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คํานํา 

 

 แผนปฏิบัติงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 เปนเอกสารในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว ท่ี

สนองตอบเจตนารมณพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 

ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมท้ังนโยบายและจุดเนนการ

ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจําปประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาวประกอบดวย ประวัติความเปนมา ท่ีต้ัง วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญา

หนวยงาน คานิยมองคกร เปาประสงค ภารกิจ บทบาทหนาท่ี จุดเนนการดําเนินงาน และรายละเอียดงาน/

โครงการและงบประมาณท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ กศน.ตําบล และหองสมุด

ประชาชนในสังกัดศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 

 งานแผนงานและโครงการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว

ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จน

สําเร็จลุลวงไปดวยดีและหวังเปนอยางยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จะเปนแนวทางในการบริการ/โครงการ และ

งบประมาณของงกศน.ตําบล และหองสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเปนเครื่องมือในการกํากับติดตาม

ผลการดําเนินงานของผูบริหาร รวมท้ังเปนขอมูลสําหรับหนวยงานและผูสนใจกิจกรรมงานศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว ตอไป 

      

         

     (นางพิชามญชุ  ลํามะนา) 

            ผูอํานวยการ กศน.อําเภอผาขาว 
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สวนที่ 1 

บทนํา 

 

 สภาพท่ัวไป 

 

ช่ือสถานศึกษา : ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 

ท่ีอยู : เลขท่ี 329/34 หมู 16  ถนนประชาอาสา ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัด เลย 42240  

เบอรโทรศัพท : 0-4281-8136  เบอรโทรสาร : 0-4281-8136 

E-mail ติดตอ : phk@loei.nfe.go.th  

สังกัด :  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย (สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย)  

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.)                            

 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 ประวัติความเปนมาของอําเภอผาขาว 

 จากหลักฐานเดิมตําบลผาขาวไดประกาศจัดต้ังเปนตําบล เมื่อป พ.ศ.2481 อยูในเขตการปกครองของ

อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้นเมื่อป พ.ศ.2505 ไดมีประกาศแบงทองท่ีตําบลศรีฐาน   ตําบลปวนพุ และตําบลผา

ขาว ข้ึนเปนกิ่งอําเภอภูกระดึง มีพื้นท่ีประมาณ 1,380 ตร.กม. ตอมาเมื่อป พ.ศ.2506 ไดมีพระราชกฤษฎีกายก

ฐานะกิ่งอําเภอภูกระดึงข้ึนเปนอําเภอภูกระดึง และเมื่อปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ.2530   พลเอกประจวบ  สุนทราง

กูร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ไดประกาศแบงทองท่ีอําเภอภูกระดึง  ต้ังเปนกิ่งอําเภอผาขาว มี

เขตการปกครอง 4 ตําบล คือ ตําบลผาขาว ตําบลทาชางคลอง ตําบลโนนปาซาง และตําบลโนนปอแดง  ตาม

ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2530 ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2531 และ

ตอมากระทรวงมหาดไทยไดประกาศแบงเขตการปกครองตําบลผาขาวเพิ่มอีก 1 ตําบล คือ ตําบลบานเพิ่ม 

 ท่ีต้ังท่ีวาการอําเภอผาขาว เดิมใชศูนยสภาตําบลโนนปอแดงเปนท่ีทําการช่ัวคราว ตอมาทางราชการได

จัดสรรงบประมาณสรางอาคารท่ีวาการอําเภอผาขาวข้ึน บริเวณท่ีสาธารณะของหมูบานโนนปอแดงและบานทาสวน

ยา  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 95 ไร และไดดําเนินการกอสรางเสร็จพรอมทําพิธีเปดใหบริการประชาชน ในวันท่ี 13 

กุมภาพันธ 2533 โดยนายฉลอง  กัลยาณมิตร  อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ใหเกียรติเดินทางมาเปนประธาน

ในพิธ 

         ปจจุบันอําเภอผาขาวแบงการปกครองออกเปน 5 ตําบล 64 หมูบาน  โดยมีการปกครองสวนทองถ่ิน เปน 

เทศบาลตําบล 2 แหง องคการบริหารสวนตําบล 3 แหง 

คําขวัญอําเภอผาขาว 

 “ผาขาวสูงตระหงาน ออยหวานธารน้ําสวย รวยวัฒนธรรม เลิศลํ้าลําพวยเกมส” 
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อาณาเขตท่ีต้ัง :  

อําเภอผาขาว ต้ังอยูทางทิศใตของจังหวัดเลย มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 407 ตร.กม. หรือ 254,735 ไร การ

ติดตอกับตัวจังหวัดเลย ใชเสนทางหลวงจังหวัดสายพวยเดง-ตาดขา เช่ือมตอทางหลวงแผนดินสายขอนแกน-เมือง

เลย ระหวางบานตาดขา อยูหางจากตัวจังหวัดเลยประมาณ 77 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอและจังหวัดอื่น 

ดังนี้ 

  ทิศเหนือ          ติดตอกับเขตทองท่ีอําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และเขตทองท่ีอําเภอ  

   ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู 

                      ทิศตะวันออก   ติดตอกับเขตทองท่ีอําเภอศรบุีญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภ ู

                      ทิศใต             ติดตอกับเขตทองท่ีอําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู อําเภอ 

                                         สีชมพู จังหวัดขอนแกน และอําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 

                      ทิศตะวันตก     ติดตอกับทองท่ีอําเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 

 
สภาพของชุมชน 

 มีสภาพโดยท่ัวไปเปนท่ีราบสูงสลับเชิงเขา  สูงจากระดับน้ําทะเล 300-500 เมตร พื้นท่ีราบรอยละ 77.59 

ภูเขารอยละ 19.36 แหลงน้ํารอยละ 2.69  

   - ภูเขา มีภูเขาท่ีสําคัญ ไดแก ภูผาขาว ภูผายา ภูดูภูซําบก ภูผาแดง 
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   - แหลงนําสําคัญไดแก ลําน้ําพวย ลําหวยตาด ลําหวยเด่ือ และลําหวยสาขาอื่น ๆ นอกจากนั้น ยัง

มีแหลงกักเก็บน้ําท่ีสําคัญ เชน อางเก็บน้ําชลประทานภูปาไผ อางเก็บน้ําชลประทานบานทาชางคลอง สระเก็บน้ํา

บานนาตาด บานโนนภูทอง บานหัวฝาย และอื่น ๆ  

 ลักษณะดิน  ประเภทของดินและความเหมาะสมในการเพาะปลูก 

  ดิน มีการระบายน้ําเร็วหรือคอนขางเร็ว มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับการทํานา ทําไร และ

ทําการเกษตรเปนอยางมากไมมีดินเค็ม เปนดินรวนเหนียว ดินเหนียวปนทราย 

 ลักษณะภูมิอากาศ เปนแบบมรสุมเมืองรอนแบงเปน 3 ฤดูกาลคือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน 

  อําเภอผาขาว จังหวัดเลยอยูภายใตอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับภูมิประเทศเต็มไปดวยภูเขา ทําใหมีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและหนาวจัดในฤดู

หนาว จังหวัดเลยมีพื้นท่ี เปนภูเขาสูงจึงทําใหอุณหภูมิเปล่ียนแปลงงาย อุณหภูมิสูงสุด 43.5 องศาเซลเซียส ( 25 

เมษายน 2517) และ ตํ่าสุดประมาณ - 1.3 องศาเซลเซียส ปจจุบันมีอุณหภูมิเฉล่ียท้ังป26.1 องศาเซลเซียส ชวง

เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม จะมี ลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนรอน (Inter Tropical Convergence Zone: ITCZ) 

พาดผานเปนครั้งคราว  ทําใหมีฝนตกหนัก สําหรับฤดูกาลตาง ๆ ของอําเภอผาขาว จังหวัดเลย มีรายละเอียดดังนี้  

  - ฤดูรอน เริ่มจากเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

  - ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนกันยายน 

  - ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนกุมภาพันธ   

 เขตการปกครองจํานวนประชากรและจํานวนบาน 

  แบงการปกครองออกเปน 5 ตําบล 64 หมูบาน    

  1.ตําบลโนนปอแดง  จํานวน 17 หมูบาน   

  2.ตําบลทาชางคลองจํานวน 14 หมูบาน 

  3.ตําบลผาขาว จํานวน 12 หมูบาน   

  4.ตําบลโนนปาซางจํานวน 12 หมูบาน 

  5.ตําบลบานเพิ่ม  จํานวน 9 หมูบาน 
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 จํานวนประชากรอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

ตําบล หมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 
รวม 

ชาย หญิง 

ผาขาว 12 1,900 3,342 3,355 6,697 

ทาชางคลอง 14 2,727 5,543 5,483 11,026 

โนนปอแดง 17 3,390 5,567 5,517 11,084 

โนนปาซาง 12 2,085 3,837 3,855 7,692 

บานเพิ่ม 9 1,531 2,909 2,791 5,700 

รวม 5 ตําบล 64 11,633 21,198 21,001 42,199 

แหลงขอมูล : ขอมูลทะเบียนราษฎร สํานักบริหารการทะเบียนอําเภอผาขาว ณ วันท่ี 21 เดือนสิงหาคม 2561 

 สวนราชการตางๆในพื้นท่ีของอําเภอผาขาว 

  สวนราชการสังกัดสวนกลางมีท่ีต้ังในพื้นท่ีอําเภอผาขาว 

  (1)  สถานีตํารวจภูธรผาขาว 

  (2)  สํานักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาผาขาว 

  (3)  สํานักงานทองถ่ินอําเภอผาขาว 

  (4)  โรงพยาบาลผาขาว 

  (5)  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ(ระดับมัธยมศึกษา) 

  (6)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน27 แหง 

  (7) โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 7 แหง 

  (8)  ศูนยบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

  สวนภูมิภาค 

  (1)  ท่ีทําการปกครองอําเภอผาขาว 

  (2)  สําหนักงานท่ีดินอําเภอผาขาว 

  (3)  สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอผาขาว 

  (4)  สํานักงานเกษตรอําเภอผาขาว 

  (5)  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอผาขาว 

  (6)  สํานักงานปศุสัตวอําเภอผาขาว 

  สวนทองถ่ิน 

  (1)  เทศบาลตําบลโนนปอแดง 

  (2)เทศบาลตําบลทาชางคลอง 

  (3)  องคการบริหารสวนตําบลผาขาว 
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  (4)  องคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง 

  (5)  องคการบริหารสวนตําบลบานเพิ่ม 

  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

  (1)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  สาขาผาขาว 

  (2)  ท่ีทําการไปรษณียผาขาว 

  (3)  การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอผาขาว   

  หนวยงานท่ีอยูในความรับผิดชอบของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม/  

  (1)  หนวยสัสดีอําเภอผาขาว 

 การศึกษา 

  สถานศึกษาท่ีต้ังอยูในเขตพื้นท่ีอําเภอผาขาว สังกัด สํานักงานพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย  

เขต  2 จํานวน 30 โรงเรียน และสํานักงานพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จํานวน 1 โรงเรียน มีรายละเอียดมี

ดังนี้  

  (เขต 19) ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ 

  (เขต 2) โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน    7  โรงเรียน ไดแก 

  1.โรงเรียนบานผาขาวตําบลผาขาว 

  2.โรงเรียนบานเพิ่มตําบลบานเพิ่ม 

  3. โรงเรียนบานหนองตานาตําบลทาชางคลอง 

  4. โรงเรียนบานนาตาดสมสะอาด ตําบลทาชางคลอง 

  5. โรงเรียนบานเจียรวนนทอุทิศ 3ตําบลโนนปาซาง 

  6. โรงเรียนบานหวยไคร ตําบลโนนปอแดง 

  7. โรงเรียนบานโนนปอแดง ตําบลโนนปอแดง 

  (เขต 2) ประถมศึกษา จํานวน   23  โรงเรียน ไดแก 

  1.โรงเรียนบานซํากกคอ   2.โรงเรียนบานทาสวนยางศรีวิไล 

  3.โรงเรียนบานนาลอม   4.โรงเรียนบานซําไคร  

  5.โรงเรียนบานโนนกกขา   6.โรงเรียนบานดงนอย  

  7.โรงเรียนบานแสนสุข   8. โรงเรียนบานหัวฝาย  

  9.โรงเรียนบานโคกผักหวาน  10.โรงเรียนบานซําพราว  

  11.โรงเรียนบานหวยยาง   12.โรงเรียนบานหวยกาบเปลือย  

  13.โรงเรียนบานหวยเด่ือเหนือ  14.โรงเรียนบานโนนสวางโสกนกไกนา  

  15.โรงเรียนบานโนนปาซาง  16.โรงเรียนบานพวยเดง  

  17.โรงเรียนบานทาชางคลองหนองอีเปย 18.โรงเรียนบานโนนภูทอง  
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  19.โรงเรียนบานนาเหมือดแอ  20.โรงเรียนบานหนองแต  

  21.โรงเรียนบานโนนสมบูรณ  22.โรงเรียนบานหัวขัว 

  23. โรงเรียนบานภูปาไผ (ถูกยุบแลว)  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  27   โรงเรียนไดแก 

  1. ศูนยพฒันาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลผาขาว 

  2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางอารมณ   

  3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดไชยศรียาราม   

  4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานซํากกคอ   

  5. ศูนยพฒันาเด็กเล็กบานหวยไคร    

  7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเพิ่ม    

  8. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทองสามัคคี   

  9. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถํ้าผาสวรรค    

  10. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยบรรพต 

  11. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองไฮ 

  12. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดปาสามัคคีพัฒนา 

  13. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเพิ่มสามัคคี 

  14. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางเกาะแกว 

  15. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดนาคหงษา 

  16. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหวยไครศรัทธาราม 

  17. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดสวางโนนงาม 

  18. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดวินับสังวร 

  19.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนภูทอง 

  20. บานทาชางคลอง 

  21. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหัวขัว 

  22.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโนนปาซาง 

  23. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยไฮ 

  24. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหวยยาง 

  25. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโสกนกไกนา 
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  26. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดถาวรมงคล 

  27. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณพัฒนา 

ศูนยบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําตําบล 5 แหง ไดแก 

1. ตําบลโนนปอแดง 

2. ตําบลผาขาว 

3. ตําบลทาชางคลอง 

4. ตําบลโนนปาซาง 

5. ตําบลบานเพิ่ม 

 การสาธารณสุข   

 - มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบดวยโรงพยาบาลชุมชนขนาด   30  เตียง  1  แหง คือโรงพยาบาลผา

ขาว 

 - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  6  แหง  ไดแก รพ.สต. สมศักด์ิพัฒนา ,รพ.สต. บานเพิ่มสุข , 

รพ.สต.พวยเดง ,รพ.สต. นาตาด ,รพ.สต. หวยยาง ,รพ.สต. โนนปาซาง 

 การศาสนาและวัฒนธรรม 

 การนับถือศาสนาในเขตอําเภอผาขาว ประชาชนในพื้นท่ีนับเปนศาสนาพุทธ  และยึดเหนี่ยวจิตใจการ

ดําเนินชีวิตจึงเรียบงายมีการพึงพาอาศัยกัน ประพฤติปฏิบัติในประเพณีวัฒนธรรม โดยมีสถาบันทางศาสนา  ดังนี ้

 วัดมีวัดจํานวน  89 แหง  โดยแยกเปนวัดมหานิกาย  จํานวน  50  แหงวัดธรรมยุติ จํานวน  39  แหง 

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีสําคัญและจัดข้ึนในโอกาสตางๆ  

จะมาจากความเช่ือท่ีมีการนับถือมาแตโบราณและปฏิบัติสืบตอกันมาแตโบราณ  ฮีต 12 คลอง14 ท้ังนี้เพื่อสืบสาน

ทางเอกลักษณะของชนชาติ และยังเปนการสรางความสามัคคีใหชุมชนอีกดวย ดังนี้ 

 1) บุญกองขาวหรือบุญกุมขาวจัดในเดือน 3 หรือ เดือน 4 (หลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว) 

 2)  ประเพณีสงกรานตจัดในเดือน เมษายน   

 3)  ประเพณีบุญบ้ังไฟเดือนหกของทุกป 

 4)  ประเพณีบุญงานแหเทียนพรรษา 

 5)  บุญกระยาสารทหรือบุญขาวประดับดินจะกระทํากันในเดือนเกา 

 6)  งานถวายผากฐินอําเภอประจําป 

 7)  ประเพณีลอยกระทง 

 8)  งานสืบสานประเพณีลําพวยเกมส(จัดข้ึนเดือนเมษายนทุกป) 

 การคมนาคม/สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 การคมนาคมอําเภอผาขาวมีทางบกเพียงทางเดียว ดังนี ้

  1. ถนนสายสําคัญๆ  การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ จังหวัด รวมท้ังการคมนาคมภายในตําบล

และหมูบาน ไดแก 
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 -ทางหลวงแผนดิน  อําเภอผาขาว -จังหวัดเลย  ระยะทาง  77 กิโลเมตร 

 -ทางหลวงแผนดิน-ชนบท อําเภอผาขาว-อําเภอเอราวัณ ระยะทาง  30 กิโลเมตร 

 -ทางหลวงชนบทอําเภอผาขาว–อําเภอศรีบุญเรือง  ระยะยาง 30  กิโลเมตร 

 -ทางหลวงแผนดิน-ชนบท อําเภอผาขาว-อําเภอหนองหิน     ระยะทาง  20 กิโลเมตร 

 -ทางหลวงแผนดิน  อําเภอผาขาว - อําเภอภูกระดึง  ระยะทาง  40 กิโลเมตร 

  2)  น้ําประปา มีระบบน้ําประปาหมูบานครบท้ัง 64 หมูบาน 

  3)  การไฟฟา ในพื้นท่ีของอําเภอผาขาว  มีไฟฟาใช ท้ัง  64  หมูบาน โดยมีหนวยงานท่ีใหการ

บริการดานไฟฟา คือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยวังสะพุง      

  4)  การส่ือสารโทรคมนาคม 

   -ท่ีทําการไปรษณียผาขาว 

   -โทรศัพท –  สัญญาณรับได 3 เครือขาย  ทรูมูฟ, ดีแทค, เอไอเอส 

 (บางพื้นท่ี ไมมีสัญญาณ เชน บานมอดินแดง  บานหวยไคร บานซําไคร ต. โนนปอแดง)    

 สภาพทางเศรษฐกิจ 

  ลักษณะทางเศรษฐกิจของอําเภอผาขาว มีท้ังเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน  รายไดเฉล่ียตอหัวของอําเภอ   75,334  บาท/คน/ป   ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

รอยละ  70   เล้ียงสัตว รอยละ  10  ประกอบอาชีพคาขาย  รอยละ 15  และอื่น ๆ  รอยละ  15 นอกจากนั้นยังมี

รายไดเสริมจากการเล้ียงสัตว และจากการรวมกลุมเพื่อผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  เชน กลุมจักรสาน กลุม

ทอผา  กลุมปลูกหมอนเล้ียงไหม  กลุมผลิตชาจากใบหมอน กลุมผลิตผาหมจากเศษวัสดุผา กลุมผลิตสุราพื้นเมือง  

เปนตน   (ขอมูล จปฐ. จากสํานกังานพัฒนาชุมชนอําเภอผาขาวและขอมูลจากสํานักงานเกษตรอาํเภอผาขาว 

ป 2561) 

 

 

  1)  รายไดของประชากร 

  รายไดของประชากรของอําเภอผาขาว เฉล่ีย 75,334  บาท/คน/ป(ขอมูล จปฐ. 2561) 

  2)  การประกอบอาชีพ  

   เกษตรกรรม เปนอาชีพหลักของประชาชนในพื้นท่ีของอําเภอผาขาวคือ  การทํานา  ทําไร ทํา

สวนยาง และปลูกพืชผักชนิดตางๆดังนี้ 

  . ออยโรงงาน 44,650.06 ไร 

                     . ปาลม 9,713.29 ไร 
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  • ขาวเหนียวนาปพื้นท่ีปลูก 17,191.91 ไร 

• กลวยน้ําวาพื้นท่ีปลูก 61 ไร 

• ขาวโพดเล้ียงสัตวพื้นท่ีปลูก 2,818 ไร 

• มันสําปะหลังพื้นท่ีปลูก 1,064.75 ไร 

• ลําไยพื้นท่ีปลูก 522 ไร 

• มะขามหวานพื้นท่ีปลูก 254 ไร 

- พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญไดแก 

• ยางพาราพื้นท่ีปลูก 18,007 ไร 

 พื้นท่ีเปดกรีดยางประมาณ  10,067.74 ไร – ผลผลิตรวมประมาณ  2,818.96 ตัน/ปรายได

ประมาณ 56,379.2 ลานบาท/ป(ขอมูลจากเกษตรอําเภอผาขาว ป 2559)   

  ปศุสัตว  เปนอาชีพรองของประชากรในพื้นท่ีของอําเภอผาขาว การเล้ียงสัตว  การเล้ียงสัตวใน

อําเภอผาขาว  โดยท่ัวไปจะเล้ียงโคพื้นเมือง  โคเนื้อลูกผสม   ไกพื้นเมือง  เปด  สวนใหญการเล้ียงสัตวจะใชในการ

บริโภคในครัวเรือนและไวใชงานบางเปนบางครัวเรือนเทานั้น   สําหรับการเล้ียงโค  กระบือ  จะมีการเล้ียงแบบ

ปลอยธรรมชาติ  โดยใหหาอาหารกินเอง  จะไมมีการปลูกหญาในการเล้ียงสัตว  แตจะมีการเกี่ยวหญามาเล้ียง

เฉพาะในชวงท่ีมีการทํานา  หลังจากฤดูการทํานาเสร็จส้ินไป   ก็จะปลอยตามทุงนา  หรือบริเวณปา  ในปจจุบันมี

การเล้ียงโคเนื้อลูกผสมไวเพื่อการคา  เพราะวาสามารถ  ท่ีจะขายไดงายและมีราคาท่ีสูงพอสมควร  และเริ่มมีการ

ปลูกหญาไวเพื่อเล้ียงโคแลวในบางครัวเรือน ดังนี้ 

  แนวโนมเกษตรกรผูเล้ียงสัตวไดลดลงเปนจํานวนมาก  เนื่องจากสาเหตุไดปรับเปล่ียนอาชีพไปปลูก

ยางพารา  เกษตรกรบางรายไมตองการท่ีจะเล้ียงสัตว  ทําใหสถานการณการประกอบอาชีพดานปศุสัตวลดลง  ทํา

ใหกระทบตอผูบริโภคท่ีตองการบริโภคเนื้อสัตว 

  ประมง  จะเปนการทําประมงแบบพื้นบาน เล้ียงปลาในบอดิน และมีการเล้ียงกบในกระชังการ

ประมง  สวนใหญแลวประชากรในอําเภอผาขาวจะทําประมงโดยการเล้ียงปลาในบอดิน   ซึ่งปาท่ีนํามาเล้ียงเปน

ปลากินพืช  อาทิ  ปลานิล  ปลาไน  ปลาตะเพียน  ปลาดุกในบอดิน   และมีการเล้ียงกบในกระชัง  สวนนอย  ซึ่ง

สวนใหญเล้ียงเพื่อยังชีพ   และลดคาใชจายในครัวเรือน 

  คาขาย  การคาขายสวนใหญจะอยูในเขตเมือง  สินคาท่ีจําหนวยจะเปนสินคาทางการเกษตร  

นอกจากนั้นเปนสินคาอุปโภค  บริโภค 

  รับจางท่ัวไป  ประชาชนในอําเภอผาขาว  สวนใหญจะอพยพไปทํางานรับจางยังตางถ่ิน  เชน  

กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ไปรับจางตัดออย  ไปทํางานรับจางและงานแมบานท่ีตางประเทศ 

  3)  แหลงเงินทุน 
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  การทําการเกษตรสวนใหญนั้น จะมีเงินทุนในการผลิตท่ีเปนของตนเองนอยมาก สวนใหญจะไดเงิน

ลงทุนมาจากแหลงตางๆ ซึ่งสวนใหญจะเปนเงินกู ท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อนําไปซื้อปจจัยทางการผลิต โดย

แหลงเงินกูแตละแหงก็จะมีขอตกลงในการใหกูยืมท่ีแตกตางกัน แหลงเงินกูไดแก 

  (1)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  สาขาผาขาวซึ่งเกษตรกรจะเปนลูกคา

ของธนาคารอยูแลว สําหรับการใหบริการจะเปนการใหเงินสดและรูปแบบของสินเช่ือ โดยมีหลักทรพัยคํ้าประกัน 

  (2) กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน  64  กองทุน กองทุนละ  2,200,000 – 2,600,000 

บาท รวมเปนเงินท้ังหมดจํานวน  148,000,000  บาท (ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอผาขาว ป 2561) 

  (3) กองทุนโครงการแกไขปญหาความยากจน(กข.คจ.) จํานวน 40 กองทุน/หมูบาน เงินทุนจํานวน  

11,200,000  บาท (ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอผาขาว ป 2561)  

  (4) กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต จํานวน 31 กลุม/หมูบาน เงินทุนจํานวน  35,200,000  บาท 

(ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอผาขาว ป 2561)   

  (5)มีกลุมอาชีพและสถาบันเกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชน 122 แหงสมาชิก 1,509 คน(ขอมูลจาก

เกษตรอําเภอผาขาว ป 2559) 

  4)  การพาณิชยและการบริการ 

  -  ปมน้ํามันขนาดเล็ก (ไมมีรานสะดวกซื้อ)ใหบริการประชาชน จํานวน 7 แหง 

  -  ตลาดสดเทศบาล  จํานวน  1  แหงคือตลาดสดเทศบาลตําบลโนนปอแดง 

  - มีรานสะดวกซื้อเปด 24 ช่ัวโมง จํานวน 2 แหง คือ โลตัสเอ็กเพรส และ เซเวน อีเลเวน ต้ังอยูท่ี

บานพรสวรรค หมูท่ี 8 ตําบลโนนปอแดง 

  -มีศูนยแสดงรถยนต จํานวน 1 แหง 

  -มีศูนยแสดงรถจักรยานยนต จํานวน 3 แหง 

  5) การทองเท่ียว  

  แหลงทองเท่ียวสวนใหญจะเปนแหลงทองเท่ียวของธรรมชาติและเชิงอนุรักษ  ไดแก 

  1.ภูผาขาว  อยูในพื้นท่ีตําบลผาขาว เปนท่ีอยูของสัตวปาและพันธุไมหลายชนิด   นอกจากนี้ยังมี

หวยน้ําพุ  ซึ่งเปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีชาวผาขาวใหความนิยม  และภูผาขาวยังมีกลุมอนุรักษภูผาขาว ท่ี

ดูแลและชวยกันอนุรักษ 

  2. ภูปาไผอยูในพื้นท่ีตําบลโนนปาซาง  เปนท่ีพักผอนหยอนใจ  โดยเฉพาะในชวงเทศกาลตางๆ   

เชน  สงกรานต  ปใหม 

  3. ภูซําบก อยูในพื้นท่ีตําบลทาชางคลอง  เปนท่ีพักผอน  และเปนท่ีเขาคายของผูคนหรือคณะท่ี

ตองการศึกษาธรรมชาติ   และมีสถานท่ีทดสอบความกลา  เปนแหลงทองเท่ียวแหงใหม  เปดใหบริการเมื่อป  พ.ศ. 

2548 
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  4. น้ําพุธรรมชาติ มีน้ําไหลเย็นเปนลําธารตลอดท้ังปต้ังอยูท่ี บานดงนอย หมูท่ี 4 ตําบลผาขาว 

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

  5. วัดปาวิเวกภูเขาวงศ ต้ังอยู ณ บานดงนอย หมูท่ี 4 ตําบลผาขาว อําเภอ ผาขาว จังหวัดเลย 

  6. ถํ้าผาสวรรค ต้ังอยูติดทางหลวงหมายเลข   2400  สาย หนองหิน-เอราวัณ กิโลเมตรท่ี 8  หมูท่ี 

3  บานผาสวรรค  ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย เปนภูเขาสูงชัน มีถํ้าหินยอย สวยงาม มีทัศนียภาพสวยงาม  มีถํ้า 3 

แหง ช้ันลาง 1 แหงเปนแหลงพํานกัของสงฆ ช้ันบน 2 แหงมี บันไดข้ึนถึงปากถํ้าช้ันบน มีศาลาพักระหวางทางข้ึน 

  7. เครื่องปนดินเผาโบราณ ต้ังอยู บานเพิ่ม หมูท่ี 1 ตําบลบานเพิ่ม  อําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

หางจากถนนหนองหิน-เอราวัณ 1 กิโลเมตร เปนไหปูนปน ขนาดใหญสุดหนากวาง 1 ฟุต สูง 40 ซม. และเล็กสุด

กวาง 10 ซม. สูง 1 คืบ บางไหบ่ินแตก รวมแลว15 ใบ และกริชทองสัมฤทธิ์  คนพบเมื่อ  30  ธันวาคม  2558 คาด

วามีอายุราว 500-1,000   ป 

  8. น้ําตกธารทอง เกิดจากน้ําท่ีผุดออกมาจากใตดินไหลเปนลําธาร ไหลตลอดท้ังป น้ําใสและเย็น

มาก ต้ังอยู ณ บานซํากกคอ ตําบลโนนปอแดง ถือวาเปนสถานท่ีทองเท่ียวอีกแหงหนึ่งท่ีมีความนาสนใจ 

  9. สวนสตรอเบอรี่และองุน ต้ังอยู ณ บานซําพราว ตําบลบานเพิ่ม เปนสถานท่ีทองเท่ียวแหงใหม

ของอําเภอผาขาว 

  10. น้ําตกพบรัก ซึ่งมีการคนพบ เมื่อป พ.ศ. 2559 โดยกํานันตําบลผาขาว ปจจุบันยังไมไดรับการ

พัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงาม 

  11. หมูบานชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี จํานวน 5 หมูบาน ไดแก 

   1) บานผาขาว หมู 1 ตําบลผาขาว 

   2) บานดงนอย หมู 4 ตําบลผาขาว 

   3) บานโนนกกขา หมู 5 ตําบลโนนปอแดง 

   4) บานภูปาไผ หมู 6 ตําบลโนนปาซาง 

   5) บานผาสวรรค หมู 3 ตําบลบานเพิ่ม 

  6)  การอุตสาหกรรม 

  อําเภอผาขาว ยังไมมีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังขาดเงินลงทุน สวน

ใหญจะเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใชวัตถุดิบในทองถ่ินใชแรงงานในครัวเรือน ใชเวลาวางในครอบครัวในการ

ทํางาน ผลิตภัณฑท่ีไดสวนใหญเปนผลิตภัณฑท่ีใชในครัวเรือน และจําหนายในทองถ่ิน อาทิ การทอผา การแปรรูป

สินคาทางการเกษตร เชน กลวย หนอไม 

  ดานสังคมอําเภอผาขาว ถือวามีความเปนสังคมชนบทมากกวาอําเภอเมือง ประชาชนอาศัยอยูกันแบบ

เครือญาติ มีความเอื้อเฟอเผ่ือแผ และมีความสัมพันธท่ีดีตอกันชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
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  -สถานบริการ /ไมมี 

  -โรงแรม ท่ีพัก /รีสอรท มี 3 แหง ไดแก  

   1. ณัฐริกาตรีสอรท   

   2.ครัวเธครสีอรท   

   3.แฟมิล่ีรีสอรท 

  - ภัตตาคาร/รานอาหาร/สวนใหญเปนรานอาหารตามส่ัง 

  -การประกอบธุรกิจอืน่ๆ/ ไมมี 

 ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  น้ําถือเปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย สัตว และพืช อําเภอผาขาวมีแหลง

น้ําธรรมชาติหลายสาย เนื่องจากมีภูมิประเทศท่ีเปนภูเขา ซึ่งถือเปนตนกําเนิดของแหลงน้ํา อาทิภูปาไฝภูชําบก ซึ่ง

ถือวามีความสําคัญตอกิจกรรมทางการเกษตร  

  ปาไมสภาพปาไมเปนปาไมผลัดใบ โดยจะมีไมไผ ไมเต็ง ไมรัง หรือเปนปาไมเบญจพรรณเปน

แหลงกําเนิดลําหวยหลายสาย ในปจจุบันมีการตัดไมเพื่อทําการเกษตรและการหาของปาเปนจํานวนมากโดยเฉพาะ

หนอไมและหาเห็ดปา ทําใหสภาพของปาไมขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 

  -  มีพื้นท่ีปาไม 44,134ไร คิดเปนรอยละ 17.02 ของพื้นอําเภอ 

  -  พื้นท่ีสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก.)(ปาไมมอบให สปก.) จํานวน 210,240 ไรคิด

เปนรอยละ 81.05 ของพื้นท่ีอําเภอ 

 ดินดินสวนใหญมีลักษณะเปนดินรวนปนทรายดินมีสีน้ําตาลหรือเหลือง ใตลงไปเปนดินเหนียวสี

น้ําตาล สีแดง และศิลาแลงออนปะปนอยูดวยเปนจํานวนมาก อาจพบช้ันหินทรายหรือหินดินดานท่ีผุพังสลายตัวใน

ช้ันถัดไป 

 ประวัติความเปนมาของสถานศึกษา 

 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว อักษรยอ “กศน.อําเภอผาขาว”  เดิมมี

ช่ือวา  “ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอผาขาว  สังกัด  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย  กรมการ

ศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  หลังปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ  กรมการศึกษานอกโรงเรียนเปล่ียนเปน  

ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอผาขาว  สังกัด  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย  สํานักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน  สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อมีพระราชบัญญัติ

สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ประกาศใชเมื่อวันท่ี  4  มีนาคม  2551  ทําให

โครงสรางเปล่ียนแปลงไป  คือ  สถานศึกษาเปล่ียนช่ือใหมเปน “ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอําเภอผาขาว  ช่ือยอท่ีเปนทางการคือ  “กศน.อําเภอผาขาว” สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  (สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย)  สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว เปนสถานศึกษาท่ีบริหารจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย  ในเขตพื้นท่ีอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย  โดยมี กศน.ตําบล  5 แหง  คือ    

 1.  กศน.ตําบลโนนปอแดง  

 2.  กศน.ตําบลโนนปาซาง 

 3.  กศน.ตําบลทาชางคลอง 

 4.  กศน.ตําบลผาขาว 

 5.  กศน.ตําบลบานเพิ่ม 

 ทําเนียบผูบริหาร 

ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง 

ระยะเวลา 

ท่ีดํารงตําแหนง 

1. วาท่ี ร.ต.สมปอง  วิมาโร หัวหนา ศบอ.ผาขาว 2538 – 2540 

2. นายทอมสัน  จันทศร หัวหนา ศบอ.ผาขาว 2540 – 2541 

3. นายอดุลยเดช  ติยะบุตร หัวหนา ศบอ.ผาขาว 2541 – 2543 

4. นายสายัณห  ถมหนวด หัวหนา ศบอ.ผาขาว 2543 – 2544 

5. นายสมศักด์ิ  จูมวันทา หัวหนา ศบอ.ผาขาว 2544 – 2546 

6. นายสมศักด์ิ  จูมวันทา ผอ.ศบอ.ผาขาว 2546 – 2551 

7. นายสมศักด์ิ  จูมวันทา ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 2551 – 2552 

8. นางรัสรินทร  อัครสิทธิรุจน ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 2552 – 2553 

9. นายสมศักด์ิ  จูมวันทา ผอ.กศน.อําเภอหนองหิน  

รก. ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 

26 ต.ค. 2553 – 8 ก.พ. 2554 

10 นางสาวอรุณี  พันธุพาณิชย   ผอ. กศน.อําเภอภูกระดึง 

รก.  ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 

8 ก.พ. 2554 –26 พ.ค. 2554 

11 นายชาญวิทย  จักรไชย   ผอ. กศน.อําเภอภูเรือ 

รก.  ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 

26 พ.ค. 2554 – 15 ส.ค. 2554 

12 นางสาวสังวาล   สุวรรณโสภา ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 9 ส.ค. 2554  –  9 ม.ค.2560 

13 นางณัฐญา  คําสิงห ผอ. กศน.อําเภอวังสะพงุ 

รก.  ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 

9 ม.ค.2560 – 3 พ.ย.2560 

14 นางพิชามญช ลํามะนา ผอ.กศน.อําเภอผาขาว 3 พ.ย.2560 – ปจจุบัน 
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โครงสรางสถานศึกษา 

 

โครงสรางศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบริหารสถานศึกษา 

นางพิชามญชุ  ลํามะนา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

กลุมงานอํานวยการ 

นายสมยศ  สรอยจันดา 

กลุมงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

น.ส.ศุภจีอนงค  เอี่ยมเวียง 

กลุมภาคีเครือขาย   

และกิจการพิเศษ 

นางขวัญจิตร  ทองดี   

 

กศน.ตําบล ในสังกัด 

1. งานธุรการและสารบรรณ 

- นางสาวนงนุช  บางประอินทร ,  

- นางสาวอรยุพา  อุตรพรม   

2. งานแผนงานโครงการ 

- นายสมยศ  สรอยจันดา 

3. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 

- นายสมยศ  สรอยจันดา , 

- นางสาวนิภาวรรณ  คําประทุม 

4. งานการเงินและบญัช ี

- นางสาวศุภจีอนงค  เอ่ียมเวียง 

- นางสาวอรทยั  เต็มสอาด 

- นางสาวนิภาวรรณ  คําประทุม 

5. งานพัสด ุ

- นายสมยศ สรอยจันดา 

- นางสุพัตรา  พงษสะพัง 

- นายธีรรัตน  วีระวฒัน 
6. งานขอมูลสารสนเทศและการรายงาน   

- นายสันติภาพ  สาลี 
7. งานประชาสัมพันธ   

- นายสมยศ  สรอยจันดา 
8.งานประกันคุณภาพภายใน   

- นางสาวอรทยั  เต็มสอาด 

- นายสันติภาพ  สาลี 

9.งานการควบคุมภายใน 

- นายสมยศ  สรอยจันดา  
10. งานนิเทศภายในและตดิตามผลประเมินผล 

- นางสาวศุภจีอนงค  เอ่ียมเวียง  
- นายสมยศ  สรอยจันดา   
11. ศนูยราชการใสสะอาด   

- นายธีรพงศ  พิมใจ 
12. งานบคุลากร 

- นายสมยศ  สรอยจันดา  

    

1. กศน.ตําบลโนนปอแดง 

- นางสาวอรทยั  เต็มสอาด     
- นางสาวนงนุช  บางประอินทร   
2. กศน.ตําบลโนนปาซาง   

- นางขวัญจิตร  ทองด ี

ศรช.บานสนัติภาพพัฒนา 

- นางสาวนิภาวรรณ  คําประทุม   

3. กศน.ตําบลทาชางคลอง   

- นายธีรพงศ  พิมใจ 
- นางสุพัตรา  พงษสะพัง 
ศรช.บานหนองตานา 

นางสาวอรยุพา  อุตรพรม   

4. กศน.ตําบลบานเพ่ิม   

- นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต 
- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร  

    

     

    

  

1.งานสงเสริมการรูหนังสือ   

- นางสาวศุภจีอนงค   เอ่ียมเวียง  
2.งานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

- นางสาวจุฬาลักษณ  ทัพซาย  
3. งานทะเบียนนักศึกษา และวัดผล 

- นางสาวศุภจีอนงค  เอ่ียมเวียง 
4. งานพัฒนาหลักสตูรและนวตักรรมและ

เทคโนโลยี 

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร 

5. งานมาตรฐานการศึกษา 

- นางสาวอรทยั  เต็มสอาด 

6. งานใหคาํปรึกษาแนะแนว 

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร 

7. งานกจิการนกัศึกษา 

- นายธีรพงศ  พิมใจ 

- นางสาวนิภาวรรณ คําประทุม 

8. งานการศึกษาตอเนื่อง 

- นายธีรพงศ  พิมใจ 

- นางสาวนงนุช  บางประอินทร 

9. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

- นายสันติภาพ  สาลี 

10. งานการศึกษาทางไกลไทยคม 

    

 

 

1. งานกจิการพิเศษ   

- นางขวัญจิตร  ทองด ี

2. งานกจิการลกูเสือและยวุกาชาด   

- นายธีรพงศ  พิมใจ 

3. งานกลุมเปาหมายอื่น 

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร 

4. งานสงเสริมสนบัสนุนภาค

เครือขาย 

- นางขวัญจิตร ทองด ี
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 ขอมูลบุคลากร 

 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภท รายละเอียด 

1) ผูบริหาร ช่ือ      นางพิชามญชุ  ลํามะนา            ตําแหนง        ผูอํานวยการ กศน.อําเภอผาขาว ‘ 

วุฒิการศึกษา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา           การบริหารการศึกษา               ’ 

2) พนักงานราชการ 1) ช่ือ  นางสาวศุภจีอนงค  เอี่ยมเวียง    ตําแหนง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  

  วุฒิการศึกษา    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา           บริหารการศึกษา               ’ 

2) ช่ือ       นายสมยศ  สรอยจันดา      ตําแหนง     เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป            ‘ 

  วุฒิการศึกษา         ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

3) ช่ือ     นางขวัญจิตร  ทองดี            ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                         

  วุฒิการศึกษา    ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา       รัฐศาสตรการปกครอง            ‘ 

4) ช่ือ     นายเสริมศักด์ิ  โสกัณทัต       ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                         

  วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา       การประถมสึกษา                      ง                    

5) ช่ือ       นายธีรพงศ  พิมใจ            ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต         สาขา       การพัฒนาชุมชน                    ’ 

6) ช่ือ     นางสาวอรทัย  เต็มสอาด      ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา       ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา       สังคมศึกษา                        ง    

7) ช่ือ  นางสาวจุฬาลักษณ  ทัพซาย     ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา     วิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขา    วิทยาการคอมพิวเตอร                ง    

8) ช่ือ  นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา           ภาษาอังกฤษ                          ’ 

9) ช่ือ     นางสุพัตรา  พงษสะพัง        ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                        ‘ 

 วุฒิการศึกษา       ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

10) ช่ือ นางสาวนงนุช บางประอินทร    ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                       ง               

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต          สาขา           บรรณารักษศาสตร                ง                          

11) ช่ือ     นายธีรรัตน  วีระวัฒน          ตําแหนง       ครู กศน.ตําบล                       ง               

  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต         สาขา     เอกทรัพยากรมนุษย                    ง                   

3) ลูกจางช่ัวคราว 1) ช่ือ  นางสาวนิภาวรรณ   คําประทุม  ตําแหนง   ครู  ศรช.                                ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา           คอมพิวเตอร                         ’ 

2) ช่ือ  นางสาวอรยุพา  อุตรพรม        ตําแหนง    ครู  ศรช.                                ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา           ปฐมวัย                                ง                 

3) ช่ือ     นายสันติภาพ  สาลี            ตําแหนง    บรรณารักษจางเหมาบริการ           ง                         
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  วุฒิการศึกษา      ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร 

 

 

 แหลงเรียนรูและภาคีเครือขาย 

กศน.ตําบล ท่ีต้ัง ผูรับผิดชอบ 

1. กศน.ตําบลทาชางคลอง บานหนองตานา ตําบลทาชางคลอง อําเภอผาขาว 

จังหวัดเลย 

นายธีรพงศ  พิมใจ  

นางสุพัตรา  พงษสะพัง 

2. กศน.ตําบลโนนปาซาง บานสันติภาพพัฒนา ตําบลโนนปาซาง อําเภอผาขาว 

จังหวัดเลย 

นางขวัญจิตร  ทองดี  

3. กศน.ตําบลโนนปอแดง บานปอแดง ตําบลโนนปอแดง  อําเภอผาขาว  

จังหวัดเลย 

นางสาวอรทัย  เต็มสอาด 

นางสาวนงนุช  บางประอินทร 

4. กศน.ตําบลบานเพิ่ม วัดถํ้าผาสวรรค ตําบลบานเพิ่ม  อําเภอผาขาว  

จังหวัดเลย 

นายเสริมศักด์ิ  โสกัณทัต  

นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร 

5. กศน.ตําบลผาขาว บานดงนอย ตําบลผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย นางสาวจุฬาลักษณ ทัพซาย 

นายธีรรัตน วีระวัฒน 

รวมจํานวน 5 แหง  

 

ศูนยการเรียนชุมชน ท่ีต้ัง ผูรับผิดชอบ 

1. ศรช.บานหนองตานา บานหนองตานา ตําบลทาชางคลอง อําเภอ

ผาขาว จังหวัดเลย 

นางสาวอรยุพา  อุตรพรม 

2. ศรช.บานสันติภาพพัฒนา บานสันติภาพพัฒนา ตําบลโนนปาซาง 

อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

นางสาวนิภาวรรณ  คําประทุม 

รวมจํานวน 2 แหง  
 

แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีต้ัง 

1. การทําพานบายศรี แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 284 ม.1 บ.โนนปาซาง ต.โนนปาซาง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

2. การปลูกกลวยหอมทอง แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 178 ม.2 บ.หวยยาง ต.โนนปาซาง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

3. กลุมทอผาฝายลายสายฝน

บานโสกนกไกนา 

แหลงเรียนรูประเภทกิจกรรมทางสังคม ม.3 บ.โสกนกนา ต.โนนปาซาง  

อ.ผาขาว จ.เลย 
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แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีต้ัง 

4. การเล้ียงกบในบดิน  แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 67 ม.5 บ.โนนปาซาง ต.โนนปาซาง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

5. สวนพอเพียง แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 173 ม.7 บ.หวยไฮ  ต.โนนปาซาง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

6. ทอผาไหม แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 168 ม.8 บ.โนนสวาง  ต.โนนปาซาง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

7. แหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 159 ม.9 บ.สันติภาพพัฒนา     . 

ต.โนนปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย 

8. ทอผาไหม แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 30 ม.10 บ.ปาซาง ต.โนนปาซาง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

9. ปลูกแตงน้ําหยด แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 41 ม.11 บ.หวยยางคํา ต.โนนปาซาง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

10. การทําโครงตะกราจากลวด แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 89 ม.11 บ.โนนรัง ต.โนนปาซาง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

11. การเสริมสวยครบวงจร แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.1 บ.โนนปอแดง ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

12. การปลูกแตงกวา แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.2 บ.หนองอีเปย ต.โนนปอแดง  

 อ.ผาขาว จ.เลย 

13. โรงขนมจีน แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.3 บ.นาลอม ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

14. การเพาะเห็ดฟางในตะกรา แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.4 บ.ทาสวนยา ต.โนนปอแดง  

 อ.ผาขาว จ.เลย 

15. การทอเส่ือกก แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.5 บ.โนนกกขา ต.โนนปอแดง   

อ.ผาขาว จ.เลย 

16. ไรนาสวนผสม แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.6 บ.หวยไคร ต.โนนปอแดง   

อ.ผาขาว จ.เลย 

17. ไรนาสวนผสม แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.7 บ.ซํากกคอ ต.โนนปอแดง  อ.ผา

ขาว จ.เลย 

18. การเล้ียงปลานิล แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.8 บ.พรสวรรค ต.โนนปอแดง  อ.

ผาขาว จ.เลย 

19. การเพาะเห็ดนางฟา แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.9 บ.ซําไคร ต.โนนปอแดง   

อ.ผาขาว จ.เลย 
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แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีต้ัง 

20. แหลงเรียนรูเกษตรทฤษฎี

ใหม 

แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.10 บ.ซํานอย ต.โนนปอแดง  อ.ผา

ขาว จ.เลย 

21. ศูนยกสิกรรมสถาบันความรู แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.11 บ.ซําจําปา ต.โนนปอแดง  อ.

ผาขาว จ.เลย 

22. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.12 บ.หวยงา ต.โนนปอแดง   

อ.ผาขาว จ.เลย 

23. นวดแผนโบราณ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.13 บ.นิยมไทย ต.โนนปอแดง  อ.

ผาขาว จ.เลย 

24. ไรนาสวนผสม แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.14 บ.ทรัพยสมบูรณ 

ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว จ.เลย 

25. การทําไรออย แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.15 บ.วังบอน ต.โนนปอแดง  อ.ผา

ขาว จ.เลย 

26. ไรนาสวนผสม แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน ม.16 บ.ปอแดง ต.โนนปอแดง  อ.ผา

ขาว จ.เลย 

27. การจักสานจากไมไผ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.17 บ.ศรีวิไล ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

28. การแหล แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 119  ม. 1 บ.ผาขาว  ต.ผาขาว  

อ.ผาขาว จ.เลย 

29. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 101 ม.2 บ.สมศักด์ิพัฒนา  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

30. การทอเส่ือกก แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 24 ม. 3 บ.แสนสุข  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

31.สวนผักหวานและการเล้ียง

ไหม 

แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 107 ม.4 บ.ดงนอย  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

32. สวนผลไมละมดุและพุทรา แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 52 ม.5 บ.หัวฝาย 

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

33. ศูนยเรียนรูการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินคา

เกษตร 

แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 1 ม.6 บ.ซําเจริญ  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 
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แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีต้ัง 

34. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคาเกษตร 

(ยางพาราและเกษตรผสมผสาน) 

แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 99 ม. 7 บ.ซําใหญ  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

35. ยางพาราและเกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 89 ม.8 บ.หวยลาดใต   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

36. การทอเส่ือกก แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 16  ม. 9 บ.โนนยาง  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

37. วัดถํ้าเสือหมอบ แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ ม.10 บ.โคกผักหวาน   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

38. ภูผาขาว อําเภอผาขาว แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ ม.11 บ.หวยลาดเหนือ   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

39. การเล้ียงสุกร แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 311  ม. 12 บ.ธารทอง   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

40. นวดแผนไทย แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 156 ม. 1 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

41. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 74  ม. 2 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

42. การปลูกมะนาวในบอซีเมนต แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 8  ม. 3 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

43. การจักรสาน แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 89  ม. 4 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

44. การสานแห แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 29  ม. 5 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

45. การมัดหมี่ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 141  ม. 6 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 
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แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีต้ัง 

46. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 138  ม. 7 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

47. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 139  ม. 8  ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

48. การสานแห แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 89  ม. 9 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

49. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 4  ม. 10  ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

50. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 353  ม. 11  ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

51. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 129  ม. 12  ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

52. เกษตรผสมผสาน แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 99  ม. 13  ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

53. หมอยาสมุนไพรพื้นเมือง แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 201 ม. 14  ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

54. แหลงเรียนรูไรนาสวนผสม แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 75 หมูท่ี 1 ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว  

จ.เลย 

55. การทําพรมเช็ดเทา แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 14 หมูท่ี 2 ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว  

จ.เลย 

56. แหลงเรียนรูวัดถํ้าผาสวรรค แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาติ 151 หมูท่ี 3 ต.บานเพิ่ม  

อ.ผาขาว จ.เลย 

57. การทํายางแผน แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 48 หมูท่ี 4 ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว  

จ.เลย 

58. พิธีกร แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 48 หมูท่ี 5 ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว  

จ.เลย 
 

 

 

20 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  



 

แหลงเรียนรูอื่น ประเภทแหลงเรียนรู ท่ีต้ัง 

59. การจักสาน แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 54   หมูท่ี 6 ต.ผาขาว อ.ผาขาว 

จ.เลย 

60. จุดบริการซอมเครื่องยนต แหลงเรียนรูประเภทส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน 55 หมูท่ี 7 ต.บานเพิ่ม อ.ผาขาว  

จ.เลย 

61. การจักสาน แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 145 หมูท่ี 8 ต.บานเพิ่ม 

อ.ผาขาว จ.เลย 

62. หมอสูขวัญ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 145 หมูท่ี 8 ต.บานเพิ่ม  

อ.ผาขาว จ.เลย 

รวมจํานวน 62 แหง  

 

ภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูความสามารถ ท่ีอยู 

1. หมอพราหมณบายศรีสูขวัญ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 70 ม.3 บ.หวยกาบเปลือย  

ต.โนนปาซาง อ.ผาขาว จ.เลย 

2. สานสุมไกจากไมไผ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 89 ม.6 บ.ภูปาไผ ต.โนนปาซาง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

3. การเสริมสวยครบวงจร แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.1 บ.โนนปอแดง ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

4. การทอเส่ือกก แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.5 บ.โนนกกขา ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

5. โรงขนมจีน แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.3 บ.นาลอม ต.โนนปอแดง  อ.

ผาขาว จ.เลย 

6. นวดแผนโบราณ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.13 บ.นิยมไทย ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 

7. การจักสานจากไมไผ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล ม.17 บ.ศรีวิไล ต.โนนปอแดง  

 อ.ผาขาว จ.เลย 
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ภูมิปญญาทองถ่ิน ความรูความสามารถ ท่ีอยู 

8. การแหล แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 119  ม. 1 บ.ผาขาว  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

9. นวดแผนไทย แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 156 ม. 1 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

10. การจักรสาน แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 89  ม. 4 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

11. การสานแห แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 29  ม. 5 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

12. การมัดหมี่ แหลงเรียนรูประเภทบุคคล 141  ม. 6 ต.ทาชางคลอง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

รวมจํานวน 12 ทาน  

 

ภาคีเครือขาย ท่ีอยู/ท่ีต้ัง 

1. ท่ีวาการอําเภอผาขาว 329 หมูท่ี 16 ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย 

2. เทศบาลตําบลโนนปอแดง 191 หมู 4  ตําบลโนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

3. เทศบาลตําบลทาชางคลอง 89 หมู 13 ตําบลทาชางคลอง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

4. องคการบริหารสวนตําบลโนนปาซาง ตําบลโนนปาซาง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

5. องคการบริหารสวนตําบลผาขาว ม.11 ตําบลผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

6. องคการบริหารสวนตําบลบานเพิ่ม ม.5 ตําบลผาขาว อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

7. โรงพยาบาลอําเภอผาขาว 55 หมู 8 บ.พรสวรรค ต.โนนปอแดง อําเภอผาขาว  

จังหวัดเลย  

8. สาธารณสุขอําเภอผาขาว 391 หมู 1ต.โนนปอแดง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

9. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบล

เพิ่มสุข 

หมู 7 ต.บานเพิ่ม อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  
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ภาคีเครือขาย ท่ีอยู/ท่ีต้ัง 

10. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลทาชางคลอง หมู 3 ต.ทาชางคลอง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

11. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานนาตาดสมสะอาด หมู 8 ต.ทาชางคลอง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

12. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโนนปาซาง หมู 1 ต.โนนปาซาง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

13. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหวยยาง หมู 11 ต.โนนปาซาง อําเภอผาขาว จังหวัดเลย  

รวมจํานวน 13 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  



สวนที่ 2 

ยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

➣ วิสัยทัศน 

คนไทยไดรับโอกาสการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ สามารถดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมกับชวง

วัยสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจําเปนในโลกศตวรรษ  ท่ี 21 

➣ พันธกิจ 

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหเหมาะสมทุกชวงวัย พรอมรับการเปล่ียนแปลงบริบททาง

สังคม และสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

2. สงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขาย ในการมีสวนรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมของศูนยการเรียนและแหลงการเรียนรูอื่นใน

รูปแบบตางๆ 

3. สงเสริมและพัฒนาการนําเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชนอยางท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก

รูปแบบใหสอดคลองกับบริบทในปจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อมุงจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีมี

คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

➣ เปาประสงค 

1. ประชาชนผูดอย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังประชาชนกลุมเปาหมายพิเศษไดรับโอกาส

ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตาม

อัธยาศัยท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมและท่ัวถึง เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 

2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง

อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน เพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคงและยั่งยืน

ทางดานเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และส่ิงแวดลอม 

3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถคิด 

วิเคราะหและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค 

4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการอานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
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5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัด สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน 

6. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรูและเพิ่มโอกาสการเรียนรูใหกับประชาชน 

7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และส่ิงแวดลอม 

รวมท้ังตามความตองการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

8. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมีประสิทธิภาพ 

9. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

➣ ตัวช้ีวัด 

1 . จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจาย 

ตามสิทธิท่ีกําหนดไว 

 2. จํานวนของคนไทยกลุมเปาหมายตางๆ ท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษา

ตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคลองกับสภาพ ปญหา และความตองการ 

 3. จํานวนผูรับบริการในพื้นท่ีเปาหมายไดรับการสงเสริมดานการรูหนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. รอยละการอานของคนไทยเพิ่มข้ึน 

5. จํานวนนักเรียนนักศึกษาท่ีไดรับบริการติวเขมเต็มความรู  

6. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเขาถึงบริการการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรในรูปแบบ

ตาง ๆ 

7. จํานวนประชาชนท่ีไดรับการอบรมใหมีความรู ในอาชีพการเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท และความ

ตองการของพื้นท่ี/ชุมชน  

 8. จํานวนแหลงเรียนรูในระดับตําบลท่ีมีความพรอมในการใหบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

 9. จํานวนทําเนียบศูนยเรียนรูเกษตรพอเพียงของตําบล และจํานวนกลุมเกษตรชุมชนดีเดน 

10. จํานวนประชาชนไดรับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ (ระยะส้ัน) 

สําหรับประชาชนในศูนยอาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณการผลิตและการเผยแพรขาวโทรทัศนเพื่อการศึกษาสําหรับศูนยขาวโทรทัศนเพื่อ

การศึกษา 1 ระบบ 

25 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  



12. จํานวนบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการผลิตรายการโทรทัศนไดรับการอบรมใหมีความรูและทักษะใน 

การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศนระบบดิจิทัล 

13. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเขาถึงบริการความรูนอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยผานชองทางส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการส่ือสาร 

14. จํานวนรายการโทรทัศน/ CD/แอพพลิเคช่ัน ในการใหความรูดานการเกษตร 

15. จํานวน/ประเภทของส่ือ ท่ีมีการจัดทํา/พัฒนาและนําไปใชเพื่อสงเสริมการเรียนรูของผู เรียน/

ผูรับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

16. รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีมีการใชระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทําฐานขอมูล

ชุมชนและการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ

องคการ 

17. จํานวนระบบฐานขอมูลกลางดานการศึกษาของประเทศท่ีไดรับการพัฒนาใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 

18. จํานวนผูผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดของโครงการสรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 

19. รอยละของตําบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  

20. จํานวนบุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

21. รอยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกนัคุณภาพภายในและมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

22. จํานวนองคกรภาคสวนตาง ๆ ท้ังในและตางประเทศ ท่ีรวมเปนภาคีเครือขายในการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. รอยละท่ีเพิ่มข้ึนของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(N-NET) 

 2. รอยละของกําลังแรงงานท่ีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา ไดรับการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

 3. รอยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีไดรับบริการติวเขมเต็มความรูเพิ่ม

สูงข้ึน  

 4. รอยละผูจบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบท่ีสามารถนําความรูความเขาใจไปใชไดตามจุดมุงของ

หลักสูตร/กิจกรรมท่ีกําหนด 

 5. รอยละของผูท่ีเขารวมกิจกรรมท่ีสามารถอานออกเขียนไดและคิดเลขเปนไปตามจุดมุงหมายของกิจกรรม 
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 6. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนท่ีมีรายไดเพิ่มข้ึนจากการพัฒนาอาชีพตาม

โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 

7. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนา

ศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได 

 8. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ 

(ระยะส้ัน) มีความรูในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

 9. จํานวนครู กศน. ตนแบบการสอนเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษสามารถเปนวิทยากรแกนนําได 

 10.รอยละของครู กศน. ท่ัวประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดอยาง

สอดคลองกับบริบทของผูเรียน 

 11.รอยละของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผานเกณฑการอบรมตาม

หลักสูตรท่ีกําหนด 

 12.รอยละของหนวยงาน และสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

ตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไวอยางโปรงใส ตรวจสอบได โดยใชทรัพยากรอยาง

คุมคา/ตามแผนท่ีกําหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  



นโยบายเรงดวนเพื่อรวมขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

1.1 สงเสริมการจัดการเรียนรูตามพระบรมราโชบายดานการศึกษาของ รัชกาลท่ี 10 

1) เสริมสร างความรู ความเข าใจ ท่ี ถูกต องในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความเปนพลเมืองดี เคารพความคิดของผูอื่น ยอมรับความแตกตางและ

หลากหลายทางความคิดและอุดมการณรวมท้ังสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีปลูกฝงคุณธรรม สรางวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ

ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมท้ังการมีจิตอาสา ผานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดจน

สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับบุคลากรในองคกร 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพื้นท่ีพิเศษ1) เขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และพื้นท่ีชายแดน 

1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีความสอดคลองกับ

บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพื้นท่ี เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ี 

1.2 เรงจัดทําแผนและมาตรการดานความปลอดภัยท่ีชัดเจนสําหรับหนวยงานและสถานศึกษา 

รวมท้ังบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต โดยบูรณาการแผนและ

ปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานความมั่นคงในพื้นท่ี 

1.3 สงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรูในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบตางๆ ท่ี

หลากหลายตรงกับความตองการของผูเรียน อาทิ การเพิ่มพูนประสบการณ การเปดโลกทัศน การยึดมั่นในหลัก

คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

1.4 สนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะท่ีสูงข้ึน เพื่อใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยสงเสริม

การจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สรางงานและพัฒนาอาชีพท่ีเปนไปตาม

บริบทและความตองการของประชาชนในพื้นท่ี 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 

2.1 ขับเคล่ือน กศน. สู “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรูท่ีเสริมสรางศักยภาพของ

ประชาชนใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการใชภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เชน  

Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 

2) พัฒนาความรูและทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช Social Media และ Application ตางๆ เพื่อ

พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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2.2 พัฒนากําลังคนใหเปน “Smart Digital Persons (SDPs)” ท่ีมีทักษะดานภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อ

รองรับการพัฒนาประเทศ 

1) สงเสริมการจัดการเรียนรูดาน Digital เพื่อใหประชาชน มีความรูพื้นฐานดาน Digital และ

ความรูเรื่องกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สําหรับการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน

รวมท้ังการพัฒนาและการเขาสูอาชีพ 

2) สรางความรูความเขาใจและทักษะพื้นฐานใหกับประชาชน เกี่ยวกับการทําธุรกิจและการคา

ออนไลน (พาณิชยอิเล็กทรอนิกส) เพื่อรวมขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 

3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของประชาชนในรูปแบบตางๆ อยางเปนรูปธรรม โดย

เนนทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการทองเท่ียว 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคนใหมีคุณภาพ 

3.1 เตรียมความพรอมการเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 

1) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชนเพื่อสรางตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ(Ageing Society) มีความเขาใจในพัฒนาการของชวงวัย รวมท้ังเรียนรูและมีสวนรวมในการดูแลรับผิดชอบ

ผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรูสําหรับประชาชนในการเตรียมความพรอมเขาสู

วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active Aging” การศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ใหสามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรูจักใช

ประโยชนจากเทคโนโลยี 

4) สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของผูสูงอายุ เปดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิปญญา

ของผูสูงอายุและใหมีสวนรวมในกิจกรรมดานตางๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ กีฬา ศาสนาและวฒันธรรม 

3.2 สงเสริมการจัดการเรียนรูดานเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูดานเกษตรกรรมท่ีเหมาะ

กับบริบทของพื้นท่ีและความตองการของชุมชน รวมท้ังการเพิ่มมูลคาสินคาทางการเกษตร และสรางชองทางการ

จําหนายสินคาผานชองทางตางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตอระบบนิเวศน ชุมชน และ

ผูบริโภค 

3.3 สงเสริมใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) สําหรับนักศึกษาและ

ประชาชนโดยบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร เพื่อ

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันพัฒนาทักษะชีวิตสูการประกอบอาชีพ 

3.4 เพิ่มอัตราการอานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ เชน อาสาสมัคร

สงเสริมการอาน หองสมุดประชาชน บานหนังสือชุมชน หองสมุดเคล่ือนท่ี เพื่อพัฒนาใหประชาชนมีความสามารถ

ในระดับอานคลอง เขาใจความ คิดวิเคราะหพื้นฐาน และสามารถรับรูขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและทันเหตุการณ 

รวมท้ังนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
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3.5 ศูนยฝกอาชีพชุมชน สู “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพึ่งตนเอง ทําได ขายเปน” 

1) สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของชุมชน และความตองการของตลาด 

รวมท้ังสรางเครือขายการรวมกลุมในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สรางรายไดใหกับชุมชน ใหชุมชนพึ่งพาตนเองได 

2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา การทําชองทางเผยแพรและ

จําหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนใหเปนระบบครบวงจร 

3.6 จัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอยางยั่งยืน 

1) พัฒนาบุคลากรและแกนนําเกษตรกรในการเผยแพรและจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวทาง

เกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

2) จัดต้ังศูนยการเรียนรูตนแบบระดับตําบลดานเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

เพื่อถายทอดความรูดานเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหกับชุมชน 

3) สงเสริมใหมีการบูรณาการระหวาง ศฝช. และ กศน.อําเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรูตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสูการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหกับประชาชน 

3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน คุณภาพของส่ือและนวัตกรรม รวมการมตรฐานของการวัด

และประเมินผลเพื่อสรางความเช่ือมั่นใหสังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของสํานักงาน กศน. 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

4.1 สงเสริมการนําระบบคูปองการศึกษามาใช เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนผูรับบริการ 

4.2 สรางกระบวนการเรียนรูในรูปแบบ E-learning ท่ีใชระบบเทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการเรียนรู เพื่อ

เปนการสรางและขยายโอกาสในการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายไดสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการ 

4.3 เพิ่มอัตราการรูหนังสือและยกระดับการรูหนังสือของประชาชน 

1) เรงจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรูหนังสือ และคงสภาพการรูหนังสือ ใหประชาชนสามารถ

อานออกเขียนได และคิดเลขเปน โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใตและพื้นท่ี

หางไกล โดยมีการวัดระดับการรูหนังสือ การใชส่ือ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบตางๆ ท่ี

เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพพื้นท่ีและกลุมเปาหมาย ใหประชาชนสามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทย 

เพื่อประโยชนในการใชชีวิตประจําวันได 

2) ยกระดับการรูหนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรูหนังสือในรูปแบบตางๆ 

รวมท้ังทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาใหกับกลุมเปาหมายทหารกองประจําการ รวมท้ังกลุมเปาหมายพิเศษอื่นๆ เชน คน

พิการเด็กออกกลางคัน ใหจบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถนําความรูท่ีไดรับไปพัฒนา

ตนเองไดอยางตอเนื่อง 

 4.5 พลิกโฉม กศน. ตําบล สู “กศน.ตําบล 4 G” 
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1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู : Good 

Teacher ใหเปนตัวกลางในการเช่ือมโยงความรูกับผูรับบริการ มีความเปน “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบ

รูและทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคม เปนผูจัดกิจกรรมการเรียนรูและบริหารจัดการความรูท่ีดี รวมท้ังเปน

ผูปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ตําบล ใหมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูอยางตอเนื่อง : Good 

PlaceBest Check-In มีความพรอมในการใหบริการการศึกษาและการเรียนรู เปนแหลงขอมูลสาธารณะท่ีงายตอ

การเขาถึง และสะดวกตอการเรียนรูตลอดชีวิตอยางสรางสรรค มีส่ิงอํานวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมี

ความปลอดภัยสําหรับผูรับบริการ 

3) สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใน กศน.ตําบล : Good Activities ใหมีความหลากหลาย

นาสนใจ ตอบสนองความตองการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของประชาชน รวมท้ังเปดโอกาสให

ชุมชนเขามาจัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธของคนในชุมชน 

4) เสริมสรางความรวมมือกับภาคีเครือขาย : Good Partnership ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน เพื่อสรางความเขาใจ และใหเกิด

ความรวมมือในการสงเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรูใหกับประชาชนอยางมีคุณภาพ 

4.6 ประสานความรวมมือหนวยงาน องคกร หรือภาคสวนตางๆ ท่ีมีแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน พิพิธภัณฑศูนย

เรียนรูแหลงโบราณคดี หองสมุด เพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีรูปแบบท่ีหลากหลายและตอบสนอง

ความตองการของประชาชน 

5. ยุทธศาสตรดานสงเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.1 สงเสริมใหมีการใหความรูกับประชาชน เกี่ยวกับการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 

5.2 สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการสรางสังคมสีเขียว สงเสริมความรูใหกับประชาชนเกี่ยวกับ

การคัดแยกการแปรรูป และการกําจัดขยะ รวมท้ังการจัดการมลพิษในชุมชน 

5.3 สงเสริมใหหนวยงานและสถานศึกษาใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม รวมท้ังลดการใชทรัพยากรท่ี

สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 

6.1 พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอยางเปนระบบ และเช่ือมโยง

กับระบบฐานขอมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการขอมูลของประชาชนอยาง

เปนระบบ 

6.2 สงเสริมการใชระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (E-office) ในการบริหารจัดการ เชน ระบบการลา ระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบการขอใชรถราชการ ระบบการขอใชหองประชุม เปนตน 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อชวยในการบริหารจัดการอยางเต็มรูปแบบ ท้ังระบบการจัดทํา

แผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการดําเนินงานประจําป รวมท้ังระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
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6.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีความรูและทักษะตามมาตรฐานตําแหนง ใหตรงกับสายงาน

หรือความชํานาญ 

 

ภารกิจตอเนื่อง 

1. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบต้ังแตปฐมวัย จนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยดําเนิน 

การใหผูเรียนไดรับการสนับสนุนคาจัดซื้อหนังสือเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาจัดการเรียนการ

สอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับกลุมเปาหมายผูดอย พลาด และขาด

โอกาสทางการศึกษา ท้ังระบบการใหบริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผาน

การเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม การเรียนแบบช้ันเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

3) จัดใหมีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณท่ีมี

ความโปรงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) จัดใหมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนท่ีมีคุณภาพท่ีผูเรียนตองเรียนรูและเขารวมปฏิบัติกิจกรรม 

เพื่อเปนสวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดการบําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเนื่อง การสงเสรมิการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา และการจัดต้ังชมรม/

ชุมนุม พรอมท้ังเปดโอกาสใหผูเรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชนอื่นๆ นอกหลักสูตร มาใชเพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให

ผูเรียนจบตามหลักสูตรได 

1.2 การสงเสริมการรูหนังสือ 

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือ ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัยและเปนระบบเดียวกัน

ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2) พัฒนาหลักสูตร ส่ือ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดําเนินงานการสงเสริมการรู

หนังสือท่ีสอดคลองกับสภาพแตละกลุมเปาหมาย 

3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขายท่ีรวมจัดการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะ

การจัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดใหมีอาสาสมัครสงเสริมการรูหนังสือ

ในพื้นท่ีท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ 

4) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือการ

พัฒนาทักษะการรูหนังสือใหกับประชาชนเพื่อเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของ

ประชาชน 

1.3 การศึกษาตอเนื่อง 
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1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ

เพื่อการมีงานทําในกลุมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการ

บริการ ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน ความตองการและศักยภาพของแตละพื้นท่ี ตลอดจนสรางความเขมแข็ง

ใหกับศูนยฝกอาชีพชุมชนโดยจัดใหมีหนึ่งอาชีพเดนตอหนึ่งศูนยฝกอาชีพ รวมท้ังใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงาน

ผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผูสูงอายุ ท่ี

สอดคลองกับความตองการจําเปนของแตละบุคคล และมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีทักษะการดํารงชีวิตลอดจน

สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพรอม

สําหรับการปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงของขาวสารขอมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต โดยจัดกิจกรรมท่ี

มีเนื้อหาสําคัญตางๆ เชน สุขภาพกายและจิต การปองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและคานิยมท่ีพึง

ประสงค ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินผานการศึกษารูปแบบตางๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดต้ัง

ชมรม/ชุมนุม การสงเสริมความสามารถพิเศษตางๆ 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรูแบบ

บูรณาการในรูปแบบของการฝกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู การจัดกิจกรรมจิตอาสา 

การสรางชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชนแตละพื้นท่ี โดยจัด

กระบวนการใหบุคคลรวมกลุมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกัน สรางกระบวนการจิตสาธารณะ การสรางจิตสํานึก

ความเปนประชาธิปไตย ความเปน พลเมืองดี การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบําเพ็ญประโยชนในชุมชน การ

บริหารจัดการน้ํา การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยางยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผานกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต

ในรูปแบบตางๆ ใหกับประชาชน เพื่อเสริมสรางภูมิคุม กัน สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง และมีการบริหาร

จัดการความเส่ียงอยางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 

 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 

1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูในระดับตําบล เพื่อการถายทอดองคความรู และจัด

กิจกรรมเพื่อเผยแพรองคความรูในชุมชนไดอยางท่ัวถึง 

2) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน และพัฒนาความสามารถในการอาน

และศักยภาพการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

3) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอการอานใหเกิดข้ึนในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและท่ัวถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงให

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริม

การอาน จัดหนวยบริการเคล่ือนท่ีพรอมอุปกรณเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรูท่ีหลากหลายออกใหบริการ
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ประชาชนในพื้นท่ีตาง ๆ อยางท่ัวถึงสม่ําเสมอ รวมท้ังเสริมสรางความพรอมในดานส่ืออุปกรณ เพื่อสนับสนุนการ

อาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยางหลากหลาย 

4) จัดสรางและพัฒนาศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา ใหเปนแหลงเรียนรูวิทยาศาสตร 

ตลอดชีวิตของประชาชนและเปนแหลงทองเท่ียวประจําทองถ่ิน โดยจัดทําและพัฒนานิทรรศการ ส่ือและกิจกรรม

การศึกษาท่ีเนนการเสริมสรางความรูและสรางแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝงเจตคติทางวิทยาศาสตร

ผานการฝกทักษะกระบวนการท่ีบูรณาการความรูดานวิทยาศาสตร ควบคูกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตรและ

คณิตศาสตรรวมท้ังสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชนและประเทศ รวมท้ังการ

เปล่ียนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อใหประชาชนมีความรู มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห มีทักษะท่ี

จําเปนในโลกศตวรรษท่ี 21มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตได

อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษา

ส่ิงแวดลอม การบรรเทาและปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

2. ดานหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย ทันสมัย รวมท้ังหลักสูตรทองถ่ินท่ีสอดคลองกับสภาพบริบทของ

พื้นท่ี และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 

2.2 สงเสริมการพัฒนาส่ือแบบเรียน ส่ืออิเล็กทรอนิกสและส่ืออื่นๆ ท่ีเอื้อตอการเรียนรูของผู เรียน

กลุมเปาหมายท่ัวไปและกลุมเปาหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลใหมีความทันสมัยดวยระบบหองเรียนและการควบคุมการ

สอบออนไลน 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรูและประสบการณใหมี

คุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส (e-Exam) มา

ใชอยางมีประสิทธิภาพ 

2.6 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผลและเผยแพรรูปแบบการจัด สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพื่อใหมีการนําไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางและมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทอยางตอเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ

สามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวยตนเอง และ

จัดใหมีระบบสถานศึกษาพี่เล้ียงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด สําหรับสถานศึกษาท่ียังไมไดเขารับการประเมิน

คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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3. ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาใหเช่ือมโยงและตอบสนองตอการจัด

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับ

กลุมเปาหมายตางๆใหมีทางเลือกในการเรียนรูท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองใหรูเทาทันส่ือและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร เชน รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทํา รายการติวเขมเติมเต็มความรู ฯลฯ 

เผยแพรทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอรเน็ต 

3.2 พัฒนาชองทางการเผยแพรการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผานระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลและชองทางออนไลนตางๆ เชน Youtube Facebook หรือ Application อื่นๆ เพื่อสงเสริมใหคร ู

กศน. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสรางกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศนเพื่อการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ

ออกอากาศใหกลุมเปาหมายสามารถใชเปนชองทางการเรียนรูท่ีมีคุณภาพไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยขยาย

เครือขายการรับฟงใหสามารถรับฟงไดทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ และเพิ่มชองทางใหสามารถรับชม

รายการโทรทัศนไดท้ังระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอรเน็ต พรอมท่ีจะรองรับการพัฒนาเปนสถานี

วิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการใหบริการส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหไดหลายชองทางท้ังทางอินเทอรเน็ต และ

รูปแบบอื่น ๆเชน Application บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เปนตน เพื่อให

กลุมเปาหมายสามารถเลือกใชบริการเพื่อเขาถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูไดตามความตองการ 

3.5 สํารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลดานส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง และนําผลมาใชในการ

พัฒนางานใหมีความถูกตอง ทันสมัยและสามารถสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนไดอยาง

แทจริง 

4. ดานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือโครงการอันเก่ียวเนื่องจากราชวงศ 

4.1 สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่อง

จากราชวงศ 

4.2 จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ท่ีสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือ

โครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ ท่ีสามารถนําไปใชในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 สงเสริมการสรางเครือขายการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิเพื่อใหเกิด

ความเขมแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหนาท่ีท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นท่ีสูง ถ่ินทุรกันดาร 

และพื้นท่ีชายขอบ 

5. ดานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีบริเวณชายแดน 
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5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต 

1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูท่ีตอบสนองปญหาและ

ความตองการของกลุมเปาหมายรวมท้ังอัตลักษณและความเปนพหุวัฒนธรรมของพื้นท่ี 

2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางเขมขนและตอเนื่องเพื่อให

ผูเรียนสามารถนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนไดจริง 

3) ใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกบุคลากรและ

นักศึกษา กศน.ตลอดจนผูมาใชบริการอยางท่ัวถึง 

5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดทําแผนการศึกษาตามยุทธศาสตรและ

บริบทของแตละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

2) จัดทําหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี โดยเนนสาขาท่ีเปนความตองการของตลาด ให

เกิดการพัฒนาอาชีพไดตรงตามความตองการของพื้นท่ี 

5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงชายแดนของศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

1) พัฒนาศูนยฝกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ใหเปนศูนยฝกอาชีพชุมชนตนแบบ

ดานเกษตรกรรม เปนศูนยสาธิตการประกอบอาชีพ ศูนยการเรียนรูตนแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชดําริ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับประชาชนตามแนวชายแดนดวยวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

2) มุงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใชวิธีการหลากหลาย ใชรูปแบบเชิงรุกเพื่อการเขาถึง

กลุมเปาหมายเชน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรวมมือกับเครือขาย การจัดอบรมแกนนําดานอาชีพ ท่ี

เนนเรื่องเกษตรธรรมชาติท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชนชายแดน ใหแกประชาชนตามแนวชายแดน 

6. ดานบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

6.1 การพัฒนาบุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังกอนและระหวาง

การดํารงตําแหนงเพื่อใหมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดําเนินงานของ

หนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือน

ตําแหนงหรือเล่ือนวิทยฐานะโดยเนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก กศน. ใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนครบถวน มีความเปนมืออาชีพ สามารถ

ปฏิบัติการนิเทศไดอยางมีศักยภาพ เพื่อรวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหนา กศน. ตําบล/แขวง ใหมีสมรรถนะสูงข้ึน เพื่อการบริหารจัดการ กศน. ตําบล/

แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนักจัดการความรูและผูอํานวย

ความสะดวกในการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
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4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหสามารถจัดรูปแบบการเรียนรูได

อยางมีคุณภาพ โดยสงเสริมใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู การวัด

และประเมินผลและการวิจัยเบ้ืองตน 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรู 

ความสามารถและมีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

6) สงเสริมใหคณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรวมในการ

บริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อยางมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ใหสามารถทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขายท้ังในและ

ตางประเทศในทุกระดับ โดยจัดใหมีกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสัมพันธภาพและเพิ่มแระสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน

ในรูปแบบท่ีหลากหลายอยางตอเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและอัตรากําลัง 

1) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ี และวัสดุอุปกรณ ใหมี

ความพรอมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

2) บริหารอัตรากําลังท่ีมีอยู ท้ังในสวนท่ีเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง ใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงาน 

3) แสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการระดมทรัพยากรเพื่อนํามาใชในการปรับปรุง

โครงสรางพื้นฐานใหมีความพรอมสําหรับดําเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการ

สงเสริมการเรียนรูสําหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1) พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอยาง

เปนระบบเพื่อใหหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การวางแผน 

การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมท้ังจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกํากับ ควบคุม และเรงรัด

การเบิกจายงบประมาณใหเปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน. ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และ

เช่ือมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับ

ผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สงเสริมใหมีการจัดการความรูในหนวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษาวิจัยเพื่อ

สามารถนํามาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนและชุมชน

พรอมท้ังพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขงขันของหนวยงานและสถานศึกษา 
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5) สรางความรวมมือของทุกภาคสวนท้ังในประเทศและตางประเทศ ในการพัฒนาและสงเสริมการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรูตลอดชีวิต 

6.4 การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

1) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเช่ือมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายท้ังระบบ 

2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตามและ

รายงานผลการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ใหสามารถตอบสนองการดําเนินงานตามนโยบายในแตละเรื่องไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และส่ืออื่น ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการกํากับ 

นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป

ของหนวยงาน สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป ของสํานักงาน 

กศน.ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนด 

5) ใหมีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอกองคกร ต้ังแต

สวนกลางภูมิภาค กลุมจังหวัด จังหวัด อําเภอ/เขต และตําบล/แขวง เพื่อความเปนเอกภาพในการใชขอมูล และการ

พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การดําเนินงานสําคัญ 

ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ  ชัยวงศ) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน   

“โครงการชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

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

สํานักงาน กศน. ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 1. ขยายผลชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับตําบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมท้ังส้ิน 7,424 

ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพื่อใหมีชุมชนตนแบบท่ีสามารถเผยแพรแลกเปล่ียนเรียนรู ไดครบทุกระดับ 

(จังหวัด อําเภอ ตําบล)   

  (1) จัดทําแนวทาง/เกณฑการพิจารณาคัดเลือกชุมชนตนแบบระดับตําบล เพื่อใหหนวยงาน  

สถานศึกษาในสังกัดดําเนินการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน   

  (2) แจงใหหนวยงาน สถานศึกษา ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนตนแบบระดับตําบล  ตาม

แนวทาง/เกณฑท่ีกําหนด  

  (3) หนวยงาน สถานศึกษา แจงรายช่ือชุมชนตนแบบระดับตําบล ผานระบบ DMIS ของสํานักงาน 

กศน.  

  (4) หนวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของชุมชนตนแบบระดับตําบล รายไตรมาส  

(ทุกวันท่ี 20 ของเดือนสุดทายของแตละไตรมาส)  

 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อําเภอ ตําบล)         

เพื่อพัฒนายกระดับชุมชนตนแบบสูความยั่งยืน  

  (1) จัดทําแนวทางการพัฒนาชุมชนตนแบบทุกระดับ ประกอบดวย 3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ 

ชุมชนตนแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชนตนแบบ และการพัฒนาตอยอด   

  (2) แจงแนวทางการพัฒนาชุมชนตนแบบทุกระดับ ใหหนวยงาน สถานศึกษาดําเนินการสงเสริม 

และพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนตนแบบ   

  (3) หนวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงานผานระบบ DMIS ของสํานักงาน กศน. ราย

ไตรมาส  

 3. การสรางการรับรูตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรูของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นท่ีประชาชน 
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ยังมีระดับการรับรูนอย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รูสิทธิ รูหนาท่ี รูกฎหมาย และประเด็น 06 รูกลไกบริหาร

ราชการ   

  (1) จัดทําInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพิ่มเติม) เพื่อสงใหหนวยงาน สถานศึกษาเผยแพรและ 

สรางการรับรูแกประชาชน  

  (2) สถานศึกษา ดําเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  

  (3) สถานศึกษารายงานผลการดําเนินงานภายในวันท่ี 20 ธันวาคม 2561 ทาง google form 

 4. การจัดแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

  (1) จัดประชุมแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนตนแบบ เพื่อสรุปผลการดําเนินงานการขยายผล 

ชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจําป 2562  

  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนตนแบบ   

 5. การติดตามผลการดําเนินงาน  

  (1) การติดตามผลในพื้นท่ีเชิงประจักษ โดยสถาบัน กศน.ภาค และสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  

  (2) การติดตามการรายงานผลการดําเนินงานผานระบบ DMIS ของสํานักงาน กศน.  

  (3) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานโครงการขยายผลชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยม 

ยั่งยืน  ประจําป 2562  

 

แนวทางขับเคลื่อนการดําเนนิงาน  

การแกไขปญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา   

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

สํานักงาน กศน.ไดดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกสุรเชษฐ 

ชัยวงศ ท่ีไดมอบหมายใหดําเนินการแกปญหาประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา โดยมีเปาหมาย นําเขาสู

ระบบการศึกษาตามความตองการ และสอดคลองกับสภาพการเรียนรูของแตละบุคคล โดยในปงบประมาณ 2561 

สํานักงาน กศน. ไดรวมกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการส่ือสาร และสํานักติดตามและ

ประเมินผล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบ และติดตามประชากรวัย

เรียนท่ีอยูนอกระบบ การศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของกลุมเปาหมาย เพื่อรวมกันนํา

กลุมเปาหมายเขาสูระบบการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการดําเนินงานท่ีตอเนื่อง 

ดังนี้  

 1.  สรางการรับรูและประสานความรวมมือในการดําเนินงานกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังในระดับภาค  

ระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล เพื่อใหรับทราบถึงกระบวนการ ข้ันตอน และวิธีการดําเนินงานแกปญหาประชากร
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วัยเรียน ท่ีอยูนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพื้นท่ี ดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานขับเคล่ือนการ

แกปญหาประชากรวัย เรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล ใหสํานักจังหวัดเปน “ศูนย

ขอมูลประชากรวัยเรียน ท่ีอยูนอกระบบการศึกษา” และเสนอขอมูลท่ีไดจากการตรวจสอบ วิเคราะหสภาพปญหา 

ความตองการขอกลุมเปาหมาย   สงตอใหกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดนําไปดําเนินการตอไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค 

สนับสนุนการทํางานท้ังดานวิชาการ  การติดตามและประเมินผล และใหความชวยเหลือ 

 2.  นําประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษาเขาสูระบบการศึกษาอยางท่ัวถึง โดยคณะทํางานในแตละ 

ระดับขับเคล่ือนตามบทบาทหนาท่ี มี กศน.อําเภอ/เขต เปนหนวยจัดการศึกษาและประสานความรวมมือเพื่อสงตอ 

กลุมเปาหมายตามความตองการ และสอดคลองกับสภาพการเรียนรูของแตละบุคคล มี กศน.ตําบล/แขวง คอย 

ขับเคล่ือนรวมกับผูนําชุมชน ภาคีเครือขายในพื้นท่ี ใชกลยุทธ “กศน.ชวนนองเรียน” เพื่อน ากลุมเปาหมายเขาเรียน

ใน สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ท้ังการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อ

พัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอื่น ตามความสนใจ และรวมกับสถานศึกษาในสังกัดอื่นสรางระบบการสงตอ

กลุมเปาหมาย ในพื้นท่ีใหชัดเจน  

 3. พัฒนาระบบติดตามและชวยเหลือผูเรียน มีคณะทํางานในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ดําเนินงานจัดทํา 

แผนงานติดตามและชวยเหลือผูเรียน ไวในศูนยบริการใหคําปรึกษาของ กศน.อําเภอ/เขต น าระบบฐานขอมูล

ประชากร วัยเรียนท่ีอยูนอกระบบการศึกษา มาเปนเครื่องมือในการคนหา ตรวจสอบ และติดตาม ประชากรวัย

เรียนกลุมเดิม และ กลุมใหมท่ีอยูในระบบฐานขอมูล เพื่อทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา ไมใหกลุมเปาหมาย

ออกจากระบบ การศึกษา  ใหกศน.ตําบล ใหเปน “ศูนยขอมูลการชวยเหลือประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอกระบบ

การศึกษา” มีหนาท่ี เปนศูนยเช่ือมโยงความชวยเหลือตามสภาพปญหา ความตองการของกลุมเปาหมาย ท่ีเปน

ประชากรวัยเรียนท่ีอยูนอก ระบบการศึกษา ซึ่งสวนใหญเปนกลุมดอยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทาง

การศึกษาในพื้นท่ี และใชกลยุทธ“เคาะประตูบาน รุกถึงท่ี ลุยถึงถ่ิน” ใหครู กศน.ตําบลรวมกับผูนําชุมชน ภาคี

เครือขายในพื้นท่ีติดตามกลุมเปาหมาย อยางท่ัวถึง   

 4. ขยายผลการดําเนินงานเต็มพื้นท่ี เพื่อรวมกันแกปญหา โดยสรางจังหวัดตนแบบ “เมืองแหงการเรียนรู 

และใหโอกาสทางการศึกษา” ท่ีทุกภาคสวนของจังหวัดไดรวมกันขับเคล่ือนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการท้ัง 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ สําหรับกลุมเปาหมายท่ีพลาดโอกาส ขาดโอกาส และดอยโอกาสทาง 

การศึกษา โดยเฉพาะกลุมท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ใหสามารถเลือกเรียนกับ กศน. ไดตามความตองการ  มี

หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายตามมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว

ใน แตละชวงวัย รวมท้ังสงตอผูเรียนใหเขาเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  
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แนวทางขับเคลื่อนการดําเนนิงาน   

การขยายผลการอบรมหลักสูตรการคาออนไลน   

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

สํานักงาน กศน. ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

 1. เปดศูนยใหคําปรึกษา OOCC กศน.   

  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพื่อเปดชองทางในการใหคําปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการคา

ออนไลน เบ้ืองตน ผานชองทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงรวมมือ   

  1.2 อบรมใหความรูกับผูแทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพื่อเปน OOCC Consult โดยวิทยากร

จาก DTAC เพื่อรวมกับเน็ตอาสาในการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน   

  1.3 ผูผานการอบรม  OOCC Consult รวมเปนคณะทํางานใหคําปรึกษาของศูนย OOCC  

 2. ประชาสัมพันธบทบาทหนาท่ีของศูนยใหคําปรึกษา OOCC   

  2.1  จัดทําคลิปวีดีโอ โดยมีนอง OO และ นอง CC เปนตัวการตูนหรือมาสคอต 

  2.2  เผยแพรคลิปวีดีโอผานชองทาง online ตาง ๆ  

 3. อบรมวิทยากรแกนนํา ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จํานวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการตลาดและ

การสราง มูลคาในกับสินคา  2. หลักสูตรการโปรโมทสินคา   

  3.1 .ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนํา ครู ข และ ครู ค   ครู ข. ตัวแทน กศน.อําเภอ จํานวน 

851 คน   ครู ค. ครู กศน.ตําบล จํานวน 7,424 คน   

  3.2. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการคาออนไลน จํานวน 2 หลักสูตร กลุมเปาหมาย 

ประชาชนใน พื้นท่ี  178,176 คน (กศน.ตําบล 7,424 ตําบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    

  1. หลักสูตรการตลาดและการสรางมูลคาในกับสินคา  2 วัน    

  2. หลักสูตรการโปรโมทสินคา 2 วัน  โดยเปาหมายจํานวน 12 คนตอหลักสูตร และใหเขารวมกลุม 

OOCC สํานักงาน กศน.  

 4.สรางความตอเนื่องและคงสภาพในการเปนสมาชิก OOCC ในการคาออนไลนใหกับผูเขารับการอบรมกับ 

กศน.   

  4.1 ประเมินผูเขารับการอบรม โดยครู กศน.ตําบลผูอบรมติดตามผูเขารวมอบรมใหอยูในกลุม 

OOCC อยางตอเนื่อง   

  4.2 ประกวดผูทําการคาออนไลนดีเดนในระดับ กศน.อําเภอ และ กศน.จังหวัด  

  4.3 สงตอผูคาออนไลนไปยังหนวยงานอื่น เชน กรมธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
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 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานผานระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนินงาน 

OOCC ทุกส้ินไตรมาส  

 

แนวทางขับเคลื่อนการดําเนนิงาน   

การสงเสริมใหประชาชนอานออกเขียนได  

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

สํานักงาน กศน. ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   

 1. การสงเสริมการรูหนังสือสําหรับประชาชน หลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

 1) จัดทําแนวทางการสงเสริมใหประชาชนอานออกเขียนได    

 2) จัดทําคูมือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการรูหนังสือ ไทย 

พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    

 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรการรูหนังสือ ไทย

พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     

 4) จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรูตาม หลักสูตร

การรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    

 5) จัดทําเครื่องมือประเมินระดับการรูหนังสือไทย    

 6) สํารวจขอมูลผูไมรูหนังสือไทย และขอมูลผูเรียน หลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557 

 7) จัดทําฐานขอมลผูไมรูหนังสือ และผูเรียน หลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

 8) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานสงเสริมการรูหนังสือ เพื่ออานออกเขียนได  

  2. การสงเสริมการรูหนังสือสําหรับประชาชนท่ัวไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานดวย

การ ประเมินระดับการรูหนงัสือของนักศึกษา กศน. (อานออกเขยีนได)    

 1) จัดทําแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    

 2) จัดทําเครื่องมือการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    

 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    

 4) ติดตามการประเมินระดับการรูหนังสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได)    

 5) จัดทํารายงานการประเมินระดับการรูหนงัสือของนักศึกษา กศน. (การอานออกเขียนได) 
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แนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงาน  

การรณรงคเร่ืองการเพิ่มอัตราการอาน  

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

สํานักงาน กศน. ไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  

  จัดการสงเสริมการอานโดยใชหนวยเคล่ือนท่ีเขาหาชุมชน  

  กําหนดใหการอานเปนวาระจังหวัดทุกจังหวัด  

 เพิ่มและขยายกิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุกในชุมชน  

  สงเสริมและสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมจัดสนับสนุนการอาน เชน ในโรงงาน   

 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  

  พัฒนาการบริการใหประชาชนไดเขาถึงส่ือสงเสริมการอาน ไดสะดวก พรอมเขาสูสังคมดิจิทัล 

  สงเสริมสนับสนุนใหหองสมุดประชาชนทุกแหงพัฒนาระบบหนังสือผาน QR Code  

 

แนวทางขับเคลื่อนการดําเนนิงาน  

การสงเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

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

 ดวย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ  ชัยวงศ) ไดมอบนโยบาย ใหสํานักงาน 

กศน. เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุม 1 สํานักงาน กศน. ใหดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุข

ภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนมีความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในการดูแลสุข

ภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนใหมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเขาไปชวย

ประสานงานรวมกับโรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ และเจาหนาท่ี อสม. ในระดับหมูบาน หรือการอบรมใหความรู

เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพใหกับประชาชน ในพื้นท่ี  สํานักงาน กศน. จึงไดจัดทําแนวทางการดําเนินงานการจัด

กิจกรรมเพื่อสงเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูมือการสงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ

ประชาชนในพื้นท่ี โดยกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการ

จัดกิจกรรมการดําเนินงานการขับเคล่ือนการสงเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน     

วัตถุประสงค    

 1. เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู ความเขาใจสุขภาวะอนามัย    

 2. เพื่อใหนักศึกษา กศน. และประชาชน ไดมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
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กลุมเปาหมาย    

 นักศึกษา กศน. และประชาชน   

วิธีการดําเนินงาน       

 1. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ช้ีแจงการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม สุขภาวะ

อนามัยของประชาชนในชุมชน สํานักงาน กศน. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหแก กศน.อําเภอ/เขต  และ

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจําจังหวัด และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร    

 2. สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความรวมมือกับสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) 

โรงพยาบาลประจําจังหวัด สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร    

 3. กศน.อําเภอ/เขต ประสานขอความรวมมือกับสาธารณสุขอําเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจําอําเภอ และ

ศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    

 4. กศน.ตําบล/แขวง ประสานขอความรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนวิทยากร ใหความรู

เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุมเปาหมาย    

 5. ครู กศน.ตําบล/แขวง รวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ดําเนินงาน จัดกิจกรรม

เพื่อสงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     

  5.1 สุขภาวะอนามัยแม อาทิ อนามัยวัยรุน การดูแลหญิงต้ังครรภ การดูแลหลังคลอด  โรคและ

ความเส่ียง  

  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหวางแรกเกิด –5 ป อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 

โภชนาการ  

  5.3 ปญหาโรคท่ีไมติดตอ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบดวย  อาหาร อารมณ ออกก 

าลังกาย ไมด่ืมสุรา และไมสูบบุหรี่     

  5.4 ผูสูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกกําลังกาย การสงเสริมอาชีพ    

 6. ครู กศน. ตําบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) สามารถใหความรู เกี่ยวกับสุข

ภาวะอนามัย ใหแกกลุมเปาหมายตามเนื้อหาขอ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  5.4  โดยผาน

กระบวนการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหาความเขาใจใน 

กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุม)     

 7. ครู กศน.ตําบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบาน นักศึกษา 

กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
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 8. ครู กศน.ตําบล/แขวง สรุปผลการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมสุข

ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    

 9. สถาบัน กศน.ภาค กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมสุข ภาวะ

อนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกลาวใหสํานักงาน กศน. ทราบ   

การรายงานผล 

 1. ขอใหการรายงานผลการดําเนินงานดังกลาวเปนไปตามลําดับข้ัน ดังนี้         

  1.1  เมื่อครู กศน.ตําบล/แขวง  ดําเนินการจัดกิจกรรมเรียบรอยแลว ใหรายงานผล การ

ดําเนินการตอ กศน.อําเภอ/เขต และสงภาพถายการจัดกิจกรรมดังกลาว        

  1.2  ให กศน.อําเภอ/เขต สรุปผลการดําเนินงานของ กศน.ตําบล/แขวง แลวรายงานผลการ 

ดําเนินการตอสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสงภาพถายการจัดกิจกรรมดังกลาว        

  1.3  ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานดังกลาว 

รายงานใหสํานักงาน กศน. โดยผานระบบ DMIS  ดังนี้     

   ครั้งท่ี 1  รายงานภายในวันท่ี  14  ธันวาคม  2561 

   ครั้งท่ี 2  รายงานภายในวันท่ี  14  มีนาคม  2562 

   ครั้งท่ี 3  รายงานภายในวันท่ี  14  มิถุนายน  2562 

   ครั้งท่ี 4  รายงานภายในวันท่ี  13  กันยายน  2562    

 2. ใหสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกลาว  ทุกครั้งท่ีรายงาน

ผล จํานวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุมสงเสริมปฏิบัติการ   
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

 

          

             

เพื่อใหจังหวัดเลขสามารถดําเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นโยบายไทยแลนด 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศนของจังหวัดเลย “เมือง

นาอยู เมืองแหงการทองเท่ียว การคา และการลงทุนภายการพัฒนาท่ียั่งยืน” ซึ่งหัวหนาสวนราชการและ

คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2560 กําหนดวาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

รวม 8 ประเด็น เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐานสรางมูลคาผลิตภัณฑและบริการดานการ

ทองเท่ียว สงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียว อนุรักษฟนฟูธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเปนมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสรางการทองเท่ียวชุมชน การ

ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ภูมิปญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูการสรางมูลคาดานการทองเท่ียวใหสามารถ

สรางและกระจายรายไดแกประชาชน สงเสริมใหประชาชนออกกําลังกาย เลนกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ

พัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

 Health สงเสริมประชาชนชาวเลยใหมีการกินดีอยูดี มีความรูความเขาใจและตระหนัก ในการดูแล

สุขภาพอนามัยท้ังทางรายกายและจิตใจของตนเองท่ีเหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอยางเทาเทียมและ

ท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สรางวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม

มาใชในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรูสินคาภาคเกษตรใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

พัฒนาและเพิ่มแหลงน้ําเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรใหเปน Young Smart Farmer/Samar 

Farmer สรางความเข็มแข็งใหกับ สถาบันเกษตรกร สหกรณและกลุมเกษตรกรรวมท้ังมีเครือขายธุรกิจ มุนเนนการ

สงเสริมและการพัฒนาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางคุมคาและยั่งยืน ควบคูไปกับการ

นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต เพื่อสรางความมั่นคง และความปลอดภัยทาง

อาหารแกชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการคา 

การบริการ และการผลิต การสงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ กลุมอาชีพตางๆ อํานวย

ความสะดวกดานการคาและการลงทุน สงเสริมการคาชายแดน การจางงานท่ีมีคุณคา การพัฒนาสัมมาชีพ 

เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP สงเสริม สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการ

ภายใตการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางศักยภาพคนและชุมชนใหเขมแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา

บริการภาครัฐมุงสูความเปนสากล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อ

เสริมสรางความมั่นคง การลดความเหล่ือมลํ้า สงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทาเทียมทางเพศ การขจัด

ความยากจน สรางงาน สรางอาชีพ สรางรายได มุนเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
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ผูดอยโอกาส และ “บําบัดทุกข บํารุงสุข” แกทุกกลุม พัฒนาบานเมืองใหสะอาด แกไขปญหายาเสพติด อํานวย

ความยุติธรรม สรางความเปนระเบียบเรียบรอย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหมีความมั่นคงและความ

สงบเรียบรอย เสริมสรางวินัยจราจร เปนถ่ินฐานท่ีปลอดภัยสําหรับอยูอาศัย เพื่อความสงบสุขอยางยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและทํานุบํารุง

ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถ่ินใหมีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยางยั่งยืน สรางจิตสํานึก คานิยม และ

วิถีชีวิตท่ีดีงามในสังคม สงเสริมตอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน เพื่อสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจ สงเสริมความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อนําเลยไปสูสากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล สงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพ

ตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมายเพื่อสวนรวม เนนการนําความรูไปสูการปฏิบัติ สามารถใชความรูสราง

นวัตกรรม เปนพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 

 Integrity สงเสริมการใชหลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีในทุกภาคสวนเสริมสราง

คุณธรรม จริยธรรมและรูจักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทํานุบํารุง และสงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม 

สงเสริมใหชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใชวิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดํารงชีวิต สงเสริมใหชุมชนเขมแข็ง

สงบสุข สงเสริมและปลูกฝงใหชาวเลยมีความเขาใจในสิทธิและหนาท่ี ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตยสุจริต เอื้อ

อาทร ชวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
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สวนที่ 3 
การบริหารจัดการดานการศึกษาของกศน.อําเภอผาขาว 

 

สถานศึกษาไดประชุมบุคลากรเพื่อรวมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใชการวิเคราะห

สภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ในการกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษารวมท้ัง

โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาอันเปนปจจัยตอการจัดการศึกษาเพื่อนําผลไปใชในการ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว ซึ่งไดผลการ

ประเมินสถานภาพของดังนี ้

1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 

 จุดแข็ง (สภาพแวดลอมภายใน) 

  1. ผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคในระดับดีและดีมาก  

  2. มีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  3. มีโครงสรางระบบงานและมีคําส่ังมอบหมายงานท่ีชัดเจน 

  4. ผูเรียน มาพบกลุมและ เขารวมกิจกรรมของสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ มีน้ําใจตอผูอื่น  มีจิต
อาสา มีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 
  5.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูไดมีการมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาคนควาหาความรูจาก
แหลงเรียนรู  เชน   ทางอินเตอรเน็ต  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  6. มีการจัดทําแผนการเรียนรูท้ัง 3  ระดับครบทุกรายวิชา และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีหลากหลาย  เชน  การแบงกลุมเรียนรูอยางมีสวนรวม  การเรียนรูแบบการทําโครงงาน 
  7. มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยท่ีผูเรียนมีสวนรวมและสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียนใชโปรมแกรม ITในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศสําหรับนักศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 

จุดออน (สภาพแวดลอมภายใน) 

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การทดสอบระดับชาติ  (N-NET) คาเฉล่ีย   ยังตํ่ากวามาตรฐาน

ระดับชาติ   

  2. ครูผูสอนยังไมมีทักษะความชํานาญในการทําวิจัยในช้ันเรียน      
  3. นักศึกษามาพบกลุมนอย  เนื่องมาจากภารกิจหนาท่ี การงานและอาชีพ 

  4. การจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ  มักอยูในชวงฤดูฝน  จึงเปนอุปสรรคตอการเขารวมกิจกรรม

ของผูเรียนและผูรับบริการ 

  5. นักศึกษามีความแตกตางกันท้ังอายุ การศึกษา ประสบการณ ซึ่งยากในการจัดกระบวนการ

เรียนรู  เปนสาเหตุหนึ่งท่ีสงผลใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมสูงเทาท่ีควร    

  6. การระดมทรัพยากรทางการศึกษายังดําเนินการ ไดคอนขางนอย        
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         โอกาส (สภาพแวดลอมภายนอก) 

   1. มีการติดตอประสานงานกับหนวยงานระดับอําเภอและผูนําทองถ่ินอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง 
   2. มี กศน.ตําบล ต้ังอยูใจกลางชุมชนสงผลใหการใหบริการเปนไปอยางสะดวกและท่ัวถึง 
   3. ชุมชนมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสามารถศึกษาหาความรูได 
   4. ประชาชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําทองถ่ิน หนวยงานภาคีเครือขายในทองถ่ิน 
และคณะกรรมการสถานศึกษาใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 อุปสรรค (สภาพแวดลอมภายนอก) 
   1. บุคลากรอัตราจางมีขอจํากัดในการเขารับการพัฒนาสงผลใหการปฏิบัติงานดอยประสิทธิภาพ 
   2. ประชาชนสวนใหญมีความรูนอยและยากจนไมสนใจเรียน 

   3. มีการอพยพแรงงานของคนในชุมชน 

   4. มีอาชีพท่ีแตกตางกันจึงเปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอน 

   5. ชุมชนเห็นความสําคัญกับการอานนอย 

   6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  7.ปญหามลภาวะ    
จากผลการประเมินสถานการณของสถานศึกษา โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT 

Analysis) ของสถานศึกษาดังกลาวขางตน สถานศึกษาสามารถนํามากําหนดทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 

ไดแก ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ และกลยุทธ ดังนี้ 

2. ทิศทางการดําเนินงานของสถานศึกษา  

2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 

 คิดเปน” เป ็นกระบวนการคิดเพื่อแกไขปญหานําพาไปสูความสุขความสําเร็จโดยใชขอมูล 3 ดาน

มาประกอบการตัดสินใจ คือ ขอมูลดานวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถาสําเร็จก็มีความสุขถา

ไมพอใจก็กลับไปทบทวนใหม                                                                                      

 2.2 วิสัยทัศน 

 “ประชาชนอําเภอผาขาวไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําท่ีมี

คุณภาพได ทุกท่ี ทุกเวลา อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพื่อให เกิดสังคมฐานความรูการมีอาชีพและการมี

ความสามารถเชิงการแขงขันในประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน” 

2.3 อัตลักษณ สถานศึกษา“ใฝเรียนรู คูคุณธรรม” 

2.4 เอกลักษณ “สถานศึกษาสงเสริมคุณธรรม”  

 2.5 พันธกิจ 

  1. จัดการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพเพื่อ ยกระดับการศึกษา 

สมรรถนะในการเรียนรูและการแกปญหา   พัฒนาอาชีพ  คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพรอมในการเข

าสูประชาคมอาเซียน  ของประชาชนอยางท่ัวถึงและเทาเทียม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  2. ประสานภาคีเครือขายเพื่อผนึกกําลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร 
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  3.  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชใหเกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   และการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อใหรูเทาทันส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร 

  4. จัดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของคนในชุมชน 

สงเสริมบทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดกิจกรรมการเรียนรูและศูนยการเรียนในรูปแบบ   ตาง ๆ  

  5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2.6 เปาประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1 . ป ระชาชน ผู ด อย  พลาด และขาด โอกาสทาง

การศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปไดรับโอกาสทาง

การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษา

ตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ อยางเทาเทียมและท่ัวถึง 

เปนไปตามสภาพ ปญหา และความตองการของแตละ

กลุมเปาหมาย 

1. จํานวนผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานท่ีไดรับการสนับสนุนคาใชจายตามสิทธิท่ีกําหนดไว 

2 . จํานวนของคนไทยกลุม เป าหมายตางๆ ท่ี เขารวม

กิจกรรมการเรียนรู/ไดรับบริการกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง 

และการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีสอดคลองกับสภาพ ปญหา 

และความตองการ 

2. ประชาชนไดรับการยกระดับการศึกษา สรางเสริม

และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และความเปนพลเมือง

อันนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความ

เขมแข็งใหชุมชน เพื่อพัฒนาไปสูความมั่นคงและยั่งยืน

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

และส่ิงแวดลอม 

1. จํานวนประชาชนท่ีเขารับการอบรมใหมีความรูในอาชีพ

การเกษตรท่ีเหมาะสมกับสภาพบริบท 

2. รอยละผูจบหลักสูตร /กิจกรรมการศึกษานอกระบบท่ี

สามารถนําความรูความเขาใจไปใชได 

3. รอยละของผูเขารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผูสูงอายุ

กระทรวงศึกษาธิการ ผานเกณฑการอบรมตามหลักสูตรท่ี

กําหนด 

4. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับการพัฒนาศักยภาพ 

ทักษะอาชีพ สามารถมีงานทําหรือนําไปประกอบอาชีพได 

5. รอยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปรงใสของการดําเนินงานของหนวยงาน 
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3. ประชาชนไดรับโอกาสในการเรียนรูและมีเจตคติทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมสามารถคิด 

วิเคราะห และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ัง

แกปญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางสรางสรรค 

1. จํานวนผูรับบริการในพื้นท่ีเปาหมายไดรับการสงเสริม

ดานการรูหนังสือและการพัฒนาทักษะชีวิต 

2. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนเขารวม

กิจกรรม มีรายไดเพิ่มข้ึนจากการพัฒนาอาชีพตามโครงการ

ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

3.  รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรม

ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ (ระยะ

ส้ัน) มีความรูในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

4. ประชาชนไดรับการสรางและสงเสริมใหมีนิสัยรักการ

อานเพื่อการแสวงหาความรูดวยตนเอง 

1. จํานวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปท่ีเขาถึง

บริการการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. รอยละการอานของคนไทยเพิ่มข้ึน 

5. ชุมชนและภาคีเครือขายทุกภาคสวน รวมจัด สงเสริม 

และสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการขับเคล่ือนกิจกรรม

การเรียนรูของชุมชน 

1. รอยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดอยางสอดคลองกับบริบท

ของผูเรียน 

6. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการ

ศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการยกระดับคุณภาพใน

การจัดการเรียนรูและเพิ่ มโอกาสการเรียนรู ใหกับ

ประชาชน 

1. จํานวนผูผานการอบรมตามหลักสูตรท่ีกําหนดของ

กิจกรรมสรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 

2.  รอยละของหนวยงานและสถานศึกษาท่ีมีการใชระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทําฐานขอมูลชุมชนและการ

บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

7. หนวยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัด

กระบวนการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเป ล่ียนแปลงบริบทดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร 

และ ส่ิงแวดลอม  รวม ท้ั งตามความต อ งการขอ ง 

ประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

 

1. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรมตาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ (ระยะส้ัน) 

มีความรูในการส่ือสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไประ

ยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 
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8. บุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา

นอก ระบ บ และการศึ กษ าตามอั ธย า ศัยอย างมี

ประสิทธิภาพ 

1. จํานวนบุคลากรของหนวยงานและสถานศึกษาไดรับการ

พัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

. 2. รอยละของครู กศน. ท่ีสามารถจัดกระบวนการเรียนรู

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารไดอยางสอดคลองกับบริบท

ของผูเรียน 

9. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายใน

และมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 

2.8  กลยุทธ 

กลยุทธ 

กลยุทธท่ี  1  เขาถึงกลุมเปาหมายท่ีหลากหลายและท่ัวถึง 

        ตัวช้ีวัด 

1.1 ฐานขอมูลความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมายรายบุคคลและรายชุมชน  

1.2 แผนการเรียนรูตามความตองการการเรียนรูของกลุมเปาหมายรายบุคคลและรายชุมชน  

1.3 ระบบการใหบริการขาวสารขอมูลสารสนเทศแกกลุมเปาหมาย 

      แนวทางการดําเนินงาน 

      1.1 จัดกิจกรรมใหประชาชนในพื้นท่ี  64 หมูบาน  ใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

1.2 กําหนดพื้นท่ีและกลุมเปาหมายเพื่อจัดกิจกรรม โดยดําเนินการท้ัง 5 ตําบล ๆ ละ 1 หมูบาน  เพื่อ

สรางสังคมแหงการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.3 พัฒนาระบบฐานขอมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดทําขอมูลรายบุคคล  รายกลุม  และเช่ือมโยง

กับภาคีเครือขายเพื่อสามารถตรวจสอบใหเปนปจจุบันและนําไปใชได 

1.4 มีฐานขอมูลท่ีระบุความตองการ  ความพึงพอใจของผูเรียน  ผูรับบริการในพื้นท่ีเปาหมาย 

1.5 จัดทําแผนการเรียนรูรายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูทุก

กิจกรรม 

 

กลยุทธท่ี  2  ปรับวิธีเรียน เปลีย่นวิธีสอน ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของแตละกลุมเปาหมาย 

        ตัวช้ีวัด 

  2.1  มีหลักสูตรและส่ือท่ีพรอมใหบริการแกกลุมเปาหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธการ

ใหบริการ 
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  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคลองกับสภาพและความตองการของ

กลุมเปาหมาย อยางนอย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 

  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ ์

ของผูจบการศึกษาแตละหลักสูตรเพิ่มข้ึน 

  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  2.1  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและคลังหลักสูตรใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของผูเรียน

และผูรับบริการ 

  2.2  จัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรโดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2.3  จัดใหมีส่ือในการจัดกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองและเหมาะสมกับเนื้อหาของแตละ กิจกรรม

การเรียนรู 

  2.4  จัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย  ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  ผูรับบริการ และ

เนื้อหาของแตละกิจกรรม 

  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรูโดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู และใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวย

ตนเองตามศักยภาพ 

  2.6  จัดใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ตามเนื้อหาการเรียนรูของแต

ละกิจกรรม  โดยมุงเนนการประเมินความรู  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม จริยธรรม ของผูเรียนและผูรับบริการ 

  2.7 นําการจัดการความรูมาใชใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของกลุมเปาหมาย 

  2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาใหแกกลุมเปาหมายอยางท่ัวถึง 

  2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2.10 นําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก   

มาใชในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และภูมิปญญาใหเปนฐานความรูของชุมชน 

       ตัวช้ีวัด 

  3.1  หองสมุดประชาชนไดรับการพัฒนากิจกรรมใหเปนหองสมุดมีชีวิต 

  3.2  มีการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีหลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเขาถึงความรูของประชาชน 

  3.3  มีการสงเสริมการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถ่ิน  และแหลงเรียนรู 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  3.1  ขยายแหลงเรียนรูใหหลากหลายและกวางขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพื้นท่ี 

  3.2  พัฒนาแหลงเรียนรูใหมีประสิทธิภาพและองคความรู  ตลอดจนส่ือตาง ๆ ในการใหบริการอยาง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
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  3.3  สงเสริมสนับสนุนชองทางการเรียนรู  ดวยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เชน ศูนย  ICT โทรทัศนเพื่อ

การศึกษา (ETV) 

  3.4  สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีชีวิต  เชน  หองสมุดประชาชน  กศน.ตําบล  กศน.อําเภอ  

แหลงเรียนรู  ตลอดจนสงเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายขาว  วิทยุชุมชน   

 

กลยุทธท่ี  4  ผนึกกําลังภาคีเครือขายใหมีสวนรวมจัดการศึกษา 

        ตัวช้ีวัด 

  4.1  จํานวนภาคีเครือขายอยางนอย 5 เครือขาย ในพื้นท่ีรวมจัดการศึกษานอกโรงเรียนรวมกับ

สถานศึกษา 

  4.2  จํานวนกิจกรรมอยางนอย 5 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือขายรวมจัด 

  4.3  รอยละ  80 ของผูรับบริการกลุมเปาหมายท่ีรวมกิจกรรมการเรียนรูของภาคีเครือขายมีความพึง

พอใจอยูในระดับดี 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  4.1  แสวงหาและจัดทําฐานขอมูล  และทําเนียบภาคีเครือขายในการจัดการเรียนรู  ท้ังในและนอกพื้นท่ี

อําเภอผาขาว 

  4.2  สรางความตระหนักและความเขาใจกับภาคีเครือขายเพื่อรวมจัดการเรียนรูตลอดชีวิตในรูปแบบ

ตาง ๆ  

  4.3  จัดใหมีขอตกลงความรวมมือ  (MOU) ของภาคีเครือขาย 

  4.4  สรางแรงจูงใจใหเกิดการรวมคิด  รวมวางแผน  รวมทํา  รวมแกปญหา  และรวมพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรูในชุมชนกับภาคีเครือขาย 

  4.5  สงเสริมใหมีการระดมการใชทรัพยากรรวมกันกับภาคีเครือขาย 

  4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือขายสัมพันธ 

 

กลยุทธท่ี  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 

  ตัวช้ีวัด 

  5.1  สถานศึกษา  ผานเกณฑการประเมินตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลระดับดี 

  5.2  จํานวนบุคลากรไมตํ่ากวารอยละ 80 ทํางานตรงตามความรับผิดชอบ 

  5.3  มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

  แนวทางการดําเนินงาน 

  5.1  พัฒนาระบบการทํางานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยางตอเนื่อง 

  5.2  พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรูเพื่อตอบสนองความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 

  5.3  นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน 
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  5.4  ใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

  5.5  พัฒนาระบบการใหบริการดวยเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูรับบริการ 

     5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุมเปาหมายใหมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอาสาสมัคร กศน.  

เปนผูประสานงานระหวางตําบล และหมูบาน 
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สวนท่ี 4 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาพ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน  7  งาน  6  โครงการ ท่ีตองปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเนนท่ีสําคัญของ

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของ

หนวยงานและความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 

จุดเนนการดําเนินงานของงาน/โครงการ ในปงบประมาณ 2562 
 

 งาน 

 1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู  

  -  การจัดการศึกษาสําหรับผูไมรูหนังสือ  

  -  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอกระบบ 

                      2. การศึกษาตอเนื่อง 

    - ศูนยฝกอาชีพชุมชน  

    - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

    - การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

    - การจัดการศึกษาการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 

    - แหลงเรียนรู กศน.ตําบล  

    - กิจกรรมสงเสริมการอาน 

 4. งานพัฒนาบุคลากร  

     - พัฒนาบุคลการดานการจัดการเรียนการสอน 

     - โครงการพัฒนาบุคลากรดาน การเงิน บัญชี และพัสดุ 

     - โครงการพัฒนาบุคลากรดานการนิเทศ 

     - โครงการพัฒนาบุคลากรดานการจัดทําแผนงาน/โครงการ 

 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 6. งานนิเทศ กํากับ ติดตาม 

 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 โครงการ 

1. โครงการไทยนิยมยั่งยนื 

2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล(ขยายผล

การอบรมหลักสูตรการคาออนไลน) 

3. โครงการสงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

4. โครงการ Smart ONIE เพื่อสราง Smart Farmer 

 5. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ 

 6.  โครงการบริหารจัดการ 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   ราย

จาย

อื่น 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ การ

จัดการศึกษาและ

การเรียนรู 

1. สนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบต้ังแต

ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ัน

พื้นฐานโดยดําเนินการให

ผูเรียนไดรับการสนับสนุนคา

จัดซื้อตําราเรียน คาจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน และคาเลาเรียนอยาง

ท่ัวถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม

โอกาสในการรับการศึกษาท่ี

1.การจัดการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ัน

พื้นฐานระดับประถม ม.ตน 

ม.ปลาย 

2.จัดซื้อส่ือการเรียนการ

สอน/หนังสือเรียน 

3.จัดซื้อส่ือการเรียนการ

สอน/หนังสือเรียน สําหรบั

ผูพิการ 

4.การจัดการศึกษาผูไมรู

1. จํานวนผูเรียนเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนท่ีเขา
รับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอํานวย
ความสะดวก 
5.รอยละของผูเรียนท่ี
สามารถนําความรูไปใชใน
การศึกษาตอหรือพัฒนา

ผูดอย พลาด 

และขาดโอกาส

ทางการศึกษา

อายุ 15-59 ป 

ระดับ

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย 

 

 

 

 

 

66 คน 

658 คน 

 

924 คน 

 

 

 

 

 

 

89,100 

1,164,660 

 

1,672,440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01/62 
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 มีคุณภาพโดยไมเสีย

คาใชจาย 

2. จัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ใหกับกลุมเปาหมายผูดอย 

พลาด และขาดโอกาสทาง

การศึ กษา ท้ั งระบบการ

ใหบริการ ระบบการเรียน

การสอน ระบบการวัดและ

ประเมินผลการเรียน ผาน

การเรียนแบบเรียนรูด วย

ตนเอง การพบกลุม และการ

เรียนแบบช้ันเรียน  

3. จัดใหมีการประเมินเพื่ อ

เทียบระดับการศึกษา และ

การเที ยบโอนความรู และ

ประสบการณท่ีมีความโปรงใส 

ยุ ติ ธรรม ตรวจสอบได  มี

มาตรฐานตามท่ีกําหนด และ

สามารถตอบสนองความ

หนังสือ 

5.กิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา กศน. 

6.กิจกรรมปรับพื้น

ฐานความรู/คายวิชาการ 

7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุว

กาชาด 

8.กิจกรรมกีฬาตานยาเสพ

ติด 

9.การประเมินระดับการรู

หนังสือของนักศึกษา กศน. 

10.กิจกรรมติวเขม/สอน

เสริม 

11.วัดและประเมินผล 

 

คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

ผูไมรูหนังสือ  

14 คน 

 

 

 

7,700 
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ตองการของกลุมเปาหมายได

อยางมีประสิทธิภาพ 

4 . ส งเสริมให ผู เรี ยนต อง

เรียนรูและปฏิ บัติกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพชีวิ ต เพื่ อ

ดําเนินกิจกรรมเสริมสราง

ความสามัคคี ปองกันและ

แ ก ไข ป ญ ห าย า เสพ ติ ด

บําเพ็ญสาธารณประโยชน

อยางตอเนื่อง และสงเสริม

ก ารป กครอ งใน ระบ อ บ

ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี

พระมหากษัตริยทรงเป น

ประมุข เชน กิจกรรมลูกเสือ 

เนตรนารี  และยุ วกาชาด 

กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ัง

ชมรม/ชุมนุม และเปดโอกาส

ให ผู เรียนนํ ากิ จกรรมการ

บําเพ็ญประโยชนอื่นๆนอก

หลักสูตร มาใช เพิ่ มช่ัวโมง
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กิจกรรมให ผู เรียนจบตาม

หลักสูตรได 

5 . จั ดการศึกษาเพื่ อเพิ่ ม

อัตราการรูหนังสือใหคนไทย

ใหสามารถอานออกเขียนได 

โดยใชหลักสูตรการรูหนังสือ

ไทย พุทธศักราช 2557 ของ

สํานักงาน กศน. และส่ือท่ี

เหมาะสมกับสภาพและพื้นท่ี

ของกลุมเปาหมาย   

 

 

รวม  1,646 2,926,200 7,700  
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ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการการศึกษา

ตอเนื่อง 

1. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทําอยางยั่งยืน โดย
ใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานทํา และอาชีพท่ี
สอดคลองกับศักยภาพของ
ผูเรียนและศักยภาพของแต
ละพื้นท่ี  
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทั ก ษ ะ ชี วิ ต ให กั บ ทุ ก
ก ลุ ม เป าห ม าย  โด ย จั ด
กิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะ
ชีวิต  การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 

1. จัดกิจกรรมศูนยฝก
อาชีพชุมชน  
2. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 
3. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4.การจัดการศึกษาการ
เรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การติดตามประเมินผล 
6. การสรุป รายงานผล
การดําเนินงาน 
 

1. จํานวนผูเรียนเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนท่ีเขา
รับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอํานวย
ความสะดวก 
5.รอยละของผูเรียนท่ี
สามารถนําความรูไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

ศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน 

- 1 อําเภอ 1 

อาชีพ 

- กลุมสนใจ 

- ช้ันเรียน

วิชาชีพ 

พัฒนาทักษะ

ชีวิต 

พัฒนาสังคม

และชุมชน 

เศรษฐกิจ

 

 

52 คน 

 

152 คน 

120 คน 

 

226 คน 

 

150 คน 

 

90 คน 

  

 

 
 
 

 
24,690 

 

57,000 

 

68,400 

 

 
46,286 

 
106,400 
108,000 
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การส งเสริมความสามารถ
พิเศษตางๆ ท่ีมุงเนนใหทุก
ก ลุ ม เป าห มายมี ความ รู
ความสามารถในการบริหาร
จัดการชีวิตของตนเองใหอยู
ในสังคมไดอยางมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง
สามารถใช เวลาวางให เปน
ป ร ะ โ ย ช น ต อ ต น เอ ง 
ครอบครัว และชุมชน 
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สั งคมและชุ มชน  โดยใช
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร จั ด
กระบวนการเรี ยนรู แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการ
ฝกอบรม  การเรียนทางไกล 
การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู  การ
จัดกิ จกรรมจิตอาสา การ
สรางชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับ
กลุมเป าหมาย และบริบท
ของชุมชนแตละพื้นท่ี โดย
เน นการดํ าเนิ นตามหลัก

 พอเพียง  
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ป รั ช ญ าข อ ง เศ รษ ฐกิ จ
พอเพียง การสรางจิตสํานึก
ความ เป นประชาธิ ป ไตย 
ความเป นพลเมื องดี  การ
บํ าเพ็ ญ ป ระ โยชน  ก าร
อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
4. สงเสริมการจัดการเรียนรู
เพื่อสรางจิตสํานึกและวินัย
ในชุมชน เชน การสงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอ ยขอ ง ชุ ม ชน  ก ารจั ด
กิจกรรมจิตอาสาศูนยเรียนรู
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหมประจําตําบล 

รวม  790 คน  150,090 260,686 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจาย

อื่น 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการการศึกษา

ตามอัธยาศัย 

1. สงเสริมใหมีการพัฒนา
แหลงการเรียนรูในระดับ
ตําบล เพื่อการถายทอดองค
ความรู และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรองคความรูในชุมชน
ไดอยางท่ัวถึง 
2. กําหนดใหการอานเปน
วาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรู เพื่ อปลูกฝงนิ สัยรัก
การอานเพิ่ม ขยายกิจกรรม
ส งเสริมการอ านเชิงรุกใน
ชุ ม ช น  แ ล ะ พั ฒ น า
ความสามารถในการอานและ

1. พัฒนาแหลงเรียนรู 
กศน.ตําบล และรวมกับ
ภาคีเครือขายเพื่อ
เสริมสรางวัฒนธรรม
สงเสริมการอาน 
2. กิจกรรมสงเสริมการ
อาน 
  - จัดกิจกรรมสงเสริมการ
อานในหองสมุดและพัฒนา
หองสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
หองสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครวัรัก
การอาน 

1. จํานวนผูรับบริการ
เปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอํานวย
ความสะดวก 
3.รอยละของผูรับบริการ
ท่ีสามารถนําความรูไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดีข้ึนไป 
 

1. หองสมุด
ประชาขน 
2. กศน.ตําบล 
3. อาสาสมัคร
สงเสริมการอาน 
4. บานหนังสือ
ชุมชน 
5. ประชาชน
ท่ัวไป 
6. ภาคี
เครือขาย 
7. แหลงเรียนรู
ในระดับตําบล 

1 แหง 
 

5 แหง 
64 คน 

 
64 แหง 

 
5,000 คน 

 
20 % 

 

3 แหง 

 60,000 
 

12,350 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

84,000 
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ศั กยภาพการเรี ยนรู ของ
ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 
4 . ส งเสริ มให มี การสร าง
บรรยากาศ และส่ิงแวดลอม
ท่ีเอื้อตอการอานใหเกิดข้ึนใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหลงการเรียนรู ให
เกิดข้ึนอยางกวางขวางและ
ท่ัวถึง เชน พัฒนาหองสมุด
ประชาชนทุกแห งให เป น
แหลงเรียนรูตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใชระบบเช่ือมโยง
แหลงเรียนรูและการพัฒนา
ระบบหนังสือผาน QR Code 
ส ง เส ริ ม แ ล ะสนั บ สนุ น
อาสาสมัครสงเสริมการอาน 
การสรางเครือขายสงเสริม
การอ าน จัดหน วยบริการ
เคล่ือนท่ีพรอมอุปกรณเพื่อ
ส งเสริมการอ านและการ
เรียนรู ท่ี หลากหลายออก
ใหบริการประชาชนในพื้นท่ี
ตางๆ อยางท่ัวถึง สม่ําเสมอ 
รวมท้ังเสริมสรางความพรอม

- หองสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใชระบบเช่ือมโยงแหลง
เรียนรูและจัดทําส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 
  - บานหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 
  - สํารวจ/วิจัยผลการ
ดําเนินงานดานการสงเสริม
การอาน   
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ในด าน ส่ื ออุ ปกรณ  เพื่ อ
สนับสนุนการอาน และการ
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการ
อานอยางหลากหลาย 
5. สงเสริมสนับสนุนใหภาคี
เครือขายรวมจัดสนับสนุน
การอ าน  เช น  ใน โรงงาน 
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

รวม    156,350  
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนา

บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภท

ใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ัง

กอนและระหวางการดํารงตําแหนง

เพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ

ดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ังสงเสริมให

บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อน

ตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการ

ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ 

2) พั ฒ นาหั วหน า กศน.ตํ าบลให มี

สมรรถนะสูงข้ึนในการบริหารจัดการ กศน.

1) พัฒนาบุคลากรดาน

การจัดการเรียนการสอน 

2) พัฒนาบุคลากรดาน 

การเงิน บัญชี และพัสดุ 

3)พัฒนาบุคลากรดานการ

นิเทศ 

4) พัฒนาบุคลากรดาน

การจัดทําแผนงาน/

โครงการ 

5) พัฒนาคุณภาพ

บุคลากร ดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1.จํานวนบุคลากรของ

หนวยงานและสถานศึกษา

ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

สมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของ

หลักสูตรการพัฒนา 

3. รอยละของบุคลากรท่ี

สามารถนําความรูไปใช

หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บุคลากร

อําเภอผาขาว 

จํานวน  

15  คน 
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ตําบล และการปฏิบั ติงานตามบทบาท

ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการ

เปนนักจัดการความรูและผูอํานวยความ

สะดวกในการเรียนรูเพ่ือใหผู เรียนเกิด

การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู ท่ีเกี่ยวของให

สามารถจัดรูปแบบการเรียนรูไดอยางมี

คุ ณ ภ าพ โดยส งเส ริ ม ให มี ค วาม รู

ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน 

การจัดกระบวนการเรียนรู การวัดและ

ประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน 

4) ส ง เส ริม แ ล ะ พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ

คณะกรรมการ กศน.ตําบล เพ่ือการมี

สวนรวมในการบริหารการดําเนินงาน

ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล 

อยางมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบ

การบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมี

ความรู ความสามารถและมีความเปนมือ

อาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรู

 4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) เส ริมสร างสั มพั นธภาพระหว าง

บุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขายท้ังในและ

ต างป ระ เทศ ใน ทุ ก ระ ดั บ เพ่ื อ เพ่ิ ม

ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดย

จัดให มี กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 

และเสริมสรางความสัมพันธระหวาง

บุคลากร และภาคีเครือขายในรูปแบบท่ี

หลากหลายอยางตอเน่ือง 

 

รวม  15 คน    
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวดัเลย 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/

โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดํา 

เนินงาน   

รายจายอื่น 

5 

 

 

 

 

 

 

โครงการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความเขาใจ ตระหนักถึง
ความสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได
อยางตอเนื่อง 
2. เพื่อพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาใหได
มาตรฐาน  
3. เพื่อพรอมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนด 

5. กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษาใหกับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1) รอยละของบุคลากรท่ีมี
ความรู ความเขาใจ ตระหนัก
ถึงความสําคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และ
ดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได
อยางตอเนื่อง 
2) สถานศึกษาท่ีมีระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและมีการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับดี ข้ึนไป 

สถานศึกษา
(กศน.อําเภอ) 
และ 
บุคากร กศน.
อําเภอ 
 

สถาน 
ศึกษา 1 
แหง 
และ
บุคลากร 
จํานวน 
15 คน 

   

รวม  15 คน    
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการงาน
นิเทศ กํากับ 
ติดตาม 

1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและนําผลการนิเทศ
ไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
ตามสภาพบริบทของแตละพื้นท่ีในป
งบประมาณตอๆไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษา
และใหคําปรึกษาคําแนะนําแก
บุคลากรกศน.ในการดําเนินงาน 
 

1. แตงต้ัง
คณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมส่ือ คูมือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/
สรุปผลรายงานการ
นิเทศ มายังสํานักงน 
กศน.จังหวัดเลย 
 

1.รอยละของกลุมเปาหมาย 
ท่ีสามารถดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบ
ไดสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดไวอยางโปรงใส 
ตรวจสอบได โดยใช
ทรัพยากรอยางคุมคา/ตาม
แผนท่ีกําหนดไว 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

1) กศน.ตําบล 
2) หองสมุด
ประชาชน 
3) บาน
หนังสือชุมชน 
 

5 แหง 

1 แหง 

 

64 หมูบาน 

   

รวม      

 

73 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการกํากับ ควบคุม และ
เรงรัดการเบิกจายงบประมาณให
เปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
2. พัฒนาระบบฐานขอมูลใหมี
ความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันท่ัวประเทศอยาง
เปนระบบเพ่ือใหหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
นําไปใชเปนเครื่องมือสําคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการนําผลมาพัฒนาการ
ดําเนินงานอยางตอเน่ือง ตาม
วงจรคุณภาพ 

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และ 
เจาหนาท่ีงานท่ีเกี่ยวของ 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ ใน 
facebook  และในระบบ 
DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ ระดับ
จังหวัดอําเภอ และตําบล 
5) การบริการความเสี่ยง 

 

1.จํานวนระบบฐานขอมูล
กลางดานการศึกษาของ
ประเทศท่ีไดรับการพัฒนาให
ทันสมัยและเปนปจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ 
ดี ข้ึนไป 

  

บุคลากร กศน.
อําเภอผาขาว 

 

15  คน - - - 
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เดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ังจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอัธยาศัยอยางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ใหมีความ
ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันท่ัวประเทศ สามารถ
สืบคนและสอบทานไดทันความ
ตองการเพ่ือประโยชนในการจัด
การศึกษาใหกับผูเรียนและการ
บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ 

รวม  15 คน    
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน   ( โครงการ
ชุมชนตนแบบตาม
โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ) 

1. เพื่อใหประชาชน  รู
สิทธ ิรูหนาท่ี ของการเปน
พลเมืองดี ภายใตการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพื่อให
ประชาชน   สามารถเขาถึง
และรูกลไกการบริหาร
ราชการ  

การอบรมใหความรูเรื่องรู
สิทธ ิรูหนาท่ี ของการเปน
พลเมืองดีและรูกลไกการ
บริหารราชการ 
 

ประชาชนในหมูบาน
ตนแบบ 4 หมูบาน เขารับ
การอบรมตามหลักสูตร
และจบตามเกณฑและ
ระยะเวลาท่ีสถานศึกษา
กําหนด 
 

-หมูบาน
ตนแบบอําเภอ
ผาขาว    
 

5 หมูบาน - - - 

รวม  5 หมูบาน - - - 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สราง
เครือขายดิจิทัล
ชุมชนระดับตําบล
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการคา
ออนไลน) 
 

1)พัฒนาทักษะการใช 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรูและทักษะ
ดาน Digital ใหกับครูและ
บุคลากร กศน .ในการใช
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
3) สงเสริมการจัดการเรียนรู
ด า น  Digital เ พื่ อ ใ ห
ประชาชนมีความรูพื้นฐาน

1.1 อบบรมวิทยากรแกน
นําครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนนํา ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรม
วิทยากรแกนนํา  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผูเขารับการ
อบรม โดย ครู กศน.ตําบล
ผูอบรม(ครู ค) ติดตาม
ผูเขารวมอบรมใหอยูใน
กลุมศูนยผลิตภัณฑสินคา

1.จํานวนบุคลากรของ
หนวยงานและสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนา 
2. จํานวนผูผานการอบรม 
ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
4. รอยละของบุคลากรท่ี
สามารถนําความรูไปใช
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

1) ครู 
2) ประชาชน
ท่ัวไป 

7 คน 

200 คน 
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ด าน Digital แ ล ะค ว าม รู
เรื่องกฎหมายวาดวยการ
กระทําความผิดเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร สําหรับการใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน 
รวมท้ังการพัฒนาและการ
เขาสูอาชีพ 
4) สรางความรูความเขาใจ
และทักษะพื้ นฐานใหกับ
ประชาชน เกี่ยวกับการทํา
ธุรกิจและการคาออนไลน 
(พาณิชยอิ เล็กทรอนิกส ) 
เพื่อรวมขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

ออนไลน อยางตอเนื่อง 
1.6 ประกวดผูทําการคา
ออนไลนดีเดนในระดับ 
กศน.อําเภอ และ กศน.
จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ดําเนินงานผานระบบ 
DMIS 

รวม  207 คน    
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ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวดัเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ  สงเสริม
สุขภาวะอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 

1)เพื่อสงเสริมให
นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน มีความรู 
ความเขาใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพื่อใหนักศึกษา 
กศน. และประชาชน 
ไดมีสุขภาพอนามัย
และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

1) ใหความรูเกี่ยวกับ
สุขภาวะอนามัยกับ
กลุมเปาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบาน
นักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชน
ในชุมชน 

1.จํานวนบุคลากรของ
หนวยงานและสถานศึกษาไดรับ
การพัฒนา 
2. จํานวนผูผานการอบรม ตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. รอยละของผูรับการอบรม ท่ี
สามารถนําความรูไปใชหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี 
ข้ึนไป 

นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน 

600 คน    

รวม  300 คน    
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 

1. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีความรู ความ

เขาใจในการเปน Smart 

Farmer 

2. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนมีความรู ความ

เขาใจในเรื่องการทํา

การเกษตร ตามความ

เหมาะสมของพื้นท่ีและเห็น

ชองทาง หรือการพัฒนา

อาชีพดานการเกษตร 

1)สงเสริมใหครูมีทักษะการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรูดาน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความ
ตองการของชุมชน 
2) จัดใหประชาชนไดรับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 

1.จํานวนประชาชนไดรับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสราง 
Smart Farmer 
2. รอยละของประชาชน

กลุมเปาหมายท่ีผานการ

อบรมตามหลักสูตร Smart 

ONIE เพือ่สราง Smart 

Farmerมีความรู และ

สามารถนําไปประยุกตใชใน

การดําเนินชีวิตได 

• กศน.ตําบล 

• ประชาชน
ท่ัวไป 

5 ตําบล 
50 คน 

  76,000 
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3. เพื่อสงเสริมให

ประชาชนท่ีผานการอบรม 

สามารถยกระดับเปน 

Smart Farmer ของ

กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ 

3. รอยละของครู กศน. ท่ี

สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพื่อสราง 

Smart Farmerไดอยาง

สอดคลองกับบริบทของ

ผูเรียน 

รวม  50 คน   76,000 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ อบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

เพื่อ 
1) พัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร และขยายผลไปยัง
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ของประชาชนในรูปแบบตางๆ 
อยางเปนรูปธรรม เชน  
หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัด
หลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 
2) จัดใหประชาชนไดรับ

  1) พัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
2) จัดใหประชาชนไดรับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารดานอาชีพ (ระยะ
ส้ัน) 
 

1. จํานวนประชาชนไดรับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภ าษ าอั งก ฤษ เพื่ อ ก า ร
ส่ือสารดานอาชีพ (ระยะ
ส้ัน)สําหรับประชาชนใน
ศูนยอาเซียนศึกษา กศน. 
2. รอยละของประชาชน

กลุมเป าหมายท่ีผ านการ

อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

ประชาชน
ท่ัวไป 

60 คน   48,000 
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การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารดานอาชีพ (ระยะ
ส้ัน)สําหรับประชาชนใน
ศูนยอาเซียนศึกษา กศน. 
3) ใหประชาชน
กลุมเปาหมายท่ีผานการ
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
ดานอาชีพ (ระยะส้ัน) มี
ความรูในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถ
นําไปประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตได 
 

ดานอาชีพ (ระยะส้ัน) มี

ค ว าม รู ใน ก าร ส่ื อ ส า ร

ภาษาอังกฤษ และสามารถ

นํ าไปประยุ กต ใช ในการ

ดําเนินชีวิตได 

3.  รอยละของครู กศน. ท่ี

สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารไดอยางสอดคลอง

กับบริบทของผูเรียน 

4.ความพึ งพอใจท่ีอยู ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

รวม  60 คน   48,000 
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ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว      สํานักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 

ท่ี 

(3) 

ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 

วัตถุประสงค 

(5) 

กิจกรรมหลัก 

(6) 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

(7)เปาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 

กลุมเปาหมาย 

จํานวน 

เปาหมาย 

อุดหนุน ดําเนินงาน   รายจายอื่น 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสวนรวม
ของชุมชน 

1 เพื่อใหผูเขารวม

โครงการฯ มีความรู ความ

เขาใจในการคัดแยกขยะ 

2 เพื่อใหผูเขารวม
โครงการฯ มีความรู ความ
เขาใจในการแกปญหาขยะ
ในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

1 ใหความรูเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ  
    มูลฝอยในพ้ืนท่ี 
2 ใหความรูเกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย (ถังสีเขียว) 
     - ขยะท่ัวไป  (ถังสีฟา) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟา) 
     - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

 

ผูเขารวมโครงการฯ รอย

ละ 75 มีความพึงพอใจ มี

ความรู ความเขาใจในการ

คัดแยกขยะ และการ

แกปญหาขยะในครัวเรือน 

ชุมชน สังคม 

 

กศน.ตําบล 
ประชาชน
ท่ัวไป 

5 แหง 
100 คน 

  10,000 
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รวม  100 คน   10,000 
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู 

 

 

 

1.หนวยงาน         สํานักงานกศน.จังหวัดเลย 

 
2.สอดคลอง ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 2,4,3 /ยุทธศาสตรขอที่ 1 , 3, 4 และภารกิจตอเน่ือง ขอที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

  

 

3. ช่ืองาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู 
 

7.เปาหมาย 
ประเภท

กลุมเปาหมาย 
จํานวน หนวย 

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

 
 
 

66 
658 
924 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผูไมรูหนังสือ 14 คน 

รวมท้ังสิ้น 1,610 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพ่ือ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแตปฐมวัยจน
จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยดําเนินการใหผูเรียนไดรับ
การสนับสนุนคาจัดซื้อตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสีย
คาใชจาย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใหกับกลุมเปาหมายผูดอย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ท้ังระบบการใหบริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผานการ
เรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การพบกลุม และการเรียน
แบบชั้นเรียน  
3) จัดใหมีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู และประสบการณ ท่ีมีความโปรงใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และ
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 
4) สงเสริมใหผู เรียนตองเรียนรูและปฏิบั ติ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความ
สามัคคี ปองกันและแก ไขปญหายาเสพติดบําเพ็ญ
สาธารณประโยชนอยางตอเน่ือง และสงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม และ
เปดโอกาสใหผูเรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญประโยชน
อ่ืนๆนอกหลักสูตร มาใชเพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบ
ตามหลักสูตรได 
5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรูหนังสือใหคนไทยให
สามารถอานออกเขียนได โดยใชหลักสูตรการรูหนังสือ
ไทย พุทธศักราช 2557 ของสํานักงาน กศน. และสื่อท่ี
เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนท่ีของกลุมเปาหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2) จัดการจัดการศึกษาสําหรับผูไมรู
หนังสือ  
3) จัดการจัดการเทียบระดับการศึกษา 
4) จัดการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จํานวน. 1,774,320  บาท 
ผลผลิตท่ี  4 จํานวน     7,700  บาท 
 รวมท้ังสิ้น  1,782,020  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

887,160 
3,850 

- 
- 

887,160 
3,850 

- 
- 

รวมท้ังสิ้น 891,010 - 891,010 - 

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล..นางสาวศุภจีอนงค  เอ่ียมเวียง 
            นางสาวจุฬาลักษณ  ทัพซาย 
            นางสุพัตรา  พงษสะพัง 
            นายธีรรัตน  วีระวัฒน 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอผาขาว 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
1. จํานวนผูเรียนเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนท่ีเขารับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อํานวยความสะดวก 
5.รอยละของผูเรียนท่ีสามารถนําความรู
ไปใชในการศึกษาตอหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 
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สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.หนวยงาน          กศน..อําเภอผาขาว 

 2.สอดคลอง ยุทธศาสตรขอท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 

 
3. ช่ืองาน/โครงการการศึกษาตอเนื่อง 

 
7.เปาหมาย 
ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนยฝกอาชีพชุมชน 
- 1 อําเภอ 1 อาชีพ 
- กลุมสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

52 
152 
120 
226 
150 

 
90 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
รวมท้ังสิ้น 790 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพ่ือ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางย่ังยืน โดยให
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และ
อาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของผูเรียนและศักยภาพของ
แตละพ้ืนที่  
2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตางๆ อาทิ คายพัฒนา
ทั กษะชี วิ ต  การจั ด ต้ั งชมรม/ชุ ม นุ ม  การส งเสริ ม
ความสามารถพิเศษตางๆ ที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมี
ความรูความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใชหลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสราง
ชุ มชนนั กปฏิ บั ติ  และรู ปแบบอ่ื นๆ ที่ เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชนแตละพ้ืนที่ โดยเนนการ
ดําเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสราง
จิตสํานึกความเปนประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี การ
บําเพ็ญประโยชน การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
4) สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึกและวินัยใน
ชุมชน เชน การสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล 
5) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับคนพิการอยาง
มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละ
บุคคล และมีทักษะการดํารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพพ่ึงพาตนเองไดเต็มศักยภาพอยางมีศักด์ิศรีความเปน
มนุษยบนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรีของผูดอยโอกาส
ใหสามารถอยูในสังคมไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรูตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

6. งบประมาณ    งบรายจายอื่น  จํานวน   260,686 บาท 
                      ผลผลติท่ี  4  จํานวน     115,890  บาท 
                      รวมท้ังสิ้น     จํานวน  4376,576 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
ศูนยฝกอาชีพชุมชน 
- 1 อําเภอ 1 อาชีพ 
- กลุมสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

  
23,143 
53,200 
54,000 

 
23,143 
53,200 
54,000 

 

พัฒนาทักษะชีวิต 12,345  12,345  

พัฒนาสังคมและชุมชน  28,500 28,500  

เศรษฐกิจพอเพียง  17,100 17,100  

รวมทั้งสิ้น 12,345 175,943 

 

188,288 

 

 

 

 
10. ผูรับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นายธีรพงศ พิมใจ, 
            นางสุพัตรา พงษสะพัง, 
             น.ส.นงนุช บางประอินทร,        
             นายธีรรัตน วีระวัฒน 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอ1  แหง,กศน.ตําบล 5 แหง 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
1. จํานวนผูเรียนเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว 
2.รอยละของผูเรียนที่เขารับการศึกษา 
3.รอยละของผูเรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อํานวยความสะดวก 
5.รอยละของผูเรียนที่สามารถนําความรูไป
ใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอผาขาว จ.เลย 

 
2.สอดคลอง ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยกระทรวงศกึษาธิการ ขอ 4,5  ยุทธศาสตรขอท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 1  

 3. ช่ืองาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เปาหมาย 
ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

1) หองสมุดประชา ขน 
2) กศน.ตําบล 
3) อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน 
4) บานหนังสือชุมชน 
5) ประชาชนทั่วไป 
6) ครอบครัว 
 
7) ภาคีเครือขาย 

1 
5 

64 
 

64 
5,000 

562 
 

20 

แหง 
แหง 

คน 
 

แหง 
คน 

ครอบ 
ครัว 
% 

รวมทั้งสิ้น 

24 
5,016 

562 

แหง
คน 

ครอบ
ครัว 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพ่ือ 
1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูในระดับ
ตําบล เพ่ือการถายทอดองคความรู และจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพรองคความรูในชุมชนไดอยางท่ัวถึง 
2) กําหนดใหการอานเปนวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปลูกฝงนิสัยรัก
การอานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสงเสริมการอานเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอานและ
ศักยภาพการเรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 
4) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการอานใหเกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยางกวางขวาง
และท่ัวถึง เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงให
เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน การใชระบบ
เชื่อมโยงแหลงเรียนรูและการพัฒนาระบบหนังสือ
ผาน QR Code สงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สงเสริมการอาน การสรางเครือขายสงเสริมการอาน 
จัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณเพ่ือสงเสริม
การอานและการเรียนรูท่ีหลากหลายออกใหบริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง สมํ่าเสมอ 
รวมท้ังเสริมสรางความพรอมในดานสื่ออุปกรณ เพ่ือ
สนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การอานอยางหลากหลาย 
5) ส งเสริมสนับสนุนให ภาคี เครือข ายรวมจั ด
ส นั บ ส นุ น การอ าน  เช น  ใน โร งงาน  ส ถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหลงเรียนรู กศน.ตําบล และรวมกับภาคี
เครือขายเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมสงเสริมการอาน 
2) กิจกรรมสงเสริมการอาน 
  - จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในหองสมุดและ
พัฒนาหองสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในหองสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน 
- หองสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใชระบบเชื่อมโยงแหลงเรียนรูและจัดทําสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 
  - บานหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสงเสริมการอาน 
  - สํารวจ/วิจัยผลการดําเนินงานดานการสงเสริม
การอาน   

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  5    จํานวน 97,324 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

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

คาหนังสือพิมพ ตําบล 3,087  3,087  3,087  3,087  

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

หนงัสือพิมพหองสมุด 1,825  1,825  1,825  1,825  

หองสมุดประชาชน 7,500  7,500  7,500  7,500  

ซ้ือส่ือหองสมุด   15,000  15,000    

รวมทั้งสิ้น      16,837       31,837       31,837       16,837  

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายสันติภาพ  สาลี 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นท่ีดําเนินการ 
กศน.อําเภอ  1  แหง 
กศน.ตําบล    5  แหง 
หองสมุดประชาชน   1  แหง 
บานหนังสือชุมชน     18    แหง 

8.ตัวชีว้ัดความสําเร็จ  
1. จํานวนผูรับบริการเปนไปตามเปาหมายที่
กําหนดไว 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอํานวย
ความสะดวก 
3.รอยละของผูรับบริการที่สามารถนําความรูไป
ใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดีขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 
(จําแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอผาขาว จ.เลย 

 2.สอดคลอง ยุทธศาสตรขอท่ี 1,2, 6 และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 2,6 

 3. ช่ืองาน/โครงการงานพัฒนาบุคลากร 

 
7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

1) ผูบริหาร 
2) ขาราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจางประจํา 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษจางเหมา 
7) จางเหมาอ่ืน 

1 
- 

11 
- 
2 
1 
- 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมท้ังสิ้น 15 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพ่ือ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทใหมีสมรรถนะ
สูงข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังกอนและระหวางการดํารง
ตําแหนงเพ่ือใหมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดําเนินงานของ
หนวยงานและสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพรวมท้ัง
สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อน
ตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเนนการประเมิน 
วิทยฐานะเชิงประจักษ 
2) พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบลใหมีสมรรถนะสูงข้ึนในการ
บริหารจัดการ กศน.ตําบล และการปฏิบั ติงานตาม
บทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนัก
จัดการความรูและผู อํานวยความสะดวกในการเรียนรู
เพ่ือใหผู เรียนเกิดการเรียนรู ท่ี มีประสิทธิภาพอยาง
แทจริง 
3) พั ฒ นาครู กศน. และผู ท่ี เกี่ ยวข องให สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพโดยสงเสริมใหมี
ความรูความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องตน 
4) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ตําบล เพ่ือการมีสวนรวมในการบริหารการดําเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อยางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู ใหมีความรู ความสามารถและ
มีความเปนมืออาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมท้ังภาคี
เครือขายท้ังในและตางประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสรางความสัมพันธ
ระหวางบุ คลากร และภาคี เครือขายในรูปแบบท่ี
หลากหลายอยางตอเน่ือง 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรดานการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรดาน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรดานการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรดานการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายสมยศ  สรอยจันดา 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอผาขาว, สํานักงาน กศน.
จังหวัดเลย 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
1.จํานวนบุคลากรของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. รอยละของบุคลากรท่ีสามารถนํา
ความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

�1.หนวยงาน         กศน.อําเภอผาขาว 

 2.สอดคลอง ยุทธศาสตรขอท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 2 

 3. ช่ืองาน/โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

สถานศึกษา(กศน.อําเภอ) 
บุคากร กศน.อําเภอ 
 
 

1  
15 

แหง 
คน 
 

รวมท้ังสิ้น 1/15 แหง/คน 

 

 

4. วัตถุประสงค : 
4.1 พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ 
ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
4.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน  
4.3 เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

5. กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาใหกับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหไดมาตรฐาน 
3) ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4) จัดทําและรายงานผลการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

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

     

รวมทั้งสิ้น -    

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวอรทัย เต็มสอาด 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร    042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอผาขาว 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  

1) รอยละของบุคลากรท่ีมีความรู ความ
เขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ไดอยางตอเนื่อง 
2) สถานศึกษาท่ีมีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและมีการจัดทํารายงาน
การประเมนิตนเอง 
3) ความพงึพอใจท่ีอยูในระดับดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

�1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

 2.สอดคลอง ยุทธศาสตรขอท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 6 

 3. ช่ืองาน/โครงการงานนิเทศ กํากับ ติดตาม 

 
7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานว
น 

หนวย 

1) กศน.ตําบล 
2) หองสมุดประชาชน 
3) บานหนังสือชุมชน 

5  
1 

64 

แหง 
แหง 
แหง 

 
 

รวมท้ังสิ้น 70 แหง 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพ่ือ 
1) สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือขายท้ังระบบ  
2) ใหหนวยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวของทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการกํากับ ติดตามและรายงานผลการ
นํานโยบายสูการปฏิบั ติ ใหสามารถตอบสนองการ
ดํ าเนิ นงานตามนโยบายในแต ละเรื่ องได อย างมี
ประสิทธิภาพ 
3)สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการกํากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปของหนวยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคํารับรอง
การปฏิบั ติราชการประจําปของสํานักงาน กศน.ให
ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เปนไปตามเกณฑ วิธีการ 
และระยะเวลาท่ีกําหนด 
5) ให มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ท้ัง
หนวยงานภายในและภายนอกองคกร ต้ังแต จังหวัด 
อําเภอ และตําบล เพ่ือความเปนเอกภาพในการใชขอมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ดําเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอยางเปนระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  น.ส.ศุภจีอนงค เอ่ียมเวียง, 
                  นายสมยศ  สรอยจันดา 

โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร    042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.ตําบล            5     แหง 
หองสมุดประชาชน     1     แหง 
บานหนังสือชุมชน             64    แหง 

8.ตัวชี้วัดความสําเร็จ  
1.รอยละของหนวยงานและสถานศึกษา 
กศน. ท่ีสามารถดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได
สําเร็จตามเป าหมายท่ี กําหนดไวอยาง
โปรงใส ตรวจสอบได โดยใชทรัพยากร
อยางคุมคา/ตามแผนท่ีกําหนดไว 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอผาขาว จ.เลย 

 2.สอดคลอง ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 1 /ยุทธศาสตรขอที่ 1 , 3 และภารกิจตอเน่ือง ขอที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

 
3. ช่ืองาน/โครงการ โครงการชุมชนตนแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยนื 

 
7.เปาหมาย 

ประเภท
กลุมเปาหมาย 

จํานวน หนวย 

หมูบานตนแบบ 5 
 

แหง 

รวมท้ังสิ้น 5 แหง 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพื่อ 
   เพื่อใหประชาชนในหมูบานตนแบบ  รูสิทธิ รู
หนาท่ี ของการเปนพลเมืองดี ภายใตการปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเขาถึงและรู
กลไกการบริหารราชการ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) .การอบรมใหความรูเร่ืองรูสิทธิ รูหนาที่ ของการ

เปนพลเมืองดีและรูกลไกการบริหารราชการ 

2) การติดตามประเมินผล 

3) การสรุป รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

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

     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 

-ชื่อ-สกุล   กศน.อําเภอผาขาว 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร    042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอผาขาว 

8.ตัวชีวัดความสําเร็จ  
1.จํานวนหมูบาน/ชุมชนท่ีทํากิจกรรม
รวม 
2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรมและสามารถ
นําความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอผาขาว จ.เลย 

 

 

2.สอดคลอง ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 3  ยุทธศาสตรขอที่ 2  และภารกิจตอเน่ือง ขอที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

 
3. ช่ืองาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สรางเครือขายดิจิทัลชุมชนระดับตําบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการคาออนไลน) 
 

 7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

7 
50 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 57 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพ่ือ 
1)พัฒนาทักษะการใช Social Media เพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรูและทักษะดาน Digital ใหกับครู
และบุคลากร กศน.ในการใชเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 
3) สงเสริมการจัดการเรียนรูดาน Digital เพ่ือให
ประชาชนมีความรู พ้ื นฐานดานDigital และ
ความรูเรื่องกฎหมายวาดวยการกระทําความผิด
เก่ียวกับคอมพิวเตอร สําหรับการใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวัน รวมท้ังการพัฒนาและการเขาสู
อาชีพ 
4) สรางความรูความเขาใจและทักษะพ้ืนฐาน
ใหกับประชาชน เกี่ยวกับการทําธุรกิจและการคา
ออนไลน  (พาณิชย อิ เล็กทรอนิกส ) เพ่ือรวม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.1 อบบรมวิทยากรแกนนําครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนํา ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนนํา  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสูตร 1.5 ประเมินผูเขารับการอบรม โดย 
ครู กศน.ตําบล 
ผูอบรม(ครู ค) ติดตามผูเขารวมอบรมใหอยูใน
กลุม OOCC อยางตอเน่ือง 
1.6 ประกวดผูทําการคาออนไลนดีเดนใน
ระดับ กศน.อําเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินงานผานระบบ DMIS 
 

6. งบประมาณ  รายจายอื่นจํานวน           บาท 
    งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบรายจายอ่ืน  76,000   

รวมท้ังสิ้น  76,000   

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นายสมยศ  สรอยจนัดา, 
นายสันติภาพสาลี 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.ตําบล,  กศน.อําเภอผาขาว, 
สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย 

8.ตัวชีวัดความสําเร็จ  
1.จํานวนบุคลากรของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา 
2. จํานวนผูผานการอบรม ตามหลักสูตร 
ท่ีกําหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. รอยละของบุคลากรท่ีสามารถนําความรูไป
ใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอผาขาว จ.เลย 

 

 

2.สอดคลอง ตามขอสั่งการของรัฐมนตรีชวยกระทรวงศึกษาธิการ ขอ 1/ ยุทธศาสตรขอที่ 2  และภารกิจตอเน่ือง ขอที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 

 
3. ช่ืองาน/โครงการสงเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

1) ครู 
2) นักศึกษา 
3) ประชาชนทั่วไป 
 

13 
600 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 613 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค : 

1)เพื่อสงเสริมใหนักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู ความเขาใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อใหนักศึกษา กศน. และประชาชน ไดมี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประสานขอความรวมมือกับสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.)/สาธารณสุขอําเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ
สต.) และดําเนินการทํา MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตาม
แนวทางการสงเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
3) ดําเนินการจัดกิจกรรมโดยประสานขอความ
รวมมือโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล 
(รพสต.) ขอวิทยากร  ใหความรูเก่ียวกับสุข
ภาวะอนามัยกับกลุมเปาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม
การสงเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ
รายงานให สนง.กศน. โดยผานระบบ DMIS 

6. งบประมาณ  รายจายอื่นจํานวน   บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบรายจายอ่ืน - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางขวัญจิตร  ทองดี 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอ  

8.ตัวชีวัดความสําเร็จ  
1.จํานวนบุคลากรของหนวยงานและ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนา 
2. จํานวนผูผานการอบรม ตามหลักสูตร
ท่ีกําหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. รอยละของผูiรับการอบรม ท่ีสามารถ
นําความรูไปใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 
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                                            แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ศูนยการศึกษาน 

 
 

1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอผาขาว จ.เลย 

 

 

2.สอดคลอง ยุทธศาสตรขอท่ี  3,4และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 

 3. ช่ืองาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง Smart Farmer 
 
 7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

14 
50 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 64 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค : เพื่อ 

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรูดาน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความ
ตองการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลคาสินคา
ทางการเกษตรและสรางชองทางการจําหนาย
สินคาผานชองทางตางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ตอระบบนิเวศน ชุมชน และผูบริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1)สงเสริมใหครูมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรูดานเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความตองการ
ของชุมชน 

2) จัดใหประชาชนไดรับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สราง Smart Farmer 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจายอื่น จํานวน   76,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบรายจายอ่ืน  76,000   

รวมทั้งสิ้น  76,000   

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายธีรพงศ  พิมใจ 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอผาขาว 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
1.จํานวนประชาชนไดรับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง Smart 
Farmer 
2. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ผานการ

อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง 

Smart Farmerมีความรู และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

3. รอยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสราง 

Smart Farmerไดอยางสอดคลองกับบริบทของ

ผูเรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�1.หนวยงาน         ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

 2.สอดคลอง ยุทธศาสตรขอท่ี  2และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 6 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,E 

 3. ช่ืองาน/โครงการ  โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ 
 
 7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

4 
60 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 64 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพื่อ 

1)พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการใช
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบตางๆ อยางเปนรูปธรรม เชน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 

2)จัดใหประชาชนไดรับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดานอาชีพ (ระยะ
ส้ัน)สําหรับประชาชนในศูนยอาเซียน
ศึกษากศน. 
3) ใหประชาชนกลุมเปาหมายท่ีผานการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารดาน
อาชีพ (ระยะส้ัน) มีความรูในการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกตใชใน
การดําเนินชีวิตได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1)พัฒนาความรูความสามารถ 
ทักษะการใชภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

2) จัดใหประชาชนไดรับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารดานอาชีพ (ระยะส้ัน) 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจายอื่น จํานวน  48,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบรายจายอ่ืน  48,000   

รวมทั้งสิ้น           48,000   

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายธีรพงศ  พิมใจ 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.อําเภอผาขาว 

8.ตัวช้ีวัดความสําเร็จ  
1.จํานวนประชาชนไดรับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดานอาชีพ 
(ระยะสั้น)สําหรับประชาชนในศูนยอาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. รอยละของประชาชนกลุมเปาหมายที่ผานการ

อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ดานอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรูในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และสามารถนําไปประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตได 

3. รอยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดอยาง

สอดคลองกับบริบทของผูเรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยูในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว จ.เลย 

(จําแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

1.หนวยงาน          ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาํเภอผาขาว จ.เลย 

 

 

2.สอดคลอง ยุทธศาสตรขอท่ี 1 , 3 และภารกิจตอเน่ือง ขอท่ี 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I 

 
3. ช่ืองาน/โครงการโครงการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 

7.เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวน หนวย 

ประชาชนอําเภอผาขาว 
 

100 
 

คน 
 

รวมท้ังสิ้น 

 

100 
 

คน 

 

 

4. วัตถุประสงค :เพื่อ 
1 ใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจ
ในการคัดแยกขยะ 
2 ใหผูเขารวมโครงการฯ มีความรู ความเขาใจ
ในการแกปญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

5. กิจกรรมหลัก 

๑. สํารวจความตองการของ
กลุมเปาหมาย 
๒.ประชุมเพื่อกําหนดแนวทาง 
การดําเนินงาน 
๓. ดําเนินการตามแนวทางท่ี
กําหนดไว และประสานงาน
วิทยากร 
๔. ดําเนินงานตามโครงการบริหาร

  
   

            
 

    
  

 
 

6. งบประมาณ งบรายจายอื่นจํานวน  10,000  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบรายจายอ่ืน     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผูรับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวจิรันธนิน ขุนเวียง
จันทร 
โทรศัพท   042- 818136 
โทรสาร   042- 818136 

 
 

 

9. พื้นที่ดําเนินการ 
กศน.ตําบล 5 แหง 

8.ตัวชีวัดความสําเร็จ  
1. ผูเขารวมโครงการฯ รอยละ 75 มี

ความพึงพอใจ มีความรู ความเขาใจใน

การคัดแยกขยะ และการ แกปญหาขยะ

ในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

กศน.-กผ-02 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  สํานักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

1 การจัดการศึกษา

และการเรียนรู  

เพ่ือ 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ

ต้ังแตปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

โดยดําเนินการใหผูเรียนไดรับการ

สนับสนุนคาจัดซื้อตําราเรียน คาจัด

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคา

เลาเรียนอยางท่ัวถึงและเพียงพอเพ่ือ

เพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมี

คุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 

2) จั ดการศึ กษานอกระบบระดั บ

ก า ร ศึ ก ษ า ข้ั น พ้ื น ฐ า น ให กั บ

กลุมเปาหมายผูดอย พลาด และขาด

โอกาสทางการศึ กษา ท้ั งระบบการ

ให บ ริการ ระบบการเรียนการสอน 

ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

ผานการเรียนแบบเรียนรูดวยตนเอง การ

พบกลุม และการเรียนแบบช้ันเรียน  

3) จัดให มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับ

การศึกษา และการเทียบโอนความรูและ

ประสบการณท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรม 

ตรวจสอบได มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

และสามารถตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) ส งเสริมให ผู เรียนตองเรียนรูและ

ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ

ดําเนินกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคี 

ป องกันและแก ไขปญหายาเสพติด

บําเพ็ญสาธารณประโยชนอยางตอเน่ือง 

และสงเสริมการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข เชน กิจกรรมลูกเสือ เนตร

นารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 

การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม และเปดโอกาส

ใหผูเรียนนํากิจกรรมการบําเพ็ญ 

1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 

2) จัดการจัดการศึกษาสําหรับผูไมรู

หนังสือ  

3) จัดการจัดการเทียบระดับ

การศึกษา 

4) จัดการจัดการศึกษาสําหรับคน

พิการ 

5) การติดตามประเมินผล 

6) การสรุป รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

 1. จํานวนผูเรียน

เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

2.รอยละของผูเรียนท่ี

เขารับการศึกษา 

3.รอยละของผูเรียนท่ี

จบหลักสูตร 

4. ความเหมาะสมของ

สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

5.รอยละของผูเรียนท่ี

สามารถนําความรูไป

ใชในการศึกษาตอหรือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

6.ความพึงพอใจท่ีอยู

ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

  ประโยชน อ่ืนๆนอกหลักสูตร มาใช เพ่ิม

ช่ัวโมงกิจกรรมใหผูเรียนจบตามหลักสูตร

ได 

5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรูหนังสือ

ใหคนไทยใหสามารถอานออกเขียนได โดย

ใชหลักสูตรการรูหนังสือไทย พุทธศักราช 

2557 ของสํานักงาน กศน. และสื่อท่ี

เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนท่ีของ

กลุมเปาหมาย   

  

2 งานการศึกษาตอเน่ือง 1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา

อยางย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับการจัด

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และ

อาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผูเรียน

และศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี  

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัดกิจกรรม

การศึ กษาในรูปแบบต างๆ อาทิ  ค าย

พัฒนาทักษะชีวิต  การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 

การส งเสริมวามสามารถพิเศษตางๆ ท่ี

มุ งเนนให ทุ กกลุ มเป าหมายมีความรู

ความสามารถในการบริหารการชีวิตของ

ตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มี

คุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังสามารถใชเวลา

วางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุ มชน โดยใช หลั กสู ตรและการจั ด

กระบวนการเรียนรูแบบบู รณาการใน

รูปแบบของการฝ กอบรม  การเรียน

ทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู   การจัดกิจกรรมจิต

อาสา การสรางชุมชนนักปฏิบั ติ  และ

รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

และบริบทของชุมชนแตละพ้ืนท่ี โดยเนน

การดําเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

 

1) จัดกิจกรรมศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน  

2) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

3) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สังคมและชุมชน 

4) การจัดการศึกษาการเรียนรู

ต าม ห ลั กป รัชญ าเศ รษฐ กิ จ

พอเพียง 

5 ) ก ารติ ด ต าม ป ระ เมิ น ผ ล 

 

 

1 . จํ า น ว น ผู เ รี ย น

เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

2.รอยละของผูเรียนท่ี

เขารับการศึกษา 

3.รอยละของผูเรียนท่ี

จบหลักสูตร 

4. ความเหมาะสมของ

สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

5.รอยละของผูเรียนท่ี

สามารถนําความรูไปใช

ห รือพัฒ นาคุณ ภาพ

ชีวิต 

6.ความพึงพอใจท่ีอยู

ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

  พอเพียง การสรางจิตสํานึกความเปน

ประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี การ

บําเพ็ญประโยชน การอนุรักษพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม4) 

สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางจิตสํานึก

และวินัยในชุมชน เชน การสงเสริมคณุธรรม

และจริยธรรมในชุมชน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย

เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล 

  

2 งานการศึกษา

ตอเน่ือง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยาง

ย่ั งยื น โดยให ความสํ าคั ญ กั บการจั ด

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และอาชีพ

ท่ีสอดคลองกับศักยภาพของผู เรียนและ

ศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี  

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ

ทุกกลุมเปาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษา

ในรูปแบบตางๆ อาทิ คายพัฒนาทักษะชีวิต  

การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส งเสริมวาม

สามารถพิ เศษต างๆ  ท่ี มุ งเน น ให ทุ ก

กลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการ

บริหารการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคมได

อยางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง

สามารถใช เวลาวางให เปนประโยชนต อ

ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 

โดยใชหลักสูตรและการจัดกระบวนการ

เรียนรูแบบบูรณาการในรูปแบบของการ

ฝกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 

สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  การ

จัดกิจกรรมจิตอาสา การสรางชุมชนนัก

ปฏิบั ติ และรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย และบริบทของชุมชนแตละ

พ้ืนท่ี โดยเนนการดําเนินตามหลักปรัชญา 

 

1) จัดกิจกรรมศูนยฝกอาชีพ

ชุมชน  

2) การจั ดการศึ กษาเพ่ื อ

พัฒนาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

3) การจั ดการศึ กษาเพ่ื อ

พัฒนาสังคมและชุมชน 

4) การจั ดการศึ กษาการ

เรียน รูต ามห ลั กป รัชญ า

เศรษฐกิจพอเพียง 

5) การติดตามประเมินผล 

 

1 . จํานวนผู เรียนเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

2.รอยละของผูเรียนท่ีเขา

รับการศึกษา 

3.รอยละของผู เรียนท่ีจบ

หลักสูตร 

4 . ความ เหมาะสมของ

สถาน ท่ี /สื่ อ /สิ่ ง อํ านวย

ความสะดวก 

5 .ร อ ย ล ะขอ งผู เ รีย น ท่ี

สามารถนําความรู ไป ใช

หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

6 .ความพึงพอใจ ท่ีอยู ใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

  ของเศรษฐกิจพอเพียง การสรางจิตสํานึก

ความเปนประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี 

การบําเพ็ญประโยชน การอนุรักษพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4) สงเสริมการจัดการเรียนรูเพ่ือสราง

จิตสํานึกและวินัยในชุมชน เชน การสงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย

เรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล 
5) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

สําหรับคนพิการอยางมีคุณภาพสอดคลอง

กับความตองการจําเปนพิเศษของแตละ

บุคคล และมีทักษะการดํารงชีวิตตลอดจน

สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองไดเต็ม

ศักยภาพอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษยบน

พ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมท้ังสรางความตระหนักถึงคุณคาและ

ศักด์ิศรีของผูดอยโอกาสใหสามารถอยูใน

สังคมไดอยางมีศักด์ิศรีความเปนมนุษย 

  

3 งานการศกึษาตาม

อัธยาศัย 

 

เพ่ือ 

1) สงเสริมใหมีการพัฒนาแหลงการเรียนรูใน

ระดับตําบล เพ่ือการถายทอดองคความรู 

และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรองคความรูใน

ชุมชนไดอยางท่ัวถึง 

2) กําหนดใหการอานเปนวาระจังหวัด 

3) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูเพ่ือปลูกฝง

นิสัยรักการอานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสงเสริม

การอ าน เชิ งรุ ก ในชุ มชน และพั ฒ นา

ความสามารถในการอานและศักยภาพการ

เรียนรูของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย 

4) สงเสริมให มีการสรางบรรยากาศ และ

สิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอานใหเกิดข้ึนใน

สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหลงการ  

 

1) พัฒนาแหลงเรียนรู กศน.

ตําบล และรวมกับภาคี

เครือขายเพ่ือเสริมสราง

วัฒนธรรมสงเสริมการอาน 

2) กิจกรรมสงเสริมการอาน 

  - จัดกิจกรรมสงเสริมการ

อานในหองสมุดและพัฒนา

หองสมุดประชาชน 

- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน

หองสมุด 

- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก

การอาน 

- หองสมุดชาวตลาด 

  - รถโมบายเคลื่อนท่ี   

1. จํานวนผูรับบริการ

เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

2. ความเหมาะสมของ

สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอํานวย

ความสะดวก 

3.รอยละของผูรับบริการท่ี

สามารถนําความรูไปใช

หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดีข้ึนไป 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

  เรียนรูใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและท่ัวถึง 

เชน พัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงให

เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน การใช

ระบบเช่ือมโยงแหลงเรียนรูและการพัฒนา

ระบบหนังสือผาน QR Code สงเสริมและ

สนับสนุนอาสาสมัครสงเสริมการอาน การ

สรางเครือขายสงเสริมการอาน จัดหนวย

บริการเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรณเพ่ือสงเสริม

การอานและการเรียนรู ท่ีหลากหลายออก

ใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อยาง

ท่ัวถึง สม่ําเสมอ รวมท้ังเสริมสรางความ

พรอมในดานสื่ออุปกรณ เพ่ือสนับสนุนการ

อาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการ

อานอยางหลากหลาย 

5) สงเสริมสนับสนุนใหภาคีเครือขายรวมจัด

สนับสนุนการอาน เชน ในโรงงาน สถาน

ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

 

- ใชระบบเช่ือมโยงแหลง

เรียนรูและจัดทําสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

  - บานหนังสือชุมชน 

  - อาสาสมัครสงเสริมการ

อาน 

  - สํารวจ/วิจัยผลการ

ดําเนินงานดานการสงเสริม

การอาน   

 

 

4 งานพัฒนาบุคลากร    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให

มีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังกอนและ

ระหวางการดํารงตําแหนงเพ่ือใหมีเจตคติท่ีดี

ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ

บริหารจัดการการดําเนินงานของหนวยงาน

และสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนา

ตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อน วิทย

ฐานะโดยเนนการประเมิน วิทยฐานะเชิง

ประจักษ 

   2) พั ฒ นาหั วหน า กศน.ตํ าบล ให มี

สมรรถนะสูงข้ึนในการบริหารจัดการ กศน.

ตําบล และการปฏิ บั ติ งานตามบทบาท

ภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปน   

นักจัดการความรูและผูอํานวยความสะดวก

ในการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท่ีมี

ประสิทธิภาพอยางแทจริง 

 

  1) พัฒนาบุคลการดานการ

จัดการเรียนการสอน 

  2) พัฒนาบุคลากรดาน 

การเงิน บัญชี และพัสดุ 

  3) พัฒนาบุคลากรดานการ

นิเทศ 

  4) พัฒนาบุคลากรดานการ

จัดทําแผนงาน/โครงการ 

 

  1 .จํานวนบุคลากรของ

หนวยงานและสถานศึกษา

ไดรับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม

ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

   2. ความเหมาะสมของ

หลักสูตรการพัฒนา 

   3. รอยละของบุคลากรท่ี

สามารถนําความรู ไป ใช

หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 
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     3) พัฒนาครู กศน. และผู ท่ี เกี่ยวของให

สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู ไดอย างมี

คุ ณ ภ า พ โด ย ส ง เส ริ ม ให มี ค ว าม รู

ความสามารถในการจัดทําแผนการสอน การ

จั ดก ระบ วน การเรี ยน รู  ก ารวั ดแล ะ

ประเมินผล และการวิจัยเบื้องตน 

   4 ) ส ง เส ริม แ ล ะ พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ

คณะกรรมการ กศน.ตําบล เพ่ือการมีสวน

รวม ในการบริหารการดํ าเนินงานตาม

บทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อยางมี

ประสิทธิภาพ 

   5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบ

การบริการการศึกษาและการเรียนรู ใหมี

ความรู  ความสามารถและมีความเปนมือ

อาชีพในการจัดบริการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร 

รวมท้ังภาคีเครือขายท้ังในและตางประเทศ

ในทุกระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทํางานรวมกัน โดยจัดใหมี กิจกรรมการ

พั ฒ น าส ม รรถน ะ  แ ล ะ เส ริ ม ส ร า ง

ความสัมพันธระหวางบุคลากร และภาคี

เครือขายในรูปแบบท่ีหลากหลายอยาง

ตอเน่ือง 

 

  

5 งานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาใหไดมาตรฐาน เพื่อพรอม

รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให มี ความรู  ความ

เขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการประกั น คุณ ภาพ  และ

สามารถดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาไดอยาง 

   1) พัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา

ใหไดมาตรฐาน  

 

   1.รอยละของสถานศึกษา

ในสั งกั ดท่ี มี ระบบประกั น

คุณภาพภายในและมี การ

จัดทํ ารายงานการประเมิ น

ตนเอง 

   2. ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 
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  ตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในดวย

ตนเอง และจัดใหมีระบบสถานศึกษาพี่

เล้ียงเขาไปสนับสนุนอยางใกลชิด 

สําหรับสถานศึกษาท่ียังไมไดเขารับ

การประเมินคุณภาพภายนอก ให

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหได

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

  

6 งานนิเทศ กํากับ 

ติดตาม 

 

   1)  สรางกลไกการกํากับ นิเทศ ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อั ธยาศั ย ให เช่ื อม โย งกั บ ห น วย งาน 

สถานศึกษา และภาคีเครือขายท้ังระบบ  

   2)  ให หน วยงานและสถานศึ กษาท่ี

เก่ียวของทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการ

กํากับ ติดตามและรายงานผลการนํานโยบาย

สูการปฏิบั ติ  ให สามารถตอบสนองการ

ดําเนินงานตามนโยบายในแตละเร่ืองไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

   3)  สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 

เพ่ือการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 

   4)  พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล

การปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปของหนวยงาน สถานศึกษา 

เพ่ือการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในคํารับรอง

การปฏิบัติราชการประจําปของสํานักงาน 

กศน.ให ดํ าเนินไปอย างมีประสิทธิภาพ 

เปนไปตามเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ี

กําหนด 

   5)  ใหมีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุก

ระดับ ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก

องคกร ต้ังแต จังหวัด อําเภอ และตําบล 

เพ่ือความเปนเอกภาพในการใชขอมูล และ 

 

   ดําเนินการนิเทศ ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผล

อยางเปนระบบ 

 

   1. รอยละของหนวยงาน

และสถานศึกษา กศน .  

ท่ี ส าม า รถ ดํ า เนิ น งา น

โครงการ/กิจกรรมตาม

บ ท บ า ท ภ า ร กิ จ ท่ี

รับผิดชอบไดสํ าเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไวอยาง

โปรงใส ตรวจสอบได โดย

ใชทรัพยากรอยางคุมคา/

ตามแผนท่ีกําหนดไว 

   2.  ความพึงพอใจท่ีอยู

ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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  การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
  

7 โครงการ การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ 

เพ่ือ   1)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการ

กํากับ ควบคุม และเร งรัดการเบิ กจาย

งบประมาณใหเปนตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

   2) พัฒนาระบบฐานขอมูลให มีความ

ครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน

ท่ัวประเทศอยางเปนระบบเพ่ือใหหนวยงาน

และสถานศึกษาในสังกัดสามารถนําไปใช

เปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหาร การ

วางแผน การปฏิ บั ติ งาน การติ ดตาม

ประเมินผล และการนําผลมาพัฒนาการ

ดําเนินงานอยางตอเน่ือง ตามวงจรคุณภาพ 

เดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ังจัดบริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยาง

มีประสิทธิภาพ 

   3) พั ฒ นาระบบฐานข อมู ลรวมของ

นักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง 

ทั นสมั ย และเช่ื อมโยงกั น ท่ั วประเทศ 

สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความ

ตองการเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษา

ใหกับผูเรียนและการบริหารจัดการอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

  1) พัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจดัการงบประมาณ 

  2) พัฒนาระบบฐานขอมูล

เพ่ือการบริหารจัดการ 

 

   1. จํานวนระบบ

ฐานขอมูลกลางดาน

การศึกษาของประเทศท่ี

ไดรับการพัฒนาใหทันสมัย

และเปนปจจุบัน 

   2.  ความพึงพอใจท่ีอยู

ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

8 โครงการไทยนิยม

ย่ังยืน 

 

เพ่ือ 1) ขยายผลชุมชนตนแบบตาม

โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ในระดับตําบล ๆ 

ละ 1 ชุมชน เพ่ือใหมีชุมชนตนแบบท่ี

สามารถเผยแพรแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดครบ

ทุกระดับ (จังหวัด อําเภอ ตําบล) 

2) พัฒนาชุมชนตนแบบตามโครงการไทย

นิยม ย่ังยืนทุกระดับ (จั งหวัด อําเภอ 

ตําบล)เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนตนแบบสู

ความย่ังยืน 

3) เพ่ือสรางการรับรูตามโครงการไทยนิยม  

รวมกับทุกภาคสวนจัด

กิจกรรมเพ่ือสรางชุมชน 

หมูบานท่ีเขมแข็งอยางย่ังยืน 

โดย 

1. ขยายผลชุมชนตนแบบฯ 

ระดับตําบล (ตําบลละ 1 

ชุมชน) 

2. ช้ีแจงแนวทาง/

หลักเกณฑการพัฒนาชุมชน

ตนแบบตามโครงการ ไทย  

1.จํานวนหมูบาน/ชุมชนท่ี

ทํากิจกรรมรวม 

2.จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

และสามารถนําความรูไป

ใชหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 
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  ย่ังยืน แกประชาชน และนักศึกษาใน

สถานศึกษา 

 

นิยม ย่ังยืน  

ทุกระดับ สูความย่ังยืน 

3. การสรางการรับรูตาม

โครงการไทยนิยม ย่ังยืน ชุด

ความรูของ 

กระทรวงศึกษาธิการ (05 รู

สิทธิ รูหนาท่ี รูกฎหมาย/06 

รูกลไกการบริหารราชการ) 

4.การจัดแสดงผลการ

ดําเนินงานของชุมชน

ตนแบบฯ 

5. การติดตามผลการ

ดําเนินงาน 

 

 

9 โครงการบูรณา

การพัฒนา

เศรษฐกิจดิจิทัล/

สรางเครือขาย

ดิจิทัล 

(ขยายผลการ

อบรมหลักสูตร

การคาออนไลน) 

 

เพ่ือ 

1)พัฒนาทักษะการใช Social Media เพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน ของครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2) พัฒนาความรูและทักษะดาน Digital 

ให กับค รูและบุคลากร กศน.ในการใช

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

3) สงเสริมการจัดการเรียนรูดาน Digital 

เพ่ือใหประชาชนมีความรู พ้ืนฐานดาน

Digital และความรูเร่ืองกฎหมายวาดวย

การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

สําหรับการใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

รวมท้ังการพัฒนาและการเขาสูอาชีพ 

4) สรางความรูความเขาใจและทักษะ

พ้ืนฐานใหกับประชาชน เก่ียวกับการทํา

ธุรกิจและการค าออนไลน  (พ าณิ ชย

อิ เล็ กท รอ นิ กส ) เ พ่ื อ รวม ขับ เค ลื่ อน

เศรษฐกิจดิจิทัล 

 

  

1) อบบรมวิทยากรแกนนํา

ครู ก 

2) ขยายผลการอบรม

วิทยากรแกนนํา ครู ข  

3) ขยายผลการอบรม

วิทยากรแกนนํา  ครู ค 

4) ขยายผลการอบรม

ประชาชน  2 หลักสูตร  

5) ประเมินผูเขารับการ

อบรม โดย ครู กศน.ตําบล 

ผูอบรม(ครู ค) ติดตาม

ผูเขารวมอบรมใหอยูในกลุม 

OOCC อยางตอเน่ือง 

6) ประกวดผูทําการคา

ออนไลนดีเดนในระดับ 

กศน.อําเภอ และ กศน.

จังหวัด 

7) ติดตามประเมินผลและ

รายงานผลการดําเนินงาน

ผานระบบ DMIS 

 

1 .จํ านวนบุ ค ลากรของ

หนวยงานและสถานศึกษา

ไดรับการพัฒนา 

2. จํานวนผูผายการอบรม 

ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

3 . ความ เหมาะสมของ

หลักสูตรการพัฒนา 

4. รอยละของบุคลากรท่ี

สามารถนําความรู ไป ใช

หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5 .ความพึงพอใจ ท่ีอยู ใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 
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10 โครงการสงเสริม

ดูแลสขุภาวะและ

สุขอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน 

1)เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษา กศน. และ

ประชาชน มีความรู ความเขาใจสุขภาวะ

อนามัย    

2)  เพ่ือใหนักศึกษา กศน. และประชาชน 

ไดมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

1) ประสานขอความรวมมือ

กับสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.)/สาธารณสุขอําเภอ 

(สสอ.)  /โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตําบล 

(รพสต.) และดําเนินการทํา 

MOU  

2) จัดอบรมครูในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูตามแนว

ทางการสงเสริมดูแลสขุ

ภาวะและสุขอนามัยของ

ประชาชนในชุมชน 

3) ดําเนินการจัดกิจกรรม

โดยประสานขอความรวมมือ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ประจําตําบล (รพสต.) ขอ

วิทยากร  ใหความรูเกี่ยวกับ

สุขภาวะอนามัยกับ

กลุมเปาหมาย 

4) รวบรวมและสรุปผลการ

ดํา เนิน งาน กิ จกรรมการ

สงเสริมดูแลสุขภาวะและ

สุขอนามัยและรายงานให 

สนง.กศน. โดยผานระบบ 

DMIS 

1.จํานวนบุคลากรของ

หนวยงานและสถานศกึษา

ไดรับการพัฒนา 

2. จํานวนผูผานการอบรม 

ตามหลักสูตรท่ีกําหนด 

3. ความเหมาะสมของ

หลักสูตร 

4. รอยละของผูiรับการ

อบรม ท่ีสามารถนําความรู

ไปใชหรือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

5.ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 

 

11 โครงการ ตาม

หลักสูตร Smart 

ONIE เพ่ือสราง 

Smart Farmer 

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู

ดานเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพ้ืนท่ี

และความตองการของชุมชนรวมท้ังการเพ่ิม

มูลคาสินคาทางการเกษตรและสรางชอง

ทางการจําหนายสินคาผานชองทางตางๆ 

โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ

ปลอดภัย 

ตอระบบนิเวศน ชุมชน และผูบริโภค 

1)สงเสริมใหครูมีทักษะการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

นวัตกรรมในการจัด

กระบวนการเรียนรูดาน

เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ

บริบทของพ้ืนท่ีและความ

ตองการของชุมชน 

2) จัดใหประชาชนไดรับการ

อบรมตามหลักสูตร Smart 

ONIE เพ่ือสราง Smart 

Farmer 

1.จํานวนประชาชนไดรับ

การอบรมตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพ่ือสราง 

Smart Farmer 

2. รอยละของประชาชน

กลุมเปาหมายท่ีผานการ

อบรมตามหลักสูตร Smart 

ONIE เพ่ือสราง Smart 

Farmerมีความรู และ

สามารถนําไปประยุกตใชใน 

107 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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    การดําเนินชีวิตได 

3. รอยละของครู กศน. ท่ี

สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพ่ือสราง 

Smart Farmerไดอยาง

สอดคลองกับบริบทของ

ผูเรียน 

4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 

12 โครงการ

ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารดาน

อาชีพ 

 

เพ่ือ 

1) พัฒนาความรูความสามารถ ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย

ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

ประชาชนในรูปแบบตางๆ  อยางเปนรูปธรรม 

เชน  หลักสูตรภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตร

ภาษาเพ่ืออาชีพ 

2) จัดใหประชาชนไดรับการอบรมตาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารดาน

อาชีพ (ระยะสั้น)สําหรับประชาชนในศูนย

อาเซียนศึกษา กศน. 

3) ใหประชาชนกลุมเปาหมายท่ีผานการ

อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารดานอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรูในการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถนําไป

ประยุกตใชในการดําเนินชีวิตได 

 

  1) พัฒนาความรู

ความสามารถ ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษของครูและ

บุคลากร 

2) จัดใหประชาชนไดรับการ

อบรมตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ดานอาชีพ (ระยะสั้น) 

 

1. จํานวนประชาชนไดรับ

การอบรมตามหลักสูตร

ภ าษ า อั งก ฤษ เพ่ื อ ก า ร

สื่อสารดานอาชีพ (ระยะ

สั้น)สําหรับประชาชนใน

ศูนยอาเซียนศึกษา กศน. 

2 . รอยละของประชาชน

กลุมเป าหมายท่ี ผ านการ

อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ด านอาชีพ (ระยะสั้ น) มี

ค ว าม รู ใน ก า รสื่ อ ส า ร

ภาษาอังกฤษ และสามารถ

นํ าไปประยุกต ใช ในการ

ดําเนินชีวิตได 

3.  รอยละของครู กศน. ท่ี

สามารถจั ดกระบวนการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารไดอยางสอดคลองกับ

บริบทของผูเรียน 

4.ความพึงพอใจท่ีอยูใน 
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ท่ี ช่ืองาน/โครงการ วัตถุประสงค พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวช้ีวัด 

    ระดับ ดี ข้ึนไป 

13 โครงการจัด

หลักสูตรดูแล

ผูสูงอายุ (หลักสูตร 

70 ชม.) 

 

เพ่ือ 

1) สงเสริมการจัดกิจกรรมใหกับประชาชน

เพ่ือสรางตระหนักถึงการเตรียมพรอมเขา

สูสังคมผูสูงอายุ (AgeingSociety) มีความ

เขาใจในพัฒนาการของชวงวัย รวมท้ัง

เรียนรูและมีสวนรวมในการดูแล

รับผิดชอบผูสูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการ

เรียนรูสําหรับประชาชนในการเตรียมความ

พรอมเขาสูวัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมี

คุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

สําหรับผูสูงอายุภายใตแนวคิด “Active 

Aging”การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และพัฒนาทักษะชีวิต ใหสามารถดูแล

ตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ

รูจักใชประโยชนจากเทคโนโลยี 

4) สรางความตระหนักถึงคุณคาและศักด์ิศรี

ของผูสูงอายุ เปดโอกาสใหมีการเผยแพรภูมิ

ปญญาของผูสูงอายุ และใหมีสวนรวมใน

กิจกรรมดานตางๆ ในชุมชน เชน ดานอาชีพ 

กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

เรียนรูและมีสวนรวมในการ

ดูแลรับผิดชอบผูสูงอายุใน

ครอบครัวและชุมชน 

 

 

1.จํานวนผูดูแลผูสูงอายุ 

2 . ความ เหมาะสมของ

หลกัสูตรการพัฒนา 

3. รอยละผูจบท่ีสามารถ

นําความรูไปใชหรือพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

4.ความพึงพอใจท่ีอยู ใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 

 

14 โครงการบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย

โดยการมีสวนรวม

ของชุมชน 

 

 

เพ่ือ 

สงเสริมใหจัดกิจกรรมใหความรูจัดการ

ขยะมูลฝอยโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 

สงเส ริมให จัดกิจกรรมให

ความรูจัดการขยะมูลฝอย

โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

 

 

1.จํานวนเปาหมายมีการ

นําขยะมูลฝอยกลับมาใช

ประโยชน 

2. ความพึงพอใจท่ีอยูใน

ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ภาคผนวก 
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คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 

ท่ี 209 /2561 
เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการกศน.อําเภอผาขาว 

ประจําปงบประมาณ  2562 
………………………………………………………………………………………………….. 

เพื่อใหการดําเนินงาน ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 
เปนไปตามพันธกิจ บรรลุตามจุดประสงค ปรชัญา และวิสัยทัศน ของสถานศึกษา รวมถึงสนองตอบนโยบาย
ของตนสังกัด บริบทพื้นท่ี สอดคลองตามมาตรฐาน บรรลุตัวช้ีวัดของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 
 อาศัยอํานาจตามคําส่ังสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ี  489/2551  ลงวันท่ี  21  เมษายน 
2551 เรื่องมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษา กศน.อําเภอ และ กศน.เขต ปฏิบัติราชการแทน  แตงต้ัง
คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการกศน.อําเภอผาขาว ประจําปงบประมาณ  2562 
ดังนี้ 

1. อํานวยการ  มีหนาท่ีอํานวย ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการกศน.อําเภอผาขาว ประจําปงบประมาณ  2562  ใหเปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุ
วัตถุประสงคของทางราชการ ประกอบดวย 
 1.1. นางพิชามญชุ  ลํามะนา  ผอ.กศน.อําเภอผาขาว             ประธานกรรมการ 
 1.2. นางสาวศุภจีอนงค  เอี่ยมเวียง          ครู อาสาฯ                                กรรมการ 
 1.3 นายสมยศ  สรอยจันดา  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป    กรรมการและเลขานุการ   

  2. คณะทํางาน  จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการกศน.อําเภอผาขาว ประจําป
งบประมาณ  2562   ประกอบดวย 

2.1. นางสาวศุภจีอนงค  เอี่ยมเวียง        ครูอาสาสมัครฯ 
2.2. นายสมยศ  สรอยจันดา    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2.3. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด  คร ูกศน.ตําบล 
2.4. นางสาวนงนุช  บางประอินทร คร ูกศน.ตําบล 
2.5. นายธีรพงศ  พิมใจ  ครู กศน.ตําบล 
2.6. นางสุพัตรา  พงษสะพัง    ครู กศน.ตําบล 
2.7. นางสาวจุฬาลักษณ  ทัพซาย   ครู กศน.ตําบล 
2.8. นายธีรรัตน   วีระวัฒน   ครู กศน.ตําบล 
2.9. นายเสริมศักด์ิ  โสกัณทัต    ครู กศน.ตําบล 
2.10. นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร   ครู  กศน.ตําบล 
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2.11. นางขวัญจิตร ทองดี   ครู กศน.ตําบล 
2.12. นางสานิภาวรรณ  คําประทุม   ครู ศรช. 
2.13 นางสาวอรยุพา  อุตรพรม   ครู ศรช. 
2.14 นายสันติภาพ  สาลี   บรรณารักษจางเหมาบริการ 
 
3.รวบรวม / เรียบเรียง ราง/ พิมพ  

 3.1. นายสมยศ  สรอยจันดา   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 3.2. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด   คร ูกศน.ตําบล 

3.3. นายธีรพงศ  พิมใจ    ครู กศน.ตําบล 
3.4. นางสาวจุฬาลักษณ  ทัพซาย  ครู กศน.ตําบล 
3.5 นายสันติภาพ  สาลี    บรรณารักษจางเหมาบริการ 
 
4.ทาน   

 4.1. นายสมยศ  สรอยจันดา   เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 4.2. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด   คร ูกศน.ตําบล 
 4.3 นางสานิภาวรรณ  คําประทุม    ครู ศรช. 

4.4  นายสันติภาพ  สาลี    บรรณารักษจางเหมาบริการ 
 
         ใหคณะทํางานท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีใหเต็มความสามารถและเกิดผลดีแกทาง
ราชการ 

    ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

 
 

 
                         (นางพิชามญชุ  ลํามะนา)  

                                  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอผาขาว 
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คณะผูจัดทํา 

ท่ีปรึกษา 

1.  นายปญญา ศาสตรา    ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย 
2.  วาท่ี ร.ท.จํานงค  นนทะมาศ รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดเลย 
3.  นายดําเนิน  ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.  นางพิชามญชุ  ลํามะนา ผูอํานวยการ กศน.อําเภอผาขาว       

ผูควบคุมการดําเนินงาน 

 นางพิชามญชุ  ลํามะนา  ผูอํานวยการ กศน.อําเภอผาขาว 

 

ผูสนับสนนุขอมูล 

 1. นางสาวศุภจีอนงค  เอี่ยมเวียง   ครูอาสาสมัครฯ 

 2. นายสมยศ   สรอยจันดา    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 3. นางขวัญจิตร     ทองดี  ครู กศน.ตําบล   

 4. นายเสริมศักด์ิ   โสกัณฑัต  ครู กศน.ตําบล   

 5. นางสาวจิราพร  ขุนเวียงจันทร   ครู กศน.ตําบล 

 6. นายธีรพงศ  พิมใจ  ครู กศน.ตําบล 

 7. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด  ครู กศน.ตําบล 

 8. นางสาวจุฬาลักษณ  ทัพซาย  ครู กศน.ตําบล   

 9. นางสุพัตรา  พงษสะพัง  ครู กศน.ตําบล  

 10. นายธีรวัฒน  วีระวัฒน  ครู กศน.ตําบล  

 11.นางสาวนงนุช  บางประอินทร  ครู กศน.ตําบล 

 12. นางสาวนิภาวรรณ  คําประทุม  ครู ศรช. 

 13. นางสาวอรยุพา  อุตรพรม  ครู ศรช. 

 14. นายสันติภาพ  สาลี  บรรณารักษจางเหมาบริการฯ 

 

.ผูเรียบเรียง/พิมพและทําตนฉบบั 

  1. นางสาวศุภจีอนงค  เอี่ยมเวียง        ครูอาสาสมัครฯ 

     2 นายสมยศ   สรอยจันดา         เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

     3. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด       ครู กศน.ตําบล 
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