 4,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายปฏิภาณ สุวรรณชาติ 
โทรศัพท์ 042-887557 
 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล           4    แหง 
หองสมุดประชาชน    1    แหง 
บานหนังสือชุมชน    41    แหง  
 
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.รอยละของหนวยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได
ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไวอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได โดยใชทรัพยากร
อยางคุมคา/ตามแผนที่ก าหนดไว 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนนิงาน กศน.  

 ภารกิจตอเนื่อง 

    ขอที่ 6 ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
     6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

  1. สรางกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ  

2. ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

  
3. หลักการและเหตุผล 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสวนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและใหความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแกไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อยางตอเนื่องและเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม เปูาหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงคข์องงานกิจกรรมตางๆ ในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2562                                

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง จึงด าเนินการจัดโครงการการ
นิเทศ ก ากับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ ใหมีก าลังใจและแกไข
ปัญหาตางๆ กับบุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาตามท่ีคาดหวังของสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามสภาพบริบทของแตละพ้ืนที่ในปีงบประมาณ
ตอๆไป 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากร กศน. ในการด าเนินงาน 
3. กศนต าบล/หองสมุดประชาชน/บานหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
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5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- กศน.ต าบล              4    แหง 
- หองสมุดประชาชน     1    แหง 
- บานหนังสือชุมชน    41    แหง  

รวมทั้งสิ้น                    46    แหง 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผูรับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานมีขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน กศน. 
กศนต าบล/หองสมุดประชาชน/บานหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ยอยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. แตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คูมือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/
สรุปผลรายงานการ
นิเทศ มายังส านักงน 
กศน.จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่คาดหวัง
ตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/หองสมุด
ประชาชน/บานหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

-กศนต าบล 
-หองสมุด
ประชาชน 
-บานหนังสือ
ชุมขน 
 
 
 

  4 แหง 
    1 แหง 
  41 แหง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
นาดวง 

ต.ค. 2561 -
ก.ย.2562 

16,000 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลง
ของเงิน 6211410 คาจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น 16,000    บาท 
 

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

2561 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

2561 
1. แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คูมือ เครื่องมือการ
นิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผลรายงานการ
นิเทศ มายังส านักงน กศน.จังหวัด 

4,000 4,000 4,000 4,000 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - ครู กศน.ต าบล 
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง 
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองสวนทองถิ่น 
 - ผูใหญบาน/ก านัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
- โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการสงเสริมการจัดการศึกษารวมกับภาคีเครือขาย 

 

12.ผลลัพธ์ 
การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบาย

 ในแตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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13.ตังช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต 

- กศน.ต าบล   4   แหง /หองสมุดประชาชน  1    แหง/บานหนังสือชุมชน    41   แหง  
ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบายในแตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1. หนวยงาน         �กศน.อ าเภอนาดวง 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ขอท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจตอเนื่อง ขอท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

บุคลากร กศน.อ าเภอ 
นาดวง 
 
 
 

13 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 13 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรงรัดการเบิกจาย
งบประมาณใหเป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 
2) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอยางเป็นระบบ
เพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใชเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยางตอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมี
ความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความ
ตองการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียน
และการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ 
 

6. งบประมาณ  งบอุดหนุน 8,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
8,000 4,000 - 4,000 - 

รวมทั้งสิ้น 4,000 - 4,000 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางภัชรินทร์ นอยอินวงษ ์
           นางสาววิชุดา ญาติบ ารุง 
โทรศัพท์ 042-887557 
 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานขอมูลกลางดาน
การศึกษาของประเทศที่ไดรับการ
พัฒนาใหทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ขอที่ 1 , 3, 6 และภารกิจตอเนื่อง ขอที่ 6 
    มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบงชี้ที่  3.1   การบริหารสถานศกึษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขาย 
ตัวบงชี้ที่ 3.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบงชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและสงเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรูและการ
แกปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อยางทั่วถึงและเทาเทียม  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรูเพ่ือใหรูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สงเสริมกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของคนในชุมชน สงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาทองถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและศูนย์การเรียนในรูปแบบตางๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรงรัดการ
เบิกจายงบประมาณใหเป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยางเป็นระบบ
เพ่ือใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใชเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 
การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอยางตอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อ าเภอนาดวง  จ านวน  13  คน   

  
เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง รอยละ 80  มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพและผานเกณฑ์มาตรฐานตามที่ก าหนด 
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถปุระสงค์ กลุมเปูาหมาย 
 

เปูาหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) ประชุมชี้แจงคณะ
ครู บุคลากร และ 
เจาหนาท่ีงานท่ี
เกี่ยวของ 
2) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ ในระบบ 
DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ ใน 
facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ 
ระดับจังหวดัอ าเภอ 
และต าบล 
5) การบริการความ
เสี่ยง 
 

1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณให
เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 
2) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี
ความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอยาง
เป็นระบบเพื่อใหหนวยงานและ
สถานศึกษาในสั งกัดสามารถ
น าไปใชเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ
ด าเนินงานอยางตอเนื่อง ตามวงจร
คุ ณ ภ า พ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
ก า ร ศึ ก ษ า น อก ร ะ บ บ แ ล ะ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน 
ถูกตอง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศ สามารถสืบคนและ
สอบทานไดทันความตองการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ใหกับผู เรี ยนและการบริหาร
จัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
นาดวง 

13 คน กศน.
อ าเภอ 
นาดวง 

1 ต.ค. 
2561- 30 
ก.ย. 2562 

8,000 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแต
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหลงของเงิน 
6211410 คาจัดการเรียนการสอน จ านวนเงินทั้งสิ้น 8,000    บาท 

 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจาหนาที่งานที่
เกี่ยวของ 
2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ  ใน
ระบบ DMIS62 
-การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ  ใน 
facebook และในระบบ 
DMIS62  
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล                     
 - การบริหารความเสี่ยง 

4,000 - 4,000 - 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง  

10. เครือข่าย 

1.  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง 
2.  องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในอ าเภอนาดวง 
3.  สวนราชการ 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอนาดวง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

  -   บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง รอยละ 80  มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพและผานเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด  

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   - บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง รอยละ 80  มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ(์Outcome) 
                  - กศน.อ าเภอนาดวง บริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพและผานเกณฑ์มาตรฐานตามที่
ก าหนด 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน )  

กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

 
2. สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1 /ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุมเปูาหมาย 

จ านวน หนวย 

หมูบานตนแบบ 
ต าบลละ 1  แหง 

4 
 

แหง 

รวมทั้งสิ้น 4 
 

แหง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1) ขยายผลชุมชนตนแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน 
เพ่ือใหมีชุมชนตนแบบที่สามารถเผยแพร
แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดครบทุกระดับ (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพ่ือ
พัฒนายกระดับชุมชนตนแบบสูความยั่งยืน 
3) เพื่อสรางการรับรูตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน แกประชาชน และนักศึกษาใน
สถานศึกษา 
 

5. กิจกรรมหลัก 
รวมกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมเพื่อสรางชุมชน 
หมูบานที่เขมแข็งอยางยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนตนแบบฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลกัเกณฑ์การพัฒนาชุมชนตนแบบ
ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สูความยั่งยืน 
3. การสรางการรับรูตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน ชุด
ความรูของ กระทรวงศึกษาธกิาร (05 รูสิทธิ รูหนาที ่
รูกฎหมาย/06 รูกลไกการบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนตนแบบฯ 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 
 

 
 6. งบประมาณ  - 

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

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายพันยศ งามนาเสียว 
โทรศัพท์ 042-887557 
 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนหมูบาน/ชุมชนที่ท ากิจกรรม
รวม 
2.จ านวนผูเขารวมกิจกรรมและสามารถ
น าความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ความพงึพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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2. สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้านความม่ันคง ) 
        ดวยรัฐบาลภายใตการน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไดเสนอหลักการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชน์ตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่..16..มกราคม 2561..
โดยก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศไทยไปสูความยั่งยืน ตาม “โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไมทิ้งกัน 

3. ชุมชนอยูดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 

5. รูสิทธิ รูหนาที่ รูกฎหมาย  6. รูกลไกการบริหารราชการ 

7. รูรักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รูเทาทันเทคโนโลยี 

9. รวมแกไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกิจของทุกหนวยงาน (Function) 

3. หลักการและเหตุผล 

           ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561..ลงวันที่ 23..มกราคม 2561..ก าหนดใหมีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรูจ านวน 10 
เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนที่เปูาหมาย  

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง เป็นหนวยงานในเขตพ้ืนที่ระดับ
อ าเภอ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง เป็นหนวยงานที่มีสวนรวมในการ
ขับเคลื่อนและขยายผลเพิ่มเติม ในดานที่ 5. รูสิทธิ รูหนาที่ รูกฎหมาย    และ 6. รูกลไกการบริหารราชการ เพ่ือให
บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามนโยบายเรงดวน จึงไดจัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน              ( โครงการชุมชนตนแบบ
ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) ดังกลาว 

4.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใหประชาชน  รูสิทธิ รูหนาที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือใหประชาชน   สามารถเขาถึงและรูกลไกการบริหารราชการ  

 

5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  หมูบานตนแบบอ าเภอนาดวง   จ านวน  4  หมูบาน 
 เชิงคุณภาพ 

      รอยละ 80 ของประชาชนในหมูบานตนแบบ  รูสิทธิ รูหนาที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใตการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเขาถึงและรูกลไกการบริหารราชการ  

 
6.วิธีการด าเนินการ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุมเปูาหมาย 
 

เปูาหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

 1 ) .การอบรมให
ความรูเรื่องรูสิทธิ รู
หนาที่ ของการเป็น
พลเมืองดีและรูกลไก
การบริหารราชการ 
2) การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงาน
ผลการด าเนินงาน 

  1.  เพ่ือใหประชาชนใน
หมูบานตนแบบ  รูสิทธิ 
รูหนาที่ ของการเป็น
พลเมืองดี ภายใตการ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เขาถึงและรูกลไกการ
บริหารราชการ 

หมูบาน
ตนแบบต าบล
ละ 1 แหง 

 4 หมูบาน อ าเภอ  
นาดวง 

ตุลาคม 
2561-30 
กันยายน 
2562 

- 
 
 
 
 

 

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 ) .การอบรมใหความรูเรื่องรูสิทธิ รู
หนาที่ ของการเป็นพลเมืองดีและรูกลไก
การบริหารราชการ 
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

- - - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอนาดวง 

10. เครือข่าย 
 - สวนราชการอ าเภอนาดวง 
 - องค์การปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผูใหญบาน/ก านัน 
 - ปกครองอ าเภอนาดวง 
 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
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         - โครงสงเสริมการจัดการศึกษารวมกับภาคีเครือขาย 
12. ผลลัพธ์ 
         รอยละ 80 ของประชาชนในหมูบานตนแบบ  รูสิทธิ รูหนาที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใตการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเขาถึงและรูกลไกการบริหารราชการ  
 
13. ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนในหมูบานตนแบบ 4 หมูบาน เขารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์

         รอยละ 80 ของประชาชนในหมูบานตนแบบ  รูสิทธิ รูหนาที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใตการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเขาถึงและรูกลไกการบริหารราชการ  
 

14. การติดตามประเมินโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

 2. สอดคลอง ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ 3  ยทุธศาสตร์ขอที่ 2  และภารกจิตอเนื่อง ขอที่ 1/วาระการขบัเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทลั/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1) ประชาชนทั่วไป 
 

96 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 96 
 

คน 
 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)พัฒนาทักษะการใช Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรูและทักษะดาน Digital ใหกับครู
และบุคลากร กศน.ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3) สงเสริมการจัดการเรียนรูดาน Digital เพื่อให
ประชาชนมีความรูพื้นฐานดานDigital และ
ความรูเรื่องกฎหมายวาดวยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใชประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเขาสู
อาชีพ 
4) สรางความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐาน
ใหกับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการคา
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ) เพื่อรวม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสตูร 1.5 ประเมินผูเขารับการอบรม โดย 
ครู กศน.ต าบล 
ผูอบรม(ครู ค) ติดตามผูเขารวมอบรมใหอยูใน
กลุม OOCC อยางตอเนื่อง 
1.6 ประกวดผูท าการคาออนไลนด์ีเดนใน
ระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานผานระบบ DMIS 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืน  จ านวน  43,052  บาท 
    งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจายอื่น 
-หลักสูตร
การตลาดและ
การสรางมูลคา
ใหกับสินคา 
-หลักสูตรการ     
โปรโมทสินคา 

- 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 

21,526 
 
 
 
 

21,526 
 

- 
 
 
 
 
- 

รวมทั้งสิ้น - - 
 

43,052 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายพันยศ งามนาเสียว 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชีวดัความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนา 
2. จ านวนผูผานการอบรม ตามหลกัสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. รอยละของบุคลากรที่สามารถน าความรูไปใชหรือ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
5.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการคาออนไลน์) 
  

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 3  ยุทธศาสตร์ขอที่ 2  และภารกิจตอเนื่อง ขอที่ 1/วาระการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย  

3. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ดานนวัตกรรม การพัฒนาคน การใหบริการตางๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาดานเศรษฐกิจการศึกษาสราง
สารสนเทศและองค์ความรูตางๆ ใหเกิดขึ้นภายใตความรวมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหนวยงานที่ท าหนาที่สงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหด าเนินงานใน
ดานของการสรางเครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสรางความพรอมและความเขมแข็งของชุมชน ในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการสงเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสรางเครือขายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสรางความ
พรอมของชุมชน ใหบรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ปากชม จึงไดจัดโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล  (ขยายผลการ
อบรมหลักสูตรการคาออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
 
4.วัตถุประสงค์ 
 1)พัฒนาทักษะการใช Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) พัฒนาความรูและทักษะดาน Digital ใหกับครูและบุคลากร กศน.ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียน
การสอน 

3) สงเสริมการจัดการเรียนรูดาน Digital เพ่ือใหประชาชนมีความรูพ้ืนฐานดานDigital และความรูเรื่อง
กฎหมายวาดวยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใชประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
การพัฒนาและการเขาสูอาชีพ 

 4) สรางความรูความเขาใจและทักษะพ้ืนฐานใหกับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการคาออนไลน์ 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
 
5.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1)  ประชาชนทั่วไป  96  คน 
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 เชิงคุณภาพ 

   สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนา หลักสูตร
การตลาดและสรางมูลคาใหกับสินคา การสงเสริมการขาย พรอมทั้งขยายผลอบรบใหประชาชนใหมีความรูพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการท าธุรกิจการคาออนไลน์ 

 

6.  วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุมเปูาหมาย 
 

เปูาหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. อบบรมวิทยากร
แกนน าครู ก 
2. ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า ครู 
ข  
3. ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า  ครู 
ค 
4. ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 
หลักสูตร  
5. ประเมินผูเขารับ
การอบรม โดย ครู 
กศน.ต าบลผูอบรม
(ครู ค) ติดตาม
ผูเขารวมอบรมใหอยู
ในกลุมศูนย์ผลิตภัณฑ์
สินคาออนไลน์ อยาง
ตอเนื่อง 
6. ประกวดผูท า
การคาออนไลน์ดีเดน
ในระดับ กศน.อ าเภอ 
และ กศน.จังหวัด 
7. ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ด าเนินงานผานระบบ 
DMIS 

1.พัฒนาทักษะการใช 
Social Media เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2. พัฒนาความรูและทักษะ
ดาน Digital ใหกับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ
เรียนการสอน 
3. ส ง เ ส ริ มกา รจั ดการ
เรียนรูดาน Digital เพ่ือให
ประชาชนมีความรูพ้ืนฐาน
ดานDigital และความรู
เรื่องกฎหมายวาดวยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการ
ใ ช ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการ
พัฒนาและการเขาสูอาชีพ 
4. สรางความรูความเขาใจ
และทักษะพ้ืนฐานใหกับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการคาออนไลน์ 
(พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ) 
เ พ่ื อ ร ว ม ขั บ เ ค ลื่ อ น
เศรษฐกิจดิจิทัล 

1. ประชาชน
ทั่วไป 
 

96 คน กศน.
อ าเภอ  
นาดวง 

1 มกราคม 
2562 
- 31 

มีนาคม 
2562 

43,052 
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7. งบประมาณ 

 แผนงาน : บูรณาการ พัมนาเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือขาย
เศรษฐกิจดิจิทัลสุชุมชนในระดับต าบล งบรายจายอื่น  จ านวนเงิน 43,052 บาท  
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.60 

ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.61 

ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.61 

ไตรมาส 4 

ก.ค.– ก.ย.61 

1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสูตร  
1.5 ประเมินผูเขารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบลผูอบรม(ครู ค) ติดตามผูเขารวมอบรม
ใหอยูในกลุมศูนย์ผลิตภัณฑ์สินคาออนไลน์ 
อยางตอเนื่อง 
1.6 ประกวดผูท าการคาออนไลน์ดีเดนใน
ระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานผานระบบ DMIS 

- 

 

- 43,052 -  

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.ต าบลทุกต าบล 
10. เครือข่าย 
 - องค์การปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผูใหญบาน/ก านัน 
 - ปกครองอ าเภอนาดวง 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  - โครงการจัดการศึกษาตอเนื่องทุกโครงการ 

 

12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
กลุมเปูาหมายมีความรูความเขาใจ ในการสรางมูลคาใหกับสินคา การสงเสริมการขาย พรอมทั้งขยายผลอบ

รบใหประชาชนใหมีความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการคาออนไลน์ เพ่ือใชใหเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
รวมทั้งการพัฒนาเขาสูอาชีพได 
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13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) 
- ประชาชนทั่วไป         จ านวน   96  คน        

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( OUTCOMES) 
 รอยละ 80 ของ ผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนา มีความรูความเขาใจตามหลักสูตรและเห็น

ความส าคัญในการท าธุรกิจการคาออนไลน์  
 

14.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 3. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

 
2. สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1/ ยุทธศาสตร์ข้อที ่2  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 

 3. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสขุอนามัยของประชาชนในชุมชน  

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1) ประชาชนทั่วไป 80 คน 

รวมทั้งสิ้น 80 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: 
1)เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู ความเขาใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือใหนักศึกษา กศน. และประชาชน ไดมี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประสานขอความรวมมือกับสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)/สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ
สต.) และด าเนินการท า MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูตาม
แนวทางการสงเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกจิกรรมโดยประสานขอความ
รวมมือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
(รพสต.) ขอวิทยากร  ใหความรูเกี่ยวกับสุข
ภาวะอนามยักับกลุมเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานกิจกรรม
การสงเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ
รายงานให สนง.กศน. โดยผานระบบ DMIS 

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

งบรายจายอื่น - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางศริิรัตน์ พวงเพชร 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชีวดัความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา 
2. จ านวนผูผานการอบรม ตามหลกัสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. รอยละของผูiรับการอบรม ที่สามารถน า
ความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
5.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1. ช่ือโครงการ : สงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สอดคล้อง   ตามขอสั่งการรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ  ขอ 4,5   
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
          ขอที่ 1,3,4 และภารกิจตอเนื่องขอที่  1 
3. หลักการและเหตุผล 
  ดวย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ไดมอบนโยบาย 
ใหส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม 1 ส านักงาน กศน. ใหด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือใหประชาชนมีความรู ความ
เขาใจที่ถูกตองในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 
ซึ่ง ครู กศน. จะเขาไปชวยประสานงานรวมกับโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ และเจาหนาที่ อสม. ในระดับ
หมูบาน หรือการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใหกับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได
จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูมือการ
สงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใชเป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการสงเสริม
การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง  จึงไดจัดสงเสริมสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ใหนักศึกษา  กศน. และประชาชน
มีความรู  ความเขาใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู  ความเขาใจสุขภาวะอนามัย 
 4.2   เพ่ือใหนักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
         เชิงปริมาณ 

ประชาชนทั่วไป     จ านวน     80   คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษา และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัยและมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิต

ที่ด ี
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กศน.อ าเภอนาด้วง         113 

 

6.  วิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุมเปูาหมาย 
 

เปูาหมาย 
 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) ใหความรูเกี่ยวกับสุข
ภาวะอนามัยกับ
กลุมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบาน
นักศึกษา กศน./ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาวะอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 

1)เพ่ือสงเสริมให
นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู 
ความเขาใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพ่ือใหนักศึกษา กศน. 
และประชาชน ไดมี
สุขภาพอนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชน
ทั่วไป 

80 คน กศน.ทั้ง 4 
ต าบล 

ตุลาคม 
2561- 

กันยายน 
2562 

- 

 

7. งบประมาณ 
-    

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.60 

ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.61 

ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.61 

ไตรมาส 4 

ก.ค.– ก.ย.61 

1) ใหความรูเกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับ
กลุมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบานนักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน 

- - - - 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.ต าบลทุกต าบล 
10. เครือข่าย 

- โรงพยาบาลนาด้วง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลในอ าเภอนาด้วง 
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11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  -  

 
 

12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัยและมีสุขภาพจิตและ
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

13.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) 
นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตามโครงการ ระยะเวลาที่

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( OUTCOMES) 
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและ

คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
14.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 - แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

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

 3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1) ประชาชนทั่วไป 
 

40 
 

คน 
 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูดาน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
ตองการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคาสินคา
ทางการเกษตรและสรางชองทางการจ าหนาย
สินคาผานชองทางตางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ตอระบบนิเวศน์ ชุมชน และผูบริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)สงเสริมใหครูมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรูดานเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความตองการ
ของชุมชน 
2) จัดใหประชาชนไดรับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สราง Smart Farmer 
 
 
6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  60,800 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจายอื่น - - 60,800 - 

รวมทั้งสิ้น - - 60,800 - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายนบพล ศรีบรุินทร ์
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนไดรับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง Smart 
Farmer 
2. รอยละของประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmerมีความรู และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชในการด าเนินชีวิตได 
3. รอยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmerไดอยางสอดคลองกับบริบทของ
ผูเรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
กศน.-กผ.-02 
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1. ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer  
2. สอดคลองนโยบายและจุดเนนการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
                นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ขอที่ 2. ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสรางขีดความสามารถในการ    
           แขงขันของประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพ
ของประชาชนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
3. หลักการเหตุผล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายชวยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทย
ตองเป็น “Smart Farmer” คือ ตองน าความรู หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม เขามาชวยในการท า
เกษตรโดยตองท าใหนอยลง ไดผลผลิตมากขึ้น ใชพ้ืนที่ใหนอยลง ใชน้ าใหนอยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 ส านักงาน กศน. จึงไดจัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer เพ่ือสงเสริม
สนับสนุนใหประชาชนไดพัฒนาความรูดานการเกษตร และยกระดับเกษตรกรใหเป็น Smart Farmer เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดพัฒนาความรูดานการเกษตร และยกระดับเกษตรกรใหเป็น Smart 
farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท และความตองการของทองถิ่น/ชุมชน ผานวิธีการ และกระบวนการที่
หลากหลาย ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง เป็นสถานศึกษา
ในสังกัด ส างาน กศน.จึงไดตอบสนองตอนโยบายดังกลาว ซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจ าปี พ.ศ. 
2562 ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer จึงไดด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการเป็น Smart Farmer 

4.2 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่และเห็นชองทาง หรือการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 
 4.3 เพ่ือสงเสริมใหประชาชนที่ผานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 
 

5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
    ประชาชนทั่วไป   40 คน 

เชิงคุณภาพ 
   สงเสริมใหประชาชนมีความรู ความเขาใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู ความ
เขาใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นชองทาง หรือการพัฒนาอาชีพดาน
การเกษตร และประชาชนที่ผานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) สงเสริมใหครูมี
ทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูดาน
เกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่
และความตองการของ
ชุมชน 
2) จัดใหประชาชน
ไดรับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสราง 
Smart Farmer 
 

1.เพ่ือ 
สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรูดาน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความ
ตองการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลคาสินคาทาง
การเกษตรและสรางชอง
ทางการจ าหนายสินคา
ผานชองทางตางๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ตอระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผูบริโภค 

-ประชาชน
ทั่วไป  
 
 
 

  40 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.
ต าบลทั้ง 4 
ต าบล 

ต.ค.2561 - 
ก.ย.2562 

60,800 
 
 
 
 
 
 
 

  
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใชงบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer งบรายจายอื่น คาใชจายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสราง Smart Farmer   
รหัสงบประมาณ 2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  60,800  บาท  
 

8.แผนการใชจายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 2561 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 2561 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 2561 
ด าเนินการตามโครงการ 
1) สงเสริมใหครูมีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความตองการของชุมชน 
2) จัดใหประชาชนไดรับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสราง Smart 
Farmer 

- 
 

- 60,800 - 
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9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล   
10. เครือขาย/หนวยงานที่เก่ียวของ 
 1. ผูน าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอนาดวง 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 
12.  ผลลัพธ ์
 กลุมเปูาหมาย มีความรู ความเขาใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู ความเขาใจในเรื่องการ
ท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นชองทาง หรือการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร และ
ประชาชนที่ผานการอบรม สามารถยกระดับเป็น  Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
      ตัวชี้วัดผลผลิต 
     เชิงปริมาณ   

- รอยละ 80 ผูเขารวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ   
- รอยละ 80  ของผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจตอการจัดกระบวนการเรียนรู ใน ระดับดี ขึ้น
ไป 

     ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
รอยละ 80 มีความรู ความเขาใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู ความเขาใจในเรื่องการท า

การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นชองทาง หรือการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร และ
ประชาชนที่ผานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
14. การประเมินผลโครงการ 
  -  แบบประเมินความพึงพอใจ  - 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หนวยงาน         �ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ขอท่ี  2และภารกิจตอเนื่อง ขอท่ี 6 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,E 

 3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 
 
 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

1) ประชาชนทั่วไป 
 

40 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1)พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบตางๆ อยางเป็นรูปธรรม เชน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2)จัดใหประชาชนไดรับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ (ระยะ
สั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษากศน. 
3) ใหประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดาน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรูในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
การด าเนินชีวิตได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาความรูความสามารถ 
ทักษะการใชภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
2) จัดใหประชาชนไดรับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น) 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  48,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจายอื่น - 48,000 -- - 

รวมทั้งสิ้น - 48,000 - - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล ศริาพร จันทรห์ลม 
โทรศัพท์ 042-887557 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนไดรับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารดานอาชีพ 
(ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. รอยละของประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดานอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรูในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใชในการ
ด าเนินชีวิตได 
3. รอยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยาง
สอดคลองกับบริบทของผูเรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
    2.1ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
    2.2 จุดเนนเชิงนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอด 
ชีวิต 
     2.3 นโยบายและจุดเนนการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบาย
เรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
2. ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ 
ประเทศ 
       1. ขับเคลื่อน กศน. สู “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพของ 
ประชาชนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 
         1.1 พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการใชภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย 
ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบตางๆ อยางเป็นรูปธรรม เชน Boct Camp 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
ภารกิจต่อเนื่อง 
         1.ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรูการศึกษาตอเนื่อง 
           1.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยางยั่งยืน โดยใหความส าคัญการจัด 
                1) การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและ
ศักยภาพของแตละพ้ืนที่ 

3. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นตอการติดตอสื่อสารในโลกแหงขอมูลขาวสาร ซึ่งมีความ

เจริญกาวหนาและพัฒนาอยางรวดเร็วท าใหการสื่อสารผานชองทางตางๆ สามารถท าไดอยางงายดาย โดย
ใชภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญตอ
บุคลากรภายในหนวยงานและประชาชน เพ่ือใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลก และเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนใหประชาชนมีความพรอมในการพัฒนาขีดความสามารถทางดานทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีสามารถติดตอสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได 

ทั้งนี้ จากการอางอิงเอกตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่  34 ระบุใหใชภาษาท างานของอาเซียนคือ 
ภาษาอังกฤษ(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความวาประชาชนใน 10 
ประเทศอาเซียนจะตองใชภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใชภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ า
ทองถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่นาเป็นหวงคือปัญหาเรื่องทักษะทางภาษาตางประเทศของคนไทย จากผล
ส ารวจของส านักตางๆ ลวนแตชี้วัดตรงกันวา “ภาษาอังกฤษ” ของเราสูเพื่อนบานในอาเซียนไมไดและอยูใน
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ระดับ “ระดับต่ ามาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ดานผูเรียนชาวไทย 
โดยมากจะมีปัญหาดานการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหวางกัน 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง  จึงเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพใหแกประชาชนดังนั้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอ าเภอนาดวง จึงไดจัดท าโครงการโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพขึ้นเพ่ือ
ฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพใหกับประชาชนในพ้ืนที่ของสถานศึกษา  และเพ่ือให
ประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพสามารถน า
ความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได 

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพการขายสินคาออนไลน์ ใหกับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
  4.2 เพ่ือใหประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดาน
ขายสินคาออนไลน์  สามารถน าความรูที่ ไดรับไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพ และด าเนิ น
ชีวิตประจ าวันได 
 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไป   จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
 ผูเรียนกลุมเปูาหมายที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผูเรียนดานการ 

การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน กศน.อ าเภอนาดวงสามารถน าความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใชในการประกอบ
อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าได 
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6.วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) จัดใหประชาชน
ไดรับการอบรม
ตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารดาน
อาชีพ (ระยะสั้น)
หลักสูตรการขาย
สินคาออนไลน์ 
 

1.เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ 
ใหกับประชาชนในพ้ืนที่
อ าเภอนาดวง 
2. เพ่ือใหประชาชน
กลุมเปูาหมายที่ผานการ
อบรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ดานอาชีพ สามารถน า
ความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใช
ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได 

1) ประชาชน
ทั่วไป  

40 คน 
 

กศน.อ าเภอ  
นาดวง 

ม.ค.-มี.ค. 
2562 

48,000 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 งบประมาณแผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และท่ัวถึง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารดานอาชีพ งบรายจายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหลงของเงิน 6211500  จ านวน
เงินทั้งสิ้น  48,000 บาท  
 

8.แผนการใชจายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 
ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2561 

1. จัดใหประชาชนไดรับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น)
หลักสูตรการขายสินคาออนไลน์ 
 

- 
 

48,000 - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - งานการศึกษาตอเนื่อง 
           - งานการศึกษาพ้ืนฐาน 
 - งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
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10. เครือข่าย 
 - โรงเรียนชุมชนทาสะอาด 
 - โรงเรียนนาดวงวิทยา 
 - โรงเรียนบานนาดอกค า 
 - ผูน าชุมชน 
 - องค์การบริหารสวนทองถิ่น 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

12. ผลลัพธ์(Outcome) 
ประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดานอาชีพ  มี

ความรูในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพแล ะด าเนิน
ชีวิตประจ าวันไดเป็นอยางดี 

13. ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
- ประชาชนกลุมเปูาหมารอยละ 80 ที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดาน

อาชีพ สามารถน าความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได 

13.3 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
- ประชาชนกลุมเปูาหมารอยละ 80 ที่ผานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดาน

อาชีพ สามารถน าความรูที่ไดรับไปประยุกต์ใชในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได 

14. การติดตามประเมินโครงการ 
14.1  แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         กศน.อ าเภอนาด้วง 

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

 3. ชื่องาน/โครงการโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

ประชาชนทั่วไป 
 

20 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพ่ือ 
1) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชนเพื่อ
สรางตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ (AgeingSociety) มีความเขาใจใน
พัฒนาการของชวงวัย รวมทั้งเรียนรูและมีสวน
รวมในการดูแลรับผิดชอบผูสูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู
ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพรอม 
เขาสูวัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จดัการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับ
ผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ใหสามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และรูจักใชประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
4)สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ผูสูงอายุ เปิดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิปัญญา
ของผูสูงอายุ และใหมีสวนรวมในกิจกรรมดาน
ตางๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

5. กิจกรรมหลัก 
เรียนรูและมีสวนรวมในการดูแล
รับผิดชอบผูสูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
 

6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน  25,700 บาท 
 

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

รวมทั้งสิ้น - - 25,700 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นายมลชัย พรมจันทร ์
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนผูดูแลผูสูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. รอยละผูจบทีส่ามารถน าความรูไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผูสูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562  
นโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ขอ 3 ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ  
1. เตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
ยุทธศาสตร์และจุดเนนการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  2562  
ภารกิจตอเนื่อง ขอท่ี 1   
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 
Tourism and Sports , Health  , Education 

3. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมที่เป็นอยูในปัจจุบันของประเทศไทยลวนมีโครงสรางของประชากรที่ก าลังกาวเขาสู
สังคมผูสูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว 
และการพัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กลาววา ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 
2570    คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผูสูงอายุ และจะท าใหประเทศไทยเป็นสังคมผูสูงอายุอยาง
สมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกลาวนี้ กระทรวงศึกษาไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุมครอง การ
สงเสริม สนับสนุนผูสูงอายุในดานการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ดานการศึกษาและขอมูล
ขาวสารที่เป็นประโยชน์ตอการด าเนินชีวิต ดานการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเรงดวนเพ่ือรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3. 
ยุทธศาสตร์ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพรอมการเขาสูสังคม
ผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชนเพื่อสราง
ตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ(Ageing Society) มีความเขาใจในพัฒนาการของชวงวัย 
รวมทั้งเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแลรับผิดชอบผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการ
การศึกษาและการเรียนรูส าหรับประชาชนในการเตรียมความพรอมเขาสูวัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ใหสามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรูจักใช
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 4) สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ เปิดโอกาสใหมีการ
เผยแพรภูมิปัญญาของผูสูงอายุและใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ส านักงาน กศน. ไดรับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนรวมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในสวนที่เกี่ยวของ โดยใหหนวยงานสนับสนุน สงเสริม ใหสถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวของเขาในแผนปฏิบัติการประจ าปี พรอมรายงานผลการปฏิบัติงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหนวยงานในสังกัด จึงสนับสนุน สงเสริม ใหสถานศึกษาจัดท าแผน 
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กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เชน การสงเสริมการ
เรียนรู การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษา
ตอเนื่อง การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นตน โดยประสานภาคีเครือขาย
ในพ้ืนที่ในการเผยแพรองค์ความรูที่เป็นประโยชน์ใหกับผูสูงอายุใหไดรับความรูตามศักยภาพของแตละ
บุคคล ซึ่งผูที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรูที่ไดรับไปดูแลผูสูงอายุในครอบครัว และชุมชน 
ที่ปุวยแตยังสามารถชวยตนเองได อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมูบาน หรือหากประสงค์จะประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการดูแลผูสูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง ได 

4. วัตถุประสงค์  
4.1 เพ่ือใหผูชวยเหลือดูแลผูสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรูความเขาใจเรื่องการดูแล

สุขภาพอนามัยผูสูงอายุและปฏิบัติตอผูสูงอายุไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาวในทองถิ่นชุมชน 
4.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขายที่ท างานดานการดูแลสุขภาพผูสูงอายุระยะยาว 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไป   จ านวน 20 คน 

 5.2 เชิงคุณภาพ 
รอยละ 80 ของผูดูแลผูสูงอายุที่เขารับการพัฒนามีความรู ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็น

ความส าคัญของการดูแลผูสูงอายุ 
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6.วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
รวมกัน
ระหวาง
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

2.ประชา 
สัมพันธ์
โครงการ 

3.คัดเลือก
กลุมเปูาหมาย
ตามคุณสมบัติ
ที่ก าหนด 

4.ด าเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ 

5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 

 

 

1.เพ่ือใหผู
ชวยเหลือดูแล
ผูสูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Care 
giver) มีความรู
ความเขาใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
อนามัยผูสูงอายุ
และปฏิบัติตอ
ผูสูงอายุไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว
ในทองถิ่นชุมชน 
3.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขาย
ที่ทางานดานการ
ดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว 
4. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขาย
ที่ทางานดานการ
ดูแลสุขภาพ
ผูสูงอายุระยะยาว 

-มีประสบการณ์ใน
การดูแลผูสูงอายุไม
นอยกวา 1 ปีหรือมี
จิตอาสาที่จะเป็น
ผูดูแลผูสูงอายุ กลุม
ติดเตียงและติดบาน 
-บุคคลทั่วไป 
(เพศชาย-หญิง) 
-อายุ 18 ปีขึ้นไป 
-ผูส าเร็จการศึกษา
ไมต่ ากวาระดับ
ประถมศึกษา 
-ไมเป็นผูมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดีงาม 
-มีสุขภาพแข็งแรง
ไมเป็นโรครายแรง
หรือโรคติดตอ
รายแรง 
-มีวุฒิภาวะและ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมในการ
เป็นผูดูแลผูสูงอายุ 

20 คน - กศน.อ าเภอ
นาดวง 
-โรงพยาบาล
นาดวง 
-โรงพยาบาล
สงเสริม
สุขภาพ ทั้ง 4 
ต าบล 

เม.ย. – มิ.ย.
2562 

25,700 
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7. งบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู สู งอายุ  งบรายจ าย อ่ืน   ค า ใชจ าย โครงการความร วมมือการผลิตผู ดูแลผู สู งอายุ  ระหว า ง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุ ข  รหั สงบประมาณ 2000231039700001                 
จ านวนเงิน 25,700 บาท 

 

8. แผนการใชจายเงินงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2560 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2561 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2561 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
รวมกันระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของ 
2.ประชา สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

- 
 

- 25,700 - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 8.1 กศน.อ าเภอนาดวง 
 
10. เครือข่าย 
 9.1 หัวหนาสวนราชการ 
 9.2 สาธารสุขอ าเภอนาดวง 
 9.3 โรงพยาบาลนาดวง 
 9.4 องค์การบริหารสวนทองถิ่น 
 9.5 ผูน าชุมชน 
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11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 - โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 - โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือสงเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายใหตรงกับสภาพปัญหาความตองการของ

ผูสูงอายุแตละคน 
 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัดผลผลิต (Out put) 

 จัดและพัฒนาผูดูแลผูสูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง 1 หองเรียน จ านวน 20 คน 
 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Out come) 
รอยละ 80 ของผูดูแลผูสูงอายุที่เขารับการพัฒนามีความรู ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็น

ความส าคัญของการดูแลผูสูงอายุ 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 กศน.-กผ.-02 

กศน.-กผ.-02 

1. หน่วยงาน         �กศน.อ าเภอนาด้วง 

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

 3. ชื่องาน/โครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุมเปูาหมาย จ านวน หนวย 

หมูบานชุมชนในเขต
อ าเภอนาดวง 
 

4 
 

แหง 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

4 
 

แหง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพ่ือ 
สงเสริมใหจัดกิจกรรมใหความรูจัดการขยะมูล
ฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 

5. กิจกรรมหลัก 
สงเสริมใหจัดกิจกรรมใหความรู
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวน
รวมของชุมชน 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน  8,000  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจายอื่น - - 8,000 - 

รวมทั้งสิ้น - - 8,000 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล นางสาวพัสราวดี ตรีชวย 
โทรศัพท์ 042-887557 
 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอนาดวง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนเปูาหมายมีการน าขยะมลูฝอย
กลับมาใชประโยชน ์
2. ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ยุทธศาสตร์และจุดเนนการด าเนินงาน   ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

2. สอดคล้อง   ภารกิจตอเนื่อง     
ขอที่  1.  ดานการศึกษาและการเรียนรู 
จุดเนนที่การด าเนินงานขอที่ 1.2  การศึกษาตอเนื่อง 
      ขอ 4. สงเสริมการเรียนรูเพื่อสรางจิตส านึกและวินัยในชุมชน เชน การสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 ศูนย์เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจ าต าบล 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบวาขยะมูลฝอยมีผลกระทบในดาน

ตาง ๆ อาทิเชน  ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน ผลกระทบตอ
สภาพแวดลอม ท าใหเกิดการปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหลงน้ าและอากาศ ท าใหบานเมืองไมเป็นระเบียบ
เรียบรอย อีกทั้งยังเป็นแหลงแพรเชื้อโรค ซึ่งการปูองกันและการแกไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มตน
ดวยการสรางจิตส านึกแกมนุษย์ใหรูจักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ใหรูจักทิ้งขยะใหถูกที่ถูก
ประเภท และลดการใช การซื้ออันกอใหเกิดขยะหรือสิ่งของที่ไมตองการใชในอนาคต   ประกอบการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรูอยางตอเนื่อง จึงสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการด าเนิ นชีวิตที่ดี มี
ความสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเป็นบุคคลแหงการเรียนรู มีทักษะในการแสวงหาความรู สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูและบูรณา
การความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ดังนั้น กศน.อ าเภอนาดวง จึงไดจัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพ่ือให
นักศึกษา กศน.เป็นบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูความเขาใจในการแกปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของ
สังคมไทย  มีความรูความเขาใจในการคัดแยกขยะ พรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการมีสวนรวมการ
จัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนน าความรูไปปรับใชในการด าเนินชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมตอไป 
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4.  วัตถุประสงค์ 
4.1 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะ 
4.2 เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจในการแกปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

   
5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 -  ประชาชนในหมูบานชุมชนในเขตอ าเภอนาดวง  จ านวน  4 แหง 

เชิงคุณภาพ  
   - ผูเขารวมโครงการฯ รอยละ 80 มีความพึงพอใจ มีความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะ และ

การ แกปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 
6.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย/คน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ส ารวจความตองการ
ของกลุมเปูาหมาย 
2.ประชุมเพ่ือก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว 
และประสานงาน
วิทยากร 
4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมี
สวนรวมของชุมชน  
  4.1 ใหความรูเรื่องการ
บริหารจัดการ           
ขยะ มูลฝอยในพ้ืนที่ 
   4.2 ใหความรูเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะ ฯลฯ 
5. สรุปผลและ
ประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

1 ใหผูเขารวม
โครงการฯ มี
ความรู ความ
เขาใจในการคัด
แยกขยะ 
2 ใหผูเขารวม
โครงการฯ มี
ความรู ความ
เขาใจในการ
แกปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
 

ประชาชนในหมูบาน
ชุมชนในเขตอ าเภอ 
นาดวง 

4 แหง ทั้ง 4 ต าบล เม.ย.-มิ.ย. 
2562 
 

8,000 บาท 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดลอม  โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบรายจายอื่น รหัสงบประมาณ 20002390357000014  
แหลงของเงิน  6011500  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  8,000 บาท  

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 2561 

ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 2561 

1. ส ารวจความตองการของกลุมเปูาหมาย 
2.ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว 
และประสานงานวิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
  4.1 ใหความรูเรื่องการบริหารจัดการ           
ขยะ มูลฝอยในพ้ืนที่ 
   4.2 ใหความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
ฯลฯ 
5. สรุปผลและประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

- - 8,000 - 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          -  บุคลากร กศน.อ าเภอนาดวง 

10.  เครือข่าย 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบล 

-   เทศบาลต าบลนาด้วง 
           -   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการสงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะ และการแกปัญหา
ขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 
13.   ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
        13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต  (OUTPUTS) 
                - ผูเขารวมโครงการฯ รอยละ 80 มีความพึงพอใจ มีความรู ความเขาใจในการคัดแยก                   
ขยะ และการแกปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 
        13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

  ผูเขารวมโครงการฯ รอยละ 80 มีความพึงพอใจ มีความรู ความเขาใจในการคัดแยกขยะและการ
แกปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 - ประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
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 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  กศน.อ าเภอนาด้วง  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 
 

ที ่ ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

1 งาน
การศึกษา
และการ
เรียนรู  

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ด าเนินการใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซื้อ
ต าราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
และคาเลาเรียนอยางทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสีย
คาใชจาย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานใหกับกลุมเปูาหมายผูดอย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการใหบริการ 
ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผานการเรียนแบบเรียนรู
ดวยตนเอง การพบกลุม และการเรียนแบบช้ัน
เรียน  
3) จัดใหมีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา 
และการเทียบโอนความรูและประสบการณ์ที่มี
ความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความ
ตองการของกลุมเปูาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) สงเสริมใหผู เรียนตองเรียนรูและปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสริมสรางความสามัคคี ปูองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อยาง
ตอเนื่อง และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสใหผูเรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆนอกหลักสูตร มาใชเพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตรได 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรูหนังสือใหคน
ไทยใหสามารถอานออกเขียนได โดยใชหลักสูตร
การรู หนั งสื อไทย พุทธศักราช 2557 ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
และพื้นที่ของกลุมเปูาหมาย   
 

1 การจัดการศึกษานอกระบบระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถม 
ม.ตน ม.ปลาย 
2 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน ส าหรับผูพิการ 
4 การจัดการศึกษาผูไมรูหนังสือ 
5 กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษา กศน. 
6 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู/คาย
วิชาการ 
7 กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8 กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด 
9 การประเมินระดับการรูหนังสือ
ของนักศึกษา กศน 
10 กิจกรรมติวเขม/สอนเสริม 
11 โครงการยาเสพติด 
12 โครงการคายคณุธรรมจริยธรรม 
13 โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
14 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย
และการเลือกตั้ง 
15 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
จัดท าแผนปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาบุคลากร 
16 โครงการประกันคณุภาพ
การศึกษา 
17 โครงการบริหารจัดการ 
18 โครงการอาสาสมัครสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
19 โครงการอบรมหึความรูเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคณุ
ของพระมหากษัตรยิ ์
20 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 
21 การวัดผลประเมินผล 

 1. จ านวนผูเรียน
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนที่
เขารับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนที่
จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.รอยละของผูเรียนที่
สามารถน าความรูไป
ใชในการศึกษาตอหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

กศน.-กผ.-02 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
2 งานการศึกษา

ตอเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอยาง
ยั่ งยื น โดยให ความส าคัญกั บการจั ด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และอาชีพ
ที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและ
ศักยภาพของแตละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ
ทุกกลุมเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษา
ในรูปแบบตางๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสงเสริมวาม
สามารถพิ เศษต างๆ ที่ มุ ง เน นให ทุ ก
กลุมเปูาหมายมีความรูความสามารถในการ
บริหารการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมได
อยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช เวลาวางใหเป็นประโยชน์ตอ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การสรางชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุมเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตละ
พื้นท่ี โดยเนนการด าเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสรางจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4) ส งเสริมการจัดการเรียนรู เพื่อสราง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เชน การสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์
เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมประจ าต าบล 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4) การจั ดการศึ กษาการ
เรี ยนรู ต ามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
 

1. จ านวนผูเรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนที่เขา
รับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่ /สื่ อ/สิ่ งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร อ ยล ะขอ งผู เ รี ย น ที่
สามารถน าความรู ไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
3 งานการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

เพื่อ 
1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูใน
ระดับต าบล เพือ่การถายทอดองค์ความรู 
และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรองค์ความรูใน
ชุมชนไดอยางทั่วถึง 
2) ก าหนดใหการอานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอานเพิ่ม ขยายกิจกรรมสงเสริม
การอ านเ ชิ งรุ กในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอานและศักยภาพการ
เรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปูาหมาย 
4) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการอานใหเกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการ
เรียนรูใหเกิดขึ้นอยางกวางขวางและทั่วถึง 
เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงให
เป็นแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน การใช
ระบบเช่ือมโยงแหลงเรียนรูและการพัฒนา
ระบบหนังสือผาน QR Code สงเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การ
สรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวย
บริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรณ์เพื่อสงเสริม
การอานและการเรียนรูที่หลากหลายออก
ใหบริการประชาชนในพื้นที่ตางๆ อยาง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสรางความ
พรอมในดานสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
อาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย 
5) สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมจัด
สนับสนุนการอาน เชน ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

1) พัฒนาแหลงเรยีนรู กศน.
ต าบล และรวมกับภาคี
เครือขายเพื่อเสรมิสราง
วัฒนธรรมสงเสรมิการอาน 
2) กิจกรรมสงเสรมิการอาน 
  - จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานในหองสมุดและพัฒนา
หองสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
หองสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน 
- หองสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใชระบบเช่ือมโยงแหลง
เรียนรูและจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บานหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการ
ด าเนินงานดานการสงเสรมิ
การอาน   
 

1. จ านวนผูรับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว 
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.รอยละของผูรับบริการที่
สามารถน าความรูไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
4 งานพัฒนาบุคลากร    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให

มีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งกอนและ
ระหวางการด ารงต าแหนงเพื่อใหมีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของหนวยงาน
และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเลื่อนต าแหนงหรือเลื่อน วิทย
ฐานะโดยเนนการประเมิน วิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
   2) พัฒนาหั วหน า กศน.ต าบล ให มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล และการปฏิบัติ งานตามบทบาท
ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเป็น   
นักจัดการความรูและผูอ านวยความสะดวก
ในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพอยางแทจริง 
   3) พัฒนาครู กศน. และผูที่เกี่ยวของให
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู ไดอยางมี
คุ ณ ภ า พ โ ด ย ส ง เ ส ริ ม ใ ห มี ค ว า ม รู
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การ
จั ดกระบวนการเรี ยนรู  การวั ดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน 
   4)  ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒน า ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมีสวน
รวมในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยางมี
ประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบ
การบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมี
ความรู ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการ
พั ฒน า ส ม ร ร ถน ะ  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร า ง
ความสัมพันธ์ระหวางบุคลากร และภาคี
เครือขายในรูปแบบที่หลากหลายอยาง
ตอเนื่อง 

  1) พัฒนาบุคลการดานการ
จัดการเรียนการสอน 
  2) พัฒนาบุคลากรดาน 
การเงิน บัญชี และพสัด ุ
  3) พัฒนาบุคลากรดานการ
นิเทศ 
  4) พัฒนาบุคลากรดานการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 

  1.จ านวนบุคลากรของ
หนวยงานและสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
   2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
   3. รอยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู ไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
5 งานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 

พัฒนาระบบประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพื่อพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดย
ใชการประเมินภายในดวยตนเอง และจัดให
มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเขาไปสนับสนุน
อยางใกลชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไมได
เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให ได
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

   1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐาน  
 

   1.รอยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่มี ระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
   2. ความพึงพอใจที่อยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
6 งานนเิทศ ก ากับ 

ติดตาม 
 

   1)  สรางกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยใหเช่ือมโยงกับหนวยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ  
   2)  ใหหนวยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการ
ก ากบั ติดตามและรายงานผลการน า
นโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถ
ตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายใน
แตละเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   3)  สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 
   4)  พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหนวยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน กศน.ใหด าเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
   5)  ใหมีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดับ ทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต จังหวัด อ าเภอ 
และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช
ขอมูล และการพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

   ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม 
ประเมิน และรายงานผล
อยางเป็นระบบ 
 

1. รอยละของหนวยงานและ
สถานศึกษา กศน.  
ที่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ
ไดส าเรจ็ตามเปูาหมายที่
ก าหนดไวอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได โดยใช
ทรัพยากรอยางคุมคา/ตาม
แผนที่ก าหนดไว 
2.  ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชือ่งาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรม
หลัก) 

ตัวช้ีวัด 

7 โครงการ การ
พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

เพื่อ   1)  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และเรงรัด
การเบิกจายงบประมาณใหเป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว 
   2) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี
ความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศอยางเป็น
ระบบเพื่อใหหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยางตอเนื่อง 
ตามวงจรคณุภาพ เดมมิ่ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน 
ถูกตอง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบคนและสอบทาน
ไดทันความตองการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาใหกับผูเรียนและการ
บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  1) พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 
  2) พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ 
 

   1. จ านวนระบบฐานขอมลูกลาง
ดานการศึกษาของประเทศท่ีไดรับการ
พัฒนาใหทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
   2.  ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ พันธกิจ 
(กิจกรรมหลัก) 

ตัวชี้วัด 

8 โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 
 

เพื่อ 1) ขยายผลชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับ
ต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน เพื่อใหมี
ชุมชนตนแบบท่ีสามารถเผยแพร
แลกเปลีย่นเรยีนรู ไดครบทุกระดบั 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 
2) พั ฒ น า ชุ ม ช น ต น แ บ บ ต า ม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพื่อพัฒนา
ยกระดับชุมชนตนแบบสูความยั่งยืน 
3) เพื่อสรางการรับรูตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน แกประชาชน และ
นักศึกษาในสถานศึกษา 
 

รวมกับทุกภาคสวนจัด
กิจกรรมเพื่อสรางชุมชน 
หมูบานที่เขมแข็งอยาง
ยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนตนแบบ
ฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 
1 ชุมชน) 
2. ช้ีแจงแนวทาง/
หลักเกณฑ์การพัฒนา
ชุมชนตนแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สูความยั่งยืน 
3. การสรางการรับรูตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ชุดความรูของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 
รูสทิธิ รูหนาท่ี รู
กฎหมาย/06 รูกลไกการ
บริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการ
ด าเนินงานของชุมชน
ตนแบบฯ 
5. การติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 

1.จ านวนหมูบาน/ชุมชนที่ท ากิจกรรม
รวม 
2.จ านวนผูเขารวมกิจกรรมและ
สามารถน าความรูไปใชหรือพัฒนา
คุณภาพชีวติ 
3.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ พันธกิจ 
(กิจกรรมหลัก) 

ตัวชี้วัด 

9 โครงการบรูณา
การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทลั/
สรางเครือขาย
ดิจิทัล 
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การคาออนไลน์) 
 

1)พัฒนาทักษะการใช Social 
Media เพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรูและทักษะดาน 
Digital ใหกับครูและบุคลากร กศน.
ในการใชเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
3) สงเสริมการจัดการเรียนรูดาน 
Digital เพื่อใหประชาชนมีความรู
พื้นฐานดานDigital และความรูเรื่อง
กฎหมายวาดวยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
การพัฒนาและการเขาสูอาชีพ 
4) สรางความรูความเขาใจและ
ทักษะพื้ นฐานใหกับประชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการคา
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพื่อรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

 1) อบบรมวิทยากรแกน
น าครู ก 
2) ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า ครู ข  
3) ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนน า  ครู ค 
4) ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร  
5) ประเมินผูเขารับการ
อบรม โดย ครู กศน.
ต าบล 
ผูอบรม(ครู ค) ติดตาม
ผูเขารวมอบรมใหอยูใน
กลุม OOCC อยาง
ตอเนื่อง 
6) ประกวดผูท าการคา
ออนไลน์ดีเดนในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.
จังหวัด 
7) ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน
ผานระบบ DMIS 

1.จ านวนบุคลากรของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา 
2. จ านวนผูผายการอบรม ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
4. รอยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ พันธกิจ 
(กิจกรรมหลัก) 

ตัวชี้วัด 

10 โครงการสงเสริม
ดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 

1)เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กศน. 
และประชาชน มีความรู ความ
เขาใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อใหนักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ไดมสีุขภาพอนามยัและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

1) ประสานขอความ
รวมมือกับสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)/
สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  
/โรงพยาบาลสงเสรมิ
สุขภาพประจ าต าบล (รพ
สต.) และด าเนินการท า 
MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวทางการสงเสริมดูแล
สุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชนในชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรม
โดยประสานขอความ
รวมมือโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจ า
ต าบล (รพสต.) ขอ
วิทยากร  ใหความรู
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย
กับกลุมเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผล
การด าเนินงานกิจกรรม
การสงเสริมดูแลสุขภาวะ
แ ล ะ สุ ข อ น า มั ย แ ล ะ
รายงานให  สนง.กศน. 
โดยผานระบบ DMIS 
 

1.จ านวนบุคลากรของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา 
2. จ านวนผูผานการอบรม ตาม
หลักสตูรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. รอยละของผูiรับการอบรม ท่ี
สามารถน าความรูไปใชหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค ์ พันธกิจ 
(กิจกรรมหลัก) 

ตัวชี้วัด 

11 โครงการ ตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรม
ที่เหมาะกับบริบทของพื้นทีแ่ละความ
ตองการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่ม
มูลคาสินคาทางการเกษตรและสราง
ชองทางการจ าหนายสินคาผาน
ชองทางตางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภยั 
ตอระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผูบริโภค 

1)สงเสริมใหครูมีทักษะ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
ในการจัดกระบวนการ
เรียนรูดานเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพื้นที่
และความตองการของ
ชุมชน 
2) จัดใหประชาชนไดรับ
การอบรมตามหลักสตูร 
Smart ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 
 

1.จ านวนประชาชนไดรับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 
2. รอยละของประชาชนกลุมเปูาหมาย
ที่ผานการอบรมตามหลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสราง Smart Farmerมี
ความรู และสามารถน าไปประยุกต์ใชใน
การด าเนินชีวิตได 
3. รอยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสราง Smart 
Farmerไดอยางสอดคลองกับบริบท
ของผูเรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
12 โครงการ

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดาน
อาชีพ 
 

เพื่อ 
1) พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย
ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในรูปแบบตางๆ อยางเป็นรูปธรรม 
เชน  หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตร
ภาษาเพื่ออาชีพ 
2) จัดใหประชาชนไดรับการอบรมตาม
หลักสตูรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดาน
อาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์
อาเซียนศึกษา กศน. 
3) ใหประชาชนกลุมเปูาหมายที่ผานการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรูในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใชในการด าเนินชีวิตได 
 

  1) พัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
2) จัดใหประชาชนไดรับการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดานอาชีพ (ระยะสั้น) 
 

1. จ านวนประชาชนไดรับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภ าษ าอั ง กฤษ เพื่ อ ก า ร
สื่อสารดานอาชีพ (ระยะ
สั้น)ส าหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
2. รอยละของประชาชน
กลุมเปูาหมายที่ผ านการ
อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ดานอาชีพ (ระยะสั้น) มี
ค ว า ม รู ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ และสามารถ
น าไปประยุ กต์ ใช ในการ
ด าเนินชีวิตได 
3.  รอยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารไดอยางสอดคลองกับ
บริบทของผูเรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
13 โครงการจดั

หลักสตูรดูแล
ผูสูงอายุ (หลักสูตร 
70 ชม.) 
 

1) สงเสริมการจัดกจิกรรมใหกับประชาชน
เพื่อสรางตระหนักถึงการเตรยีมพรอมเขา
สูสังคมผูสูงอายุ (AgeingSociety) มีความ
เขาใจในพัฒนาการของชวงวัย รวมทั้ง
เรียนรูและมีสวนรวมในการดูแล
รับผิดชอบผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาการจดับริการการศึกษาและการ
เรยีนรูส าหรบัประชาชนในการเตรยีมความ
พรอมเขาสูวยัสูงอายุท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ใหสามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รูจักใชประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4) สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ของผูสูงอายุ เปิดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิ
ปัญญาของผูสูงอายุ และใหมีสวนรวมใน
กิจกรรมดานตางๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

เรียนรูและมีสวนรวมในการ
ดูแลรับผิดชอบผูสูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน 
 

1.จ านวนผูดูแลผูสูงอาย ุ
2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. รอยละผูจบที่สามารถ
น าความรูไปใชหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 
14 โครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 
 
 

สงเสริมใหจัดกจิกรรมใหความรูจดัการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

สงเสริมใหจัดกิจกรรมให
ความรูจัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
 

1.จ านวนเปูาหมายมีการ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช
ประโยชน์ 
2. ความพึงพอใจที่อยูใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


