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ค าน า 
 

     แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  ประจ าปีงบประมาณ 

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

2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ที่สนองตอบเจตนารมณ์พระราชบัญญัติ

สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือประกอบด๎วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหนํวยงาน คํานิยมองค์กร เปูาประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน๎าที่ จุดเน๎นการด าเนินงาน และ

รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกศน.ต าบล และห๎องสมุด

ประชาชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

     งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือขอขอบคุณทุก

ทํานที่ให๎ความรํวมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จนส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดีและ

หวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของงกศน.ต าบล และห๎องสมุด

ประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู๎บริหาร รวมทั้งเป็นข๎อมูล

ส าหรับหนํวยงานและผู๎สนใจกิจกรรมงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ตํอไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

   สภาพทั่วไป 
  

 
 

 สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
 

     1.ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

2. ที่ตั้ง   ที่อยูํ  528 หมูํที่ 7  ถนนเลย – หลํมสัก บ๎านภูเรือ ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย                 

            รหัสไปรษณีย์ 42160  โทร 0 –4289-9494  โทรสาร  0 –4289-9494   

            website : http://202.143.148.252/phuruea 
 

๓.สังกัด   ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

   ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

    ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประวัติอ าเภอภูเรือ 

            ค าวํา “ภูเรือ”ตั้งขึ้นตามชื่อภูเขา เดิมเรียกวํา “ภูทุํง” ด๎วยลักษณะภูทุํงหากมองจากทางด๎านอ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย จะมีลักษณะเหมือนเรือวิ่งในมหาสมุทร จึงเรียกภูทุํงวํา “ภูเรือ” แตํอีกนัยหนึ่งเลํากันวําสมัยกํอน

สงครามโลกครั้งที่ 2 มีเรือบิน (เครื่องบิน) มาตกที่บริเวณภูทุํง จึงเรียกกันวํา “ภูเรือ”กํอนที่จะเป็นอ าเภอภูเรือ เดิม

เป็นพื้นที่เขตการปกครองของ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองเลย อ าเภอดํานซ๎ายและอ าเภอภูเรือ เมื่อ พ.ศ. 2511 

กระทรวงมหาดไทย ได๎พิจารณาเห็นวําเขตการปกครองของอ าเภอเมืองเลย และอ าเภอดํานซ๎าย จังหวัดเลย  มีพื้นที่

กว๎างมาก ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคตํอการปกครอง ดูแลทุกข์สุขของราษฎรให๎ทั่วกัน จึงได๎แยก ต าบลทําศาลา 

อ าเภอเมืองเลย  ต าบลหนองบัว ต าบลรํองจิก ต าบลปลาบํา  อ าเภอดํานซ๎าย รวมทั้ง 4 ต าบล เข๎าเป็นเขตปกครอง

เดียวกัน โดยประกาศจัดตั้งเป็นกิ่งอ าเภอภูเรือ ขึ้นกับเขตการปกครองอ าเภอดํานซ๎าย เมื่อ พ.ศ. 2511 และได๎

ประกาศยกฐานะเป็นอ าเภอ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2517  

http://202.143.148.252/phuruea
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อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา :  

 

 

 

 

 

 

 

ทิศเหนือ    ติดกับ    อ าเภอภูเรือ 

ทิศตะออก  ติดกับ    อ าเภอเมืองเลย และอ าเภอวังสะพุง 

ทิศใต๎            ติดกับ   อ าเภอภูเรือ และอ าเภอดํานซ๎าย 

ทิศตะวันตก   ติดกับ   อ าเภอดํานซ๎าย 

สภาพของชุมชน 
              อ าเภอภูเรือ มีพื้นที่ 687 ตารางกิโลเมตร อ าเภอภูเรือ มีภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงต่ า สูงกวํา

ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 700 เมตรสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป หนาวเย็นตลอดปี  ในชํวงฤดูหนาวจะมี

อากาศหนาวเย็นมาก บางปีมีอุณหภูมิถึงติดลบ อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 17.75 องศาเซลเซียส สูงสุด

เฉลี่ยตลอดปีประมาณ  29.69 องศาเซลเซียส  ปริมาณน้ าฝนโดยประมาณ  199.20  มิลลิเมตร/ปี  แบํงการปกครอง

ออกเป็น  2 เทศบาล 5  องค์การบริหารสํวนต าบล 47  หมูํบ๎าน  ดังนี้คือ 

      -  เทศบาลต าบลภูเรือ    มี 4     หมูํบ๎าน 

      -  องค์การบริหารสํวนต าบลหนองบัว  มี  8     หมูํบ๎าน 

     -  องค์การบริหารสํวนต าบลสานตม  มี 9     หมูํบ๎าน 

      -  องค์การบริหารสํวนต าบลทําศาลา  มี 8     หมูํบ๎าน 

      -  องค์การบริหารสํวนต าบลปลาบํา  มี 7     หมูํบ๎าน 

      -  องค์การบริหารสํวนต าบลลาดคําง  มี 6     หมูํบ๎าน 

       -  เทศบาลต าบลรํองจิก   มี        10   หมูํบ๎าน 

ประชากร 

               ประชากรรวมทั้งสิ้น จ านวน  22,099  คน  ชาย  11,270 คน  หญิง 10,829  คน 
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การแบํงเขตการปกครอง 

 1. เทศบาลต าบลภูเรือ  มี  4  ชุมชนคือ 

       หมูํที่ 1  บ๎านหนองบัว                   หมูํที่ 6  บ๎านปุาจันตม 

   หมูํที่ 2  บ๎านหนองเสือคราง            หมูํที่ 7  บ๎านภูเรือ 

            2. องค์การบริหารสํวนต าบลหนองบัว  มี    8   หมูํบ๎าน คือ 

       หมูํที่ 1  บ๎านหนองบัว  หมูํที่  2  บ๎านหนองเสือคราง 

       หมูํที่ 3  บ๎านแกํงไฮ   หมูํที่  4  บ๎านหนองบง 

            หมูํที่ 5  บ๎านบวมหก            หมูํที่  6   บ๎านปาุจันตม 

                หมูํที่ 7  บ๎านภูเรือ   หมูํที่  8  บ๎านสันติสุข 

 3. องค์การบริหารสํวนต าบลสานตม  มี 9  หมูํบ๎าน คือ 

       หมูํที่ 1  บ๎านสานตม   หมูํที่  2 บ๎านหนองแซง 

       หมูํที่ 3  บ๎านห๎วยลาด  หมูํที่  4  บ๎านถ้ ามูล 

            หมูํที่ 5  บ๎านแสนสุข             หมูํที่  6 บ๎านโนนสะอาด 

                หมูํที่ 7  บ๎านโนนสมบูรณ์  หมูํที่  8 บ๎านมํวงไขํ 

                 หมูํที่ 9  บ๎านโคนผง 

4. องค์การบริหารสํวนต าบลทําศาลา มี  7  หมูํบ๎าน คือ 

       หมูํที่ 1.  บ๎านบง   หมูํที่  2 บ๎านแกํงมํวง 

       หมูํที่ 3  บ๎านนาน๎อย   หมูํที่  4 บ๎านโนนสวาํง 

                หมูํที่ 5  บ๎านทําศาลา หมูํที่  6 บ๎านทํอน 

           หมูํที่ 7  บ๎านส าราญ         

5. องค์การบริหารสํวนต าบลลาดคําง  มี 6 หมูํบ๎าน คือ 

      หมูํที่  1 บ๎านไฮตาก            หมูํที่ 2  บ๎านห๎วยผักเนํา  

               หมูํที่  3 บ๎านโคกหางวัง           หมูํที่ 4  บ๎านลาดคําง 

      หมูํที่  5  บ๎านห๎วยติ้ว            หมูํที่ 6  บ๎านแกํงเกลี้ยง 

6. องค์การบริหารสํวนต าบลปลาบาํ มี  7  หมูํบ๎านคือ 

      หมูํที่  1   บ๎านปลาบาํ  หมูํที่ 2  บ๎านสองคอน 

      หมูํที่  3  บ๎านกลาง   หมูํที่ 4  บ๎านโปงกวาง 

      หมี่ที่  5  บ๎านตาดสาน    หมูํที่ 6  บ๎านหินสอ 

      หมูํที่  7  บ๎านน้ าทบ  
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7. เทศบาลต าบลรํองจิก มี 10 หมูํบ๎านคือ 

      หมูํที่ 1  บ๎านแกํง   หมูํที่ 2  บ๎านรํองจิก 

      หมูํที่ 3  บ๎านนาคูณ   หมูํที่ 4  บ๎านนาขามปูอม 

      หมี่ที่ 5  บ๎านกกโพธิ์แสนเอ้ียม           หมูํที่ 6  บ๎านแกํงแลํน 

      หมูํที่ 7  บ๎านทํามะนาว  หมูํที่ 8  บ๎านกกโพธิ์ริมสาน 

      หมูํที่ 9  บ๎านขามปูอม  หมูํที่ 10 บ๎านโนนแสงแก๎ว 

     นอกจากนี้สถานศึกษายังให๎บริการแกํประชาชนในเขตติดตํอของพื้นที่รับผิดชอบ ได๎แกํ  อ าเภอวังสะพุง  

อ าเภอดํานซ๎าย  อ าเภอภูเรือ  และอ าเภอเมืองเลย 

ลักษณะภูมิประเทศ  

           ลักษณะภูมิประเทศสํวนใหญํ พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาล๎อมรอบด๎วยภูเขาสูง โดยสํวนใหญํ  มีความลาดชัน 

และมีพื้นที่ราบเป็นสํวนน๎อย มีล าน้ าห๎วยข๎าวมันและล าน้ าสานอันเป็นสายน้ าส าคัญของต าบลรํองจิกไหลผํานกึ่งกลาง

พื้นที่  ซึ่งสามารถแบํงพื้นที่ออกเป็น  3  ลักษณะ ดังนี้ 

-  พื้นที่ราบลุํม    เหมาะส าหรับการท านา 

  -  พื้นที่ราบ    เหมาะส าหรับการท าสวนไม๎ผล 

-  พื้นที่ภูเขา ลาดเขาสูง เหมาะส าหรับท าไรํและการเลีย้งสัตว์ 

ลักษณะภูมิอากาศ 

           มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี  3  ฤดู  คือ 

 - ฤดูร๎อน  เริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคม 

 - ฤดูฝน    เริ่มตั้งแตํเดือนกรกฎาคม 

 - ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแตํเดือนพฤศจิกายน 

อุตสาหกรรมที่ส าคัญ 

          - โรงงานไฟฟูาแมํน้ าสาน 

การเกษตรกรรม 

-  ปลูกพืชไรํ     ได๎แกํ  ข๎าว  ข๎าวโพด  ขิง  ถั่งลิสง  ถั่วด า   ยางพารา มันส าปะหลัง 

-  ปลูกพืชสวน  ได๎แกํ  ลิ้นจี่  ล าไย  ส๎ม  มะขาม  และแก๎วมังกร  

-  เลี้ยงสัตว์    ได๎แกํ  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  และไกํ   

ผลผลิตที่ส าคัญ  ได๎แกํ  แก๎วมังกร  ล าไย  ขา๎วโพด   ขิง  เสาวรส มันส าปะหลัง 
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ด๎านเศรษฐกิจ 

 - ประชาชนสํวนใหญํ  มีอาชีพหลัก ได๎แกํ ท านา  ท าไรํ  ท าสวน เลี้ยงสัตว์   

ด๎านสาธารณสุข 

สถานบริการดา๎นสาธารณสุขมีดังนี้ 

 - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ  1  แหํง 

 - โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล จ านวน    7  แหํง 

ด๎านศิลปวัฒนธรรมและประเพณี 

 มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี บุญฮีตสิบสองคองสิบสี่ ประเพณีของภาคอีสานทั่วไป 

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
      กระทรวงศึกษาธิการได๎ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ เมื่อวันที่ 27 

สิงหาคม 2536 โดยจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่ 53 โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แหํงพระราช บัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พ.ศ. 2534 ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดการศึกษา สังกัด

กรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2531 ข๎อ 6 กระทรวงศึกษาธิการจึงได๎ด าเนินการ ดังนี้ 

      1. จัดและให๎บริการการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเพื่อเสริมในระบบโรงเรียนและการศึกษาตาม

อัธยาศัยตามความต๎องการและสภาพปัญหาท๎องถิ่น 

      2. จัดและประสานให๎มีศูนย์การเรียน หนํวยจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเป็นเครือขํายการบริหาร

การศึกษานอกโรงเรียนได๎อยํางกว๎างขวางทั่วถึง และสํงเสรมิให๎ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์การ

เรียนชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวางแผน  และบริการการศึกษาตํอสมาชิกในชุมชน 

     3. สนับสนุนสิ่งจ าเป็นตํางๆที่ใช๎ในการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือขําย ทั้งภาครัฐ และ

เอกชน เพื่อให๎เกิดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการแกํกลุํมเปูาหมาย 

     4. ก ากับดูแลติดตามและรายงานการด าเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน ให๎กรมการศึกษานอกโรงเรียน

ออกระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานส าหรับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ า เภอ ตาม

ระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการ วําด๎วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ. 2531 
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ท าเนียบผู้บริหาร 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ด ารง

ต าแหน่ง 

1 นายเพชรตะบอง ไพศูนย์   อาจารย์ 2 ปฏิบัติราชการในหน๎าที่หัวหน๎า
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
อ าเภอภูเรือ 

24 ตุลาคม 2537 – 
     20 ตุลาคม 2538 

2 นายประเด็จ  แปลงกันทา ข๎าราชการครูรักษาการในต าแหนํงหัวหน๎าศูนย์      29 มนีาคม 2539 –  
    30 ตลุาคม 2541 

3 วําที่ร.ต.สมปอง  วิมาโร   หัวหน๎าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
อ าเภอภูเรือ 

25 มีนาคม 2542 –  
10 พฤษภาคม 2545 

4 นายสุรศักดิ์   เพิ่มผล   ผู๎อ านวยการ ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนดํานซา๎ยรักษาการ 

  11 พฤษภาคม 2545 –  
    14 ตลุาคม 2545 

5 นางปิยะนุช  กุณวงษ ์ ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ     15 ตลุาคม 2545 – 
    25 มีนาคม 2545 

6 นายสุพฒัน์  สุวรรณสิงห์ ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ     8 ตุลาคม 2547 –  
    6 มนีาคม 2549 

7 นางเสาวนีย์   เตชวงค์ ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ     6 ตุลาคม 2549 –  
    15 ตลุาคม 2550 

8 วําที่ร.อ.ด าริห์  ติยะวัฒน์ ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ     15 มกราคม –  
    27 ตลุาคม2541 

9 นายชาญวิทย์   จักรไชย   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ     27 ตลุาคม 2550 – 
    23 ตลุาคม 2556 

10 นายส าราญ   รุํงเรือง ครูช านาญการรักษาราชการแทนผู๎อ านวยการ 
กศน.อ าเภอภูเรือ 

    24 ตลุาคม 2556 –  
    5 มกราคม. 2557 

11 นายประเด็จ  แปลงกันทา ผู๎อ านวยการ กศน. อ าเภอเชียงคานรักษาการ
ต าแหนํงผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 

    6 มกราคม –  
17 กุมภาพันธ์ 2557 

12 นายศิริชาต    คุ๎มสุวรรณ ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ   18 กุมภาพันธ์ 2557 – 
    9 ม.ค. 2560 

13 วําที่ร๎อยตรีจ านงค์  นนทะมาศ รองผู๎อ านวยการ ส านักงานกศน. จังหวัดเลย  
รักษาการในต าแหนํง  ผู๎อ านวยการ กศน.
อ าเภอภูเรือ 

    9 ม.ค. มกราคม - 
7 พฤศจิกายน 2560 

14 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ  7 พฤศจิกายน 2560 - 
ปัจจุบัน 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบ 

และการจัดการศึกษาตามอัธยาศยั 

นางอารยา  โกษาจันทร ์

กลุ่มอ านวยการ 

นายส าราญ  รุ่งเรือง 

1. งานการศึกษาพ้ืนฐาน 

-นายวิชญ์  วังคีรี 

2. งานทะเบียนและวัดผล 

- นายส าราญ  รุ่งเรือง 

3. งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ 

นวัตกรรมและเทคโนโลย ี

- นายพิชิต  ศรีเมือง 

4. งานการศึกษาต่อเนื่อง 

- นายประสิทธ์ิ แสนสุภา 

5. งานส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 

- นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร ์

6.  งานกิจการนักศึกษา 

- นายวิชญ์  วังคีรี 

7. งานการเทียบระดับ 

- นายประสิทธ์ิ  แสนสุภา 

8. งานการศึกษาตามอัธยาศยั 

- นางกญัญา  โกษาจันทร ์
9. งานศูนย์บริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนว 
- นางสายพิน  จารัตน ์
 

1. งานธุรการและสารบรรณ 

- นางสาวนิภาพร  วังคีรี 
- นางสาวหทัยรัตน์  ภาหวัน 
2. งานบัญชี 
- นางสายพิน  จารัตน ์
3. งานแผนงานและโครงการ 

- นางอารยา  โกษาจันทร์ 

4. งานข้อมูลสารสนเทศและ รายงาน 

- นายปิตุพงษ์  ยศปัญญา 

5. งานประชาสัมพันธ ์

- นายปิตุพงษ์  ยศปัญญา 
6. งานควบคุมภายใน 
-นายส าราญ  รุ่งเรือง 
7. งานพัสด ุ
-นางสุภาพร  ศรีเมือง 
- นางกัญญา โกษาจันทร ์
8. งานบุคลากร 
- นางแพ็ทตยิา  ศรีบุรินทร์ 
9. งานอาคารสถานที ่
- นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร์ 
10. งานยานพาหนะ 
- นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร์ 
11. งานประชาสัมพันธ ์
- นายปิตุพงษ์  ยศปัญา 
12.งานสวัสดิการ 
-นางสาวสายพิน จารัตน ์
13.งานนิเทศภายในติดตามผลและ
ประเมินผล 
- นายส าราญ  รุ่งเรือง 
 

1. งานกิจการพิเศษ 

2. งานส่งเสริม 

สนับสนุน ภาคี

เครือข่าย 

3. งานกิจกรรมลูกเสือ

และ ยุวกาชาด 

4.งานกิจกรรม 5 ส. 

 

กศน.ต ำบล 

 1. กศน.ต าบลหนองบัว 

 2. กศน.ต าบลสานตม 

 3. กศน.ต าบลท่าศาลา 

 4. กศน.ต าบลปลาบ่า 

 5. กศน.ต าบลลาดค่าง 

 6. กศน.ต าบลร่องจิก 

  

กลุ่มภาคีเครือข่ายและกจิการพิเศษ 

นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร ์

 

     ผู้อ านวย กศน.อ าเภอภูเรือ 

นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ 

 คณะ 

กรรมการสถานศึกษา 
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รายช่ือบุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วิชาเอก หมายเหตุ 

1 นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอ การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)  

2 นายส าราญ   รุํงเรือง ครูช านาญการ การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ)  

3 นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร์ ครูอาสาสมัคร กศน. อุตสาหกรรมศิลป์ (ค.บ.)  

4 นางอารยา  โกษาจันทร์ ครูอาสาสมัคร กศน. การประถมศึกษา (ค.บ.)  

5 นางสายพิน  จารัตน์ ครู กศน.ต าบล 

พนักงานราชการ 

ภาษาอังกฤษ ศษ.ม.  

6 นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์ ครู กศน.ต าบล 

พนักงานราชการ 

การบริหารการศึกษา 

(ศษ.ม.) 

 

7 นางสุภาพร  ศรีเมือง ครู กศน.ต าบล 

พนักงานราชการ 

ภาษาไทย (ศศ.บ.)  

8 นายประสิทธิ์  แสนสุภา ครู กศน.ต าบล 

พนักงานราชการ 

ทฤษฎีและเทคนิคทาง

รัฐศาสตร์ (ร.บ.) 

 

9 นายวิชญ์  วังคีร ี ครู กศน.ต าบล 

พนักงานราชการ 

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)  

10 นางศิวาพร  บุญกล่ า ครู กศน.ต าบล 

พนักงานราชการ 

การพัฒนาชุมชน (ศศ.บ.)  

11 นางกัญญา  โกษาจันทร์ ครู กศน.ต าบล  

พนักงานราชการ 

คหกรรมศาสตร์ (ค.บ.)  

12 นางสาวขวัญนภา  บุญศรีภูมิ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

13 นายสมทรง   โกษาจันทร์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

14 นายเจริญ   รุํงเรือง ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

15 นางสาวนิภาพร  วังคีรี ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

16 นางสาวณัฐจิรา   ศรีบุรินทร์ ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

17 นางสาวหทัยรัตน์  ภาหวัน ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

18 นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน การบัญชี (บธ.บ.)  

19 นางสาวธัญลักษณ์  วงษ์ทวี ครูผู้สอนคนพิกำร การบัญชี (บธ.บ.)  
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20 นายปิตุพงษ์  ยศปัญญา ครูผู้สอนคนพิกำร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมโยธา  

21 นางสาวสินจัย   สุทธิ   บรรณารักษ์จ๎างเหกมาบริการ   

 
จ านวนบุคลากร (ปีปัจจุบัน) 
 
 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน (คน) 

ต่ ากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 

ข๎าราชการครู - 1 1 - 2 

บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 

ลูกจ๎างประจ า - - - - - 

พนักงานราชการ - 9 - - 9 

ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 6 1 - 8 

อัตราจ๎าง (ครูผู๎สอนคนพิการ) - 2 - - 2 

อัตราจ๎าง (บรณารักษ์จ๎างเหมาบริการ) - 1 -- - 1 

รวมจ านวน (คน) - 20 1 - 21 
 

แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
 

 

ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

กศน.ต าบลรํองจิก บ๎านรํองจิก หมูํที ่2  ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

นางสายพิน  จารัตน์ 

กศน.เทศบาลต าบลภูเรือ 128 หมูํที่ 1 ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางกัญญา โกษาจันทร์ 

กศน.ต าบลสานตม โรงเรียนบ๎านหนองแซง   หมูํที ่2  

ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นายประสิทธ์ แสนสุภา 

กศน. ต าบลหนองบัว บ๎านแกงํไฮ หมูํที ่3 ต าบลนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางแพ็ทติยา ศรีบุรินทร์ 

กศน. ต าบลปลาบํา บ๎านสองคอน หมูํที ่2  ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางสุภาพร  ศรีเมือง 

กศน. ต าบลทําศาลา วัดโพธิ์ชัย บ๎านทําศาลา ต าบลทําศาลา 

อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

นางศิวาพร บุญกล่ า 
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กศน. ต าบลลาดคําง บ๎านโคกหางวัง หมูํที ่3 ต าบลลาดคําง   

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นายวิชญ์  วังคีร ี

รวมจ านวน  7 แห่ง 

ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านปลาบํา บ๎านปลาบํา หมูํที่ 1 ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางสาวนิภาพร  วังคีรี 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านกลาง บ๎านกลาง หมูํที่ 3 ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นายสมทรง  โกษาจันทร์ 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านมํวงไขํ บ๎านมํวงไข หมูํที่ 8 ต.สานตม อ าเภอภู

เรือ จังหวัดเลย 

นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านหนองบัว บ๎านหนองบัว หมูํที่ 1 ต าบลหนองบัว          

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางสาวหทัยรัตน์  ภาหวัน 

ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลต าบล

หนองบัว 

บ๎านหนองบัว หมูํที่ 7 ต าบลหนอง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นายเจริญ  รุํงเรือง 

ศูนย์การเรียนบ๎านห๎วยลาด บ๎านห๎วยลาด หมูํที่ 3 ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางสาวขวัญนภา  บุญศรีภูมิ 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านทําศาลา บ๎านทําศาลา หมูํที่ 5 ต.ทําศาลา            

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางสาวณัฐจิรา  ศรีบุรินทร์ 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านนาขามปูอม บ๎านนาขามปูอม หมูํที่ 4 ต าบลรํองจิก            

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นายยอดรักษ์  วงห์สีหา 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านโนนแสงแก๎ว บ๎านโนนแสงแก๎ว หมูํ 10 ต าบลรํองจิก            

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นายปิตุพงษ์  ยศปัญญา 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านรํองจิก บ๎านรํองจิก หมูํ 2  ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางสาวทิพวรรณ เสมาทอง 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านนาคูณ บ๎านนาคูณ หมูํ 3 ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นายปรกรณ์เกียรติ  ศรีบุรินทร์ 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ๎านลาดคําง บ๎านลาดคําง หมูํ 2 ต าบลลาดคําง            

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

นางกัญญา  โกษาจันทร์ 

รวมจ านวน  14 แห่ง 
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลร่องจิก 

1. สวนปุาหิมวันต ์ ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านแกํง ต าบลรํองจิก อ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย 

2. วัดศรีพันดอน ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านรํองจิก ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. วัดปุาบ๎านนาคูณ ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านนาคูณ ต าบลรํองจิก 

 อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. วัดห๎วยน้ าริน ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านกกโพธิ์ริมน้ าสาน ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. สวนเงาะบ๎านแกํง ด๎านเกษตรกรรฒ บ๎านแกํง  ต าบลรํองจิก 

อ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

6. ศูนย์ ICT ต าบลรํองจิก/อบต.

ต าบลรํองจิก 

ด๎านเทคโนโลยีและหนํวยงานราชการ บ๎านรํองจิก ต าบลรํองจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. ชาโต๎  เดอเลย ด๎านเกษตรกรรม บ๎านรํองจิก ต าบลรํองจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เทศบาลต าบลภูเรือ 

1. ลานคริสต์มาส แหลํงทํองเที่ยว บ๎านภูเรือ ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. วัดสมเด็จมิ่งเมือง ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านปุาจานตม ต าบลหนองบัว   

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. อุทยานแหํงชาติภูเรือ ทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านภูเรือ ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. วัดโพนทอง ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านภูเรือ ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลสานตม 

1. วัดปุาห๎วยลาด ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านห๎วยลาด ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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2. วัดปุามํวงไขํ ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านมํวงไขํ ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลหนองบัว 

1. สวนยูโร การ์เด๎น ด๎านเกษตรกรรม บ๎านหนองบง  ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 

2. ศูนย์สินค๎า OTOP หนองบัว ด๎านการถนอมอาหาร บ๎านสันติสุข ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลปลาบ่า 

1. สวนวิจัยพืชสวนเลย ด๎านเกษตรกรรม บ๎านหินสอ ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. สวนรุกชาติภูแปก ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านโปุงกวาง ต าบลปลาบํา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. น้ าตกปลาบํา  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านปลาบํา ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. น้ าตกสองคอน ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านสองคอน ต าบลปลาบํา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. ภูบักได ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านกลาง ต าบลปลาบํา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลท่าศาลา 

1. เขตรักษาพันธ์สัตว์ปุาภูหลวง ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านนาน๎อย ต าบลทําศาลา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. วัดโนนทอง ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านแกํงมํวง ต าบลทําศาลา   

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. วัดบ๎านทํอนโนนสวําง ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านโนนสวําง ต าบลทําศาลา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. น้ าตกแกํงหมากสร๎อย ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านบง ต าบลทําศาลา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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5. ส านักงานพิพิธภัณฑ์     

   ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม    

   อ าเภอภูเรือ 

ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านทําศาลา ต าบลทําศาลา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. น้ าตก 3 กษัตริย์ ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ บ๎านนาน๎อย ต าบลทําศาลา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. วัดปุาวิเวกธรรม ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ๎านบง ต าบลทําศาลา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลลาดค่าง 

1. วัดปุาบารมีธรรม ด๎านศาสนาและวัฒนธรรม บ.โคกหางวัง ต าบลลาดคําง  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. โรงผลิตพลังงานไฟฟูาแมํน้ าสาน ด๎านอุตสาหกรรม บ๎านลาดคําง ต าบลลาดคําง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. อบต.ต าบลลาดคําง ด๎านหนํวยงานราชการ บ๎านแกํงเกลี้ยง ต าบลลาดคําง          

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

รวมจ านวน 30 แหํง 

ภูปัญญาท้องถิ่น ความรู้ความสามารถ ที่อยู่ 

เทศบาลต าบลร่องจิก 
1. นายจ านอง เสนานุช ด๎านหัตถกรรม  ถักไหมพรม บ๎านนาคูณ ต าบลรํองจิก 

 อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายหวิน  วังคีร ี ด๎านหัตถกรรม จักรสาน บ๎านนาขามปูอม ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายก๎อน มาลัย ด๎านหัตถกรรม การท าไม๎กวาด บ๎านกกโพธิ์แสนเอ้ียม ต าบลรํองจิก           

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. นายสมศักดิ์  แถวอุทุม ด๎านเกษตรกรรม ไม๎ผล 19 หมูํที่ 1 บ๎านแกํง ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นางค าเพชร  เสนานุช ด๎านหัตถกรรม  ถักไหมพรม 19 หมูํที่ 2 บ๎านรํองจิก ต าบลรํอง

จิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. นายทรัพย์  วังคีรี ด๎านหมอพราหมณ์ บ๎านแกํงแลน ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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7. นายหล๎า รํองจิก ด๎านความเชื่อและศาสนา“หมอจับตา” บ๎านทํามะนาว ตต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

8. นายตาล สีหะสูท ด๎านหัตถกรรม จักรสาน บ๎านกกโพธิ์ริมน้ าสาน ต าบลรํองจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

9. นายรัตน์  รํองจิก ด๎านหัตถกรรม จักรสาน บ๎านขามปูอม ตต าบลรํองจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

10. นายที  ศักดิ์เกตุ ด๎านหัตถกรรม จักรสาน บ๎านโนนแสงแก๎ว ตต าบลรํองจิก 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เทศบาลต าบลภูเรือ 

1. นางท๎าว  สุธงษา ด๎านจักรสาน บ๎านหนองบัว ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายหนูเจียง สุธงษา ด๎านหมอพราหมณ์ บ๎านหนองบัว ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายหวิน  โกษาจันทร์ ด๎านหมอพราหมณ์ บ๎านหนองบัว ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. นางสุพัตรา ผดุงโกเม็ด ด๎านหัตถกรรม บ๎านหนองบัว ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นายเที่ยง  ผดุงโกเม็ด ด๎านเกษตรผสมผสาน บ๎านหนองบัว ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. นางเข็มทอง ศรีสวัสดิ์ ด๎านหัตถกรรม บ๎านภูเรือ ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. นางบุญแรง สุวรรณชาติ ด๎านหัตถกรรม บ๎านปุาจันตม ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เทศบาลต าบลภูเรือ (ตํอ) 

8. นายฟุอน  วรรณทองสุข ด๎านหมอพราหมณ์ บ๎านหนองเสือคราง ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

9. นางวง  โกษาจันทร์ ด๎านหัตถกรรม บ๎านหนองบัว ต าบลหนองบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

10. นายหนูทา  ศรีชมษร ด๎านหัตถกรรม บ๎านภูเรือ ต าบลหนองบัว 
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อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลสานตม 

1. นายวัชรพงษ์  วงค์ค าโสม ด๎านเกษตรกรรมเพาะเห็ดหอม บ๎านห๎วยลาด ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นางสุธัมมา ศรีบุรินทร์ ด๎านเกษตรกรรม เพาะปลูกคริสมาสต์ บ๎านหนองแซง ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายสมศักดิ์ ศรีบุรินทร์ ด๎านเกษตรกรรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

อัดเม็ด 

บ๎านแสนสุข ต าบลสานตม  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 

ต าบลหนองบัว 

1. นางล าไย  วิจิตรปัญญา ด๎านวัฒนธรรมประเพณี  

ยาหม๎อน๎อย 

บ๎านแกํงไฮ  ต าบลหนงบัว 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย  

2. นายแพง  ประสมทรัพย์ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ์กรรม 

และความเชื่อและศาสนาประเพณีและ

พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

บ๎านสันติสุข ต าบลหนองบัว    

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย   

3. นายสมนึก  ผดุงโกเม็ด ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ์กรรม บ๎านบวมหก ต าบลหนองบัว  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ปลาบ่า 

1. นางค าปุุน ศรีบุรินทร์ การท าไม๎กวาดดอกหญ๎า บ๎านสองคอน ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นางหลอง ศรีบุรินทร์ การท าไม๎กวาดดอกหญ๎า บ๎านสองคอน ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายจ าเนียร พิมพ์เสนา ด๎านการจักรสาน บ๎านสองคอน ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. นายคิว ศรีบุรินทร์ ด๎านการจักรสาน บ๎านตาดสาน ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นายเลียง วังคีรี ด๎านการจักรสาน บ๎านตาดสาน ต าบลปลาบํา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. นายกัน ศรีบุรินทร์ ด๎านการจักรสาน บ๎านโปุงกวาง ต าบลปลาบํา 
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อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7. นายบุญดี ศรีบุรินทร์ ด๎านการจักรสาน บ๎านกลาง ต าบลปลาบํา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ปลาบ่า (ต่อ) 

8. นางหนั่น ศรีบุรินทร์ การท าไม๎กวาดดอกหญ๎า บ๎านกลาง ต าบลปลาบํา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ท่าศาลา 

1. นายอุทัย  สุวรรณชาติ ด๎านการแปรรูปไม๎ยูคา หมูํที่ 5 ต าบลทําศาลา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

 

2. นายดา ค ามานิตย์  ด๎านจักรสาน หมูํที่ 3 บ๎านนาน๎อย ต าบลทําศาลา 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายทัน  วงศ์ค าโสม ด๎านนวดแผนไทย หมูํที่ 7 บ๎านส าราญ ต าบลทําศาลา  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. นายสิน  ศรีบุรินทร์ พิธีกรรมท๎องถิ่น (สูํขวัญ,ช๎อนขวัญ) หมูํที่ 4  ต าบลทําศาลา อ าเภอภู

เรือ จังหวัดเลย 

5. นายเพชร จุตตะโน พิธีกรรมท๎องถิ่น (สูํขวัญ,ช๎อนขวัญ) หมูํที่ 2 ต าบลทําศาลา อ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย 

6. นายศรีภูมิ โกษาจันทร์ หมอดิน หมูํที่ 1 ต าบลทําศาลา อ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย 

7. นายหํวน สุติยะวัน ด๎านหัตถกรรงานจักรสาน หมูํที่ 6 ต าบลทําศาลา อ าเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย 

ลาดค่าง 

1. นายออํน  สารมะโน ด๎านหัตถกรรมงานจักรสาน บ๎านห๎วยผักเนํา ต าบลลาดคําง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. นายค าปุน  เขาลาด ด๎านหัตถกรรมงานจักรสาน บ๎านไฮตาก ต าบลลาดคําง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. นายแจ๎  สีบุตตา ด๎านหัตถกรรมงานจักรสาน บ๎านโคกหางวัง ต าบลลาดคําง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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4. นายแสง  วันทองสุข ด๎านหมอยาสมุนไพร บ๎านลาดคํา ต าบลลาดคําง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. นายทวี  วันทองสุข ด๎านหมอพราหมณ์ บ๎านห๎วยติ้ว ต าบลลาดคําง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. นายคาน  ค าภาจูม ด๎านหมอพราหมณ์ บ๎านแกํงเกลี้ยง ต าบลลาดคําง 

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

รวมจ านวน 47      
ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 

เทศบาลต าบลร่องจิก 

1.  เทศบาลต าบลรํองจิก หมูํที่ 2 บ๎านรํองจิก ต าบลรํองจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2.  สวนปุาหิมวันต ์ หมูํที่ 1 บ๎านแกํง ต าบลรํองจิก  อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3.  โรงเรียนบ๎านรํองจิก หมูํที่ 2 บ๎านรํองจิก ต าบลรํองจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4.  โรงเรียนบ๎านนาคูณ หมูํที่ 3 บ๎านนาคูณ ต าบลรํองจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5.  โรงเรียนบ๎านแกํง หมูํที่ 1 บ๎านแกํง ต าบลรํองจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6.  โรงเรียนบ๎านแกํงแลํน หมูํที่ 6 บ๎านแกํงแลํน ต าบลรํองจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

7.  โรงเรียนบ๎านกกโพธิ์ริมน้ าสาน หมูํที่ 8 บ๎านกกโพธิ์ริมน้ าสาน ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

เทศบาลต าบลร่องจิก (ต่อ) 

8.  โรงเรียนบ๎านนาขามปูอม หมูํที่ 7 บ๎านนาขามปูอม ต าบลรํองจิก  

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

9.  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล รํองจิก หมูํที่ 2 บ๎านรํองจิก ต าบลรํองจิก อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

10.  ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัดเลย 

ศาลากลาง (หลังเกํา) ถนนมลิวัลย์ ต าบลกุดปุอง  

อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 

11.  สมาคมพัฒนาและฟ้ืนฟูคนพิการอ าเภอ 

ภูเรือ 

หมูํที่ 7 บ๎านนาขามปูอม ต าบลรํองจิก   

อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

12.  นางสาวสุภักร์  สุธงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนจังหวัดเลย เขตอ าเภอภูเรือ 

เทศบาลต าบลภูเรือ 

1. อ าเภอภูเรือ หมูํที่ 7 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. เทศบาลต าบลภูเรือ หมูํที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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3. โรงเรียนชุมชนภูเรือ หมูํที่ 7 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. โรงเรียนภูเรือวิทยา หมูํที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอภูเรือ หมูํที่ 7 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. โรงพยาบาลภูเรือ หมูํที่ 6 ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลสานตม 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลสานตม บ๎านสานตม ต าบลสานตมอ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลสานตม บ๎านสานตม ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. โรงเรียนบ๎านสานตม บ๎านสานตม ต าบลสานตม อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ต าบลหนองบัว 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. โรงพยาบาลภูเรือ บ๎านปุาจันตม ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

3. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอภูเรือ บ๎านภูเรือ ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. ก านัน – ผู๎ใหญํ ต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอภูเรือ 

ต าบลปลาบ่า 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลปลาบํา บ๎านปลาบํา หมูํที่ 1 ต าบลปลาบํา อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลปลาบํา บ๎านปลาบํา หมูํที่ 1 ต าบลปลาบํา อ าเภอภูเรือจังหวัดเลย 

ต าบลท่าศาลา 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลทําศาลา หมูํที่ 5 ต าบลทําศาลา อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทําศาลา หมูํที่ 5 ต าบลทําศาลา อ าเภอภูเรือจังหวัดเลย 

ต าบลลาดค่าง 

1. องค์การบริหารสํวนต าบลลาดคําง หมูํที ่6 บ๎านแกํงเกลี้ยง ต าบลลาดคําง อ าเภอภูเรือ จังหวัด

เลย 

2. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลลาดคําง หมูํที่ 1 บ๎านห๎วยผักเนํา ต าบลลาดคําง อ าเภอภูเรือ จังหวัด

เลย 

3. โรงเรียนบ๎านลาดคําง บ๎านลาดคําง  ต าบลลาดคําง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

4. โรงเรียนบ๎านห๎วยติ้ว  บ๎านห๎วยติ้ว ต าบลลาดคําง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

5. โรงเรียนบ๎านไฮตาก บ๎านไฮตาก ต าบลลาดคําง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

6. โรงเรียนบ๎านแกํงเกลี้ยง บ๎านแกํงเกลี้ยง  ต าบลลาดคําง อ าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
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หมายเหตุ    ประเภทแหลํงเรียนรู๎ สามารถจ าแนกได๎เป็น 4 ประเภท ประกอบด๎วย 
  1. แหลํงเรียนรู๎ประเภทบุคคล 
  2. แหลํงเรียนรู๎ประเภทสิ่งที่มนุษย์สร๎างข้ึน 
  3. แหลํงเรียนรู๎ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
  4. แหลํงเรียนรู๎ประเภทกิจกรรมทางสังคม 
 

รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (ปีปัจจุบัน) 
 

        1. ไดรับรางวัล เปนสถานศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนดานอาชีพเพ่ือการมีงานท า ดีเดน ใน     
โครงการมหกรรมตลาดนัดอาชีพ กศน. มุงเนนในการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า ประจ าป
งบประมาณ 2561 จากส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  

2. นักศึกษา  กศน.อ าเภอภูเรือได๎รับคัดเลือกให๎เข๎ารํวมโครงการผู๎วําฯ น๎อย  ประจ าปีงบประมาณ  2561   
 จากทํานผู๎วําราชการจังหวัดเลย 

3. ไดรับเกียรติบัตร เขารวมงานมหกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ส าหรับนักศึกษา กศน.  
  ประจ าปงบประมาณ 2561 จากศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน  
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
วิสัยทัศน์ 

คนไทยได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับชํวง
วัยสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 

 
พันธกิจ 

1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายให๎เหมาะสมทุกชํวงวัย  พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม 
และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย ในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหลํงการเรียนรู๎อ่ืนใน
รูปแบบตํางๆ 

3. สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับประชาชนอยํางทั่วถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ
ให๎สอดคล๎องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุํงจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุํมเปูาหมายพิเศษได๎รับโอกาส

ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตํอเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต๎องการของแตํละกลุํมเปูาหมาย 

2. ประชาชนได๎รับการยกระดับการศึกษา สร๎างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
อันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูํความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล๎อม 

3. ประชาชนได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด  
วิเคราะห์และประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

4. ประชาชนได๎รับการสร๎างและสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอํานเพื่อการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
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5. ชุมชนและภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน รํวมจัด สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎ของชุมชน 

6. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู๎และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน 

7. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู๎ เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล๎อม 
รวมทั้งตามความต๎องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. บุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

9. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู๎ เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จําย  

ตามสิทธิที่ก าหนดไว๎ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุํมเปูาหมายตําง ๆ ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎/ได๎รับบริการกิจกรรมการศึกษา

ตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และความต๎องการ 

 3. จ านวนผู๎รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายได๎รับการสํงเสริมด๎านการรู๎หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. รอ๎ยละการอํานของคนไทยเพ่ิมขึ้น 

5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎  

6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข๎าถึงบริการการเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ

ตําง ๆ 

7. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการอบรมให๎มีความรู๎ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท และความ

ต๎องการของพ้ืนที่/ชุมชน  

 8. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ในระดับต าบลที่มีความพร๎อมในการให๎บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 

 9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรู๎เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุํมเกษตรชุมชนดีเดํน 

10. จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) ส าหรับ

ประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพรํขําวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาส าหรับศูนย์ขําวโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษา 1 ระบบ 



22 

 

12. จ านวนบุคลากรที่ เกี่ยวข๎องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ได๎รับการอบรมให๎มีความรู๎และทักษะใน 

การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข๎าถึงบริการความรู๎นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยผํานชํองทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

14. จ านวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการให๎ความรู๎ด๎านการเกษตร 

15. จ านวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช๎เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

16. ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช๎ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท าฐานข๎อมูล

ชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ

องค์การ 

17. จ านวนระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของประเทศที่ได๎รับการพัฒนาให๎ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

18. จ านวนผู๎ผํานการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดของโครงการสร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

19. ร๎อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  

20. จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

21. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

22. จ านวนองค์กรภาคสํวนตําง ๆ ทั้งในและตํางประเทศ ที่รํวมเป็นภาคีเครือขํายในการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(N-NET) 
 2. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา ได๎รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
 3. ร๎อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎เพ่ิมสูงขึ้น  
 4. ร๎อยละผู๎จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ได๎ตามจุดมุํงของ
หลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 
 5. ร๎อยละของผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สามารถอํานออกเขียนได๎และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุํงหมายของกิจกรรม 
 6. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาอาชีพตามโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
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7. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎  ได๎รับการพัฒนา

ศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได๎ 

 8. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด๎านอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
 9. จ านวนครู กศน. ต๎นแบบการสอนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได๎ 
 10.ร๎อยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎อยําง
สอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน 
 11.ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผํานเกณฑ์การอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
 12.ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได๎ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรอยําง
คุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 

 

 

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
1.1 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ตามพระบรมราโชบายด๎านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 

1) เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู๎อ่ืน ยอมรับความแตกตํางและหลากหลายทางความคิด
และอุดมการณ์รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร๎างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผํานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน
สนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรในองค์กร 

1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ1) เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ และพ้ืนที่ชายแดน 

1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีความสอดคล๎องกับ
บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 

1.2 เรํงจัดท าแผนและมาตรการด๎านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหนํวยงานและสถานศึกษา  
รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎  โดยบูรณาการแผนและ
ปฏิบัติงานรํวมกับหนํวยงานความมั่นคงในพื้นที่ 

1.3 สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบตํางๆ ที่
หลากหลายตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 



24 

 

1.4 สนับสนุนให๎มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยสํงเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน สร๎างงานและพัฒนาอาชีพที่เป็นไปตามบริบท
และความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สูํ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างศักยภาพของ
ประชาชนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เชํน  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

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

2.2 พัฒนาก าลังคนให๎เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด๎านภาษาและทักษะดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

1) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎าน Digital เพ่ือให๎ประชาชน มีความรู๎พ้ืนฐานด๎าน Digital และ
ความรู๎เรื่องกฎหมายวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช๎ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้ง
การพัฒนาและการเข๎าสูํอาชีพ 

2) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทักษะพ้ืนฐานให๎กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

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

3.1 เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎กับประชาชนเพื่อสร๎างตระหนักถึงการเตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ

(Ageing Society) มีความเข๎าใจในพัฒนาการของชํวงวัย รวมทั้งเรียนรู๎และมีสํวนรํวมในการดูแลรับผิดชอบผู๎สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํวัย
สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด “Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู๎จักใช๎
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
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4) สร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิปัญญาของ
ผู๎สูงอายุและให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ

บริบทของพ้ืนที่และความต๎องการของชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎าทางการเกษตร และสร๎างชํองทางการ
จ าหนํายสินค๎าผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยตํอระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู๎บริโภค 

3.3 สํงเสริมให๎มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนโดยบูรณาการความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ ควบคูํกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช๎ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสูํการประกอบอาชีพ 

3.4 เพ่ิมอัตราการอํานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในรูปแบบตํางๆ เชํน อาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน ห๎องสมุดประชาชน บ๎านหนังสือชุมชน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให๎ประชาชนมีความสามารถใน
ระดับอํานคลํอง เข๎าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องและทันเหตุการณ์ รวมทั้ง
น าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สูํ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได๎ ขายเป็น” 
1) สํงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล๎องกับศักยภาพของชุมชน และความต๎องการของตลาด 

รวมทั้งสร๎างเครือขํายการรวมกลุํมในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน ให๎ชุมชนพ่ึงพาตนเองได๎ 
2) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีในการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎า การท าชํองทางเผยแพรํและจ าหนําย

ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให๎เป็นระบบครบวงจร 
3.6 จัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอยํางยั่งยืน 

1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพรํและจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทาง
เกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 

2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎ต๎นแบบระดับต าบลด๎านเกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  
เพ่ือถํายทอดความรู๎ด๎านเกษตรธรรมชาติสูํการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให๎กับชุมชน 

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

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

4.1 สํงเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช๎ เพ่ือสร๎างโอกาสในการเข๎าถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ 
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4.2 สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ในรูปแบบ E-learning ที่ใช๎ระบบเทคโนโลยีเข๎ามาบริหารจัดการเรียนรู๎ เพ่ือ
เป็นการสร๎างและขยายโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต๎องการของ
ประชาชนผู๎รับบริการ 

4.3 เพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือและยกระดับการรู๎หนังสือของประชาชน 
1) เรํงจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือ และคงสภาพการรู๎หนังสือ ให๎ประชาชนสามารถอําน

ออกเขียนได๎ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎และพ้ืนที่
หํางไกล โดยมีการวัดระดับการรู๎หนังสือ การใช๎สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบตํางๆ ที่
เหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมาย ให๎ประชาชนสามารถฟัง พูด อําน และเขียนภาษาไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการใช๎ชีวิตประจ าวันได๎ 

2) ยกระดับการรู๎หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู๎หนังสือในรูปแบบตํางๆ 
รวมทั้งทักษะด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาให๎กับกลุํมเปูาหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุํมเปูาหมายพิเศษอ่ืนๆ เชํน คน
พิการเด็กออกกลางคัน ให๎จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนา
ตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง 

 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สูํ “กศน.ต าบล 4 G” 

1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู๎ : Good 
Teacher ให๎เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู๎กับผู๎รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู๎
และทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎และบริหารจัดการความรู๎ที่ดี  รวมทั้งเป็น
ผู๎ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ต าบล ให๎มีบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมเอ้ือตํอการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง : Good 
PlaceBest Check-In มีความพร๎อมในการให๎บริการการศึกษาและการเรียนรู๎ เป็นแหลํงข๎อมูลสาธารณะที่งํายตํอการ
เข๎าถึง และสะดวกตํอการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางสร๎างสรรค์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมีความ
ปลอดภัยส าหรับผู๎รับบริการ 

3) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ภายใน กศน.ต าบล : Good Activities ให๎มีความหลากหลาย
นําสนใจ ตอบสนองความต๎องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ชุมชน
เข๎ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

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

4.6 ประสานความรํวมมือหนํวยงาน องค์กร หรือภาคสํวนตํางๆ ที่มีแหลํงเรียนรู๎อ่ืนๆ เชํน พิพิธภัณฑ์ศูนย์
เรียนรู๎แหลํงโบราณคดี ห๎องสมุด เพ่ือสํงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีรูปแบบที่หลากหลายและตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5.1 สํงเสริมให๎มีการให๎ความรู๎กับประชาชน เกี่ยวกับการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
5.2 สร๎างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร๎างสังคมสีเขียว สํงเสริมความรู๎ให๎กับประชาชนเกี่ยวกับการ

คัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
5.3 สํงเสริมให๎หนํวยงานและสถานศึกษาใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งลดการใช๎ทรัพยากรที่

สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ 
6.1 พัฒนาระบบฐานข๎อมูลสารสนเทศด๎านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ และเชื่อมโยงกับ

ระบบฐานข๎อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการบริหารจัดการและบูรณาการข๎อมูลของประชาชนอยํางเป็น
ระบบ 

6.2 สํงเสริมการใช๎ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) ในการบริหารจัดการ เชํน ระบบการลา ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช๎รถราชการ ระบบการขอใช๎ห๎องประชุม เป็นต๎น 

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือชํวยในการบริหารจัดการอยํางเต็มรูปแบบ  ทั้งระบบการจัดท า
แผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

6.4 สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให๎มีความรู๎และทักษะตามมาตรฐานต าแหนํง ให๎ตรงกับสายงาน
หรือความช านาญ 
 

ภารกิจต่อเนื่อง 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนิน การ

ให๎ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนคําจัดซื้อหนังสือเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และคําจัดการเรียนการสอน
อยํางทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผํานการ
เรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

3) จัดให๎มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ที่มี
ความโปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4) จัดให๎มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีคุณภาพที่ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎และเข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรม 
เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร๎างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อยํางตํอเนื่อง การสํงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆ นอกหลักสูตร มาใช๎เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให๎
ผู๎เรียนจบตามหลักสูตรได๎ 

1.2 การสํงเสริมการรู๎หนังสือ 
1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลผู๎ไมํรู๎หนังสือ ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัยและเป็นระบบเดียวกัน

ทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาค 
2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการสํงเสริมการรู๎

หนังสือที่สอดคล๎องกับสภาพแตํละกลุํมเปูาหมาย 
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขํายที่รํวมจัดการศึกษา ให๎มีความรู๎ ความสามารถ และทักษะการ

จัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎ไมํรู๎หนังสืออยํางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให๎มีอาสาสมัครสํงเสริมการรู๎หนังสือใน
พ้ืนที่ที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมการรู๎หนังสือ การคงสภาพการรู๎หนังสือการ
พัฒนาทักษะการรู๎หนังสือให๎กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

1.3 การศึกษาตํอเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ

การมีงานท าในกลุํมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการ ที่
สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียน ความต๎องการและศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ ตลอดจนสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให๎มีหนึ่งอาชีพเดํนตํอหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ รวมทั้งให๎มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัด
การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู๎สูงอายุ ที่
สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นของแตํละบุคคล และมุํงเน๎นให๎ทุกกลุํมเปูาหมายมีทักษะการด ารงชีวิตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได๎ มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร๎อม
ส าหรับการปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของขําวสารข๎อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหมํในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มี
เนื้อหาส าคัญตํางๆ เชํน สุขภาพกายและจิต การปูองกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค์ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผํานการศึกษารูปแบบตํางๆ อาทิ คํายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
การสํงเสริมความสามารถพิเศษตํางๆ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตํละพ้ืนที่ โดยจัด
กระบวนการให๎บุคคลรวมกลุํมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน สร๎างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร๎างจิตส านึกความ
เป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การบริหาร
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จัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยํางยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผํานกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ในรูปแบบตํางๆ ให๎กับประชาชน เพ่ือเสริมสร๎างภูมิค๎ุม กัน สามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง และมีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอยํางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค์ความรู๎ และจัด

กิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค์ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน และพัฒนาความสามารถในการอําน

และศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
3) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎
เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริม
การอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ์เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการ
ประชาชนในพื้นท่ีตําง ๆ อยํางทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอําน 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 

4) จัดสร๎างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหลํงทํองเที่ยวประจ าท๎องถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึกษาที่เน๎นการเสริมสร๎างความรู๎และสร๎างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทางวิทยาศาสตร์
ผํานการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์  ควบคูํกับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และ
คณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชนและประเทศ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ มีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่
จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู๎และทักษะไปประยุกต์ใช๎ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษา
สิ่งแวดล๎อม การบรรเทาและปูองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท๎องถิ่นที่สอดคล๎องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่ 
และความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและชุมชน 

2.2 สํงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
กลุํมเปูาหมายทั่วไปและกลุํมเปูาหมายพิเศษ 
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2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให๎มีความทันสมัยด๎วยระบบห๎องเรียนและการควบคุมการ
สอบออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ์ให๎มี
คุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มาใช๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.6 สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผลและเผยแพรํรูปแบบการจัด สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือให๎มีการน าไปสูํการปฏิบัติอยํางกว๎างขวางและมีการพัฒนาให๎เหมาะสมกับบริบทอยํางตํอเนื่อง 

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

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให๎เชื่อมโยงและตอบสนองตํอการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
กลุํมเปูาหมายตํางๆให๎มีทางเลือกในการเรียนรู๎ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให๎รู๎เทําทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เชํน รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ ฯลฯ 
เผยแพรํทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 

3.2 พัฒนาชํองทางการเผยแพรํการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผํานระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลและชํองทางออนไลน์ตํางๆ เชํน Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือสํงเสริมให๎ครู กศน. น า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Do It Yourself : DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศให๎กลุํมเปูาหมายสามารถใช๎เป็นชํองทางการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  โดยขยาย
เครือขํายการรับฟังให๎สามารถรับฟังได๎ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมชํองทางให๎สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ได๎ท้ังระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร๎อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให๎ได๎หลายชํองทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต  และ
รูปแบบอ่ืน ๆเชํน Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต๎น เพ่ือให๎
กลุํมเปูาหมายสามารถเลือกใช๎บริการเพ่ือเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ได๎ตามความต๎องการ 
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3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด๎านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยํางตํอเนื่อง และน าผลมาใช๎ในการ
พัฒนางานให๎มีความถูกต๎อง ทันสมัยและสามารถสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชนได๎อยําง
แท๎จริง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 

4.1 สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่อง
จากราชวงศ ์

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

4.3 สํงเสริมการสร๎างเครือขํายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือให๎เกิด
ความเข๎มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมํฟูาหลวง” ให๎มีความพร๎อมในการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง ถิ่นทุรกันดาร และ
พ้ืนที่ชายขอบ 
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ที่ตอบสนองปัญหาและ

ความต๎องการของกลุํมเปูาหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเข๎มข๎นและตํอเนื่องเพ่ือให๎

ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน์ได๎จริง 
3) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาจัดให๎มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกํบุคลากรและนักศึกษา 

กศน.ตลอดจนผู๎มาใช๎บริการอยํางทั่วถึง 
 

5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1) ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และ

บริบทของแตํละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน๎นสาขาที่เป็นความต๎องการของตลาด ให๎เกิด

การพัฒนาอาชีพได๎ตรงตามความต๎องการของพ้ืนที่ 
5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 

1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให๎เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต๎นแบบ
ด๎านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู๎ต๎นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด๎วยวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
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2) มุํงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช๎วิธีการหลากหลาย ใช๎รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายเชํน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรํวมมือกับเครือขําย การจัดอบรมแกนน าด๎านอาชีพ ที่
เน๎นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให๎แกํประชาชนตามแนวชายแดน 
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการ

ด ารงต าแหนํงเพื่อให๎มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหนํวยงาน
และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให๎มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ๎วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได๎อยํางมีศักยภาพ เพ่ือรํวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน๎า กศน. ต าบล/แขวง ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. ต าบล/
แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 

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

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 

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

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให๎สามารถท าหน๎าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและ
ตํางประเทศในทุกระดับ โดยจัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างสัมพันธภาพและเพ่ิมแระสิทธิภาพในการท างานรํวมกันใน
รูปแบบที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ให๎มี

ความพร๎อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยูํ ทั้งในสํวนที่เป็นข๎าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ๎าง ให๎เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
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3) แสวงหาความรํวมมือจากภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช๎ในการปรับปรุง
โครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีความพร๎อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการ
สํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยํางเป็น

ระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  การวางแผน การ
ปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรํงรัด
การเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

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

4) สํงเสริมให๎มีการจัดการความรู๎ในหนํวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือ
สามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของประชาชนและชุมชน
พร๎อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขํงขันของหนํวยงานและสถานศึกษา 

5) สร๎างความรํวมมือของทุกภาคสํวนทั้งในประเทศและตํางประเทศ ในการพัฒนาและสํงเสริมการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

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

และการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เชื่อมโยงกับหนํวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขํายทั้งระบบ 
2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ

รายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแตํละเรื่องได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

3) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ 
นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยํางมีประสิทธิภาพ 

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

5) ให๎มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนํวยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแตํ
สํวนกลางภูมิภาค กลุํมจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช๎ข๎อมูล และการ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

“โครงการชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

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

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

 1. ขยายผลชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 7,424 

ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให๎มีชุมชนต๎นแบบที่สามารถเผยแพรํแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎ครบทุกระดับ 

(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   

  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต๎นแบบระดับต าบล เพ่ือให๎หนํวยงาน  

สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   

  (2) แจ๎งให๎หนํวยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต๎นแบบระดับต าบล  ตาม

แนวทาง/เกณฑ์ที่ก าหนด  

  (3) หนํวยงาน สถานศึกษา แจ๎งรายชื่อชุมชนต๎นแบบระดับต าบล ผํานระบบ DMIS ของส านักงาน 

กศน.  

  (4) หนํวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบระดับต าบล รายไตรมาส  

(ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท๎ายของแตํละไตรมาส)  

 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)         

เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนต๎นแบบสูํความยั่งยืน  

  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบทุกระดับ ประกอบด๎วย 3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ 

ชุมชนต๎นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต๎นแบบ และการพัฒนาตํอยอด   

  (2) แจ๎งแนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบทุกระดับ ให๎หนํวยงาน สถานศึกษาด าเนินการสํงเสริม 

และพัฒนาเพ่ือยกระดับชุมชนต๎นแบบ   

  (3) หนํวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS ของส านักงาน กศน. ราย

ไตรมาส  

 3. การสร๎างการรับรู๎ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู๎ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ประชาชน 

ยังมีระดับการรับรู๎น๎อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย และประเด็น 06 รู๎กลไกบริหารราชการ   
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  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือสํงให๎หนํวยงาน สถานศึกษาเผยแพรํและ 

สร๎างการรับรู๎แกํประชาชน  

  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  

  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google form 

 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการขยายผล 

ชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  

  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบ   

 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  

  (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  

  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  

  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  

ประจ าปี 2562  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา   

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

   ส านักงาน กศน.ได๎ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ  

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่ได๎มอบหมายให๎ด าเนินการแก๎ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา โดยมี

เปูาหมาย น าเข๎าสูํระบบการศึกษาตามความต๎องการ และสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล โดยใน

ปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได๎รํวมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร และส านัก

ติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และติดตาม

ประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย เพ่ือรํวมกันน า

กลุํมเปูาหมายเข๎าสูํระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ตํอเนื่อง 

ดังนี้ 

 1.  สร๎างการรับรู๎และประสานความรํวมมือในการด าเนินงานกับทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งในระดับภาค  

ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อให๎รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานแก๎ปัญหาประชากรวัย

เรียน ที่อยูํนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการแก๎ปัญหา
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ประชากรวัย เรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให๎ส านักจังหวัดเป็น “ศูนย์ข๎อมูล

ประชากรวัยเรียน ที่อยูํนอกระบบการศึกษา” และเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหา ความ

ต๎องการขอกลุํมเปูาหมาย   สํงตํอให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎น าไปด าเนินการตํอไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค 

สนับสนุนการท างานทั้งด๎านวิชาการ  การติดตามและประเมินผล และให๎ความชํวยเหลือ 

 2.  น าประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาเข๎าสูํระบบการศึกษาอยํางทั่วถึง โดยคณะท างานในแตํละ 

ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหน๎าที่ มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหนํวยจัดการศึกษาและประสานความรํวมมือเพ่ือสํงตํอ 

กลุํมเปูาหมายตามความต๎องการ และสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล มี กศน.ต าบล/แขวง คอย 

ขับเคลื่อนรํวมกับผู๎น าชุมชน ภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ ใช๎กลยุทธ์ “กศน.ชวนน๎องเรียน” เพ่ือน ากลุํมเปูาหมายเข๎าเรียน

ใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ทั้งการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือ

พัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอ่ืน ตามความสนใจ และรํวมกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนสร๎างระบบการสํงตํอ

กลุํมเปูาหมาย ในพ้ืนที่ให๎ชัดเจน  

 3. พัฒนาระบบติดตามและชํวยเหลือผู๎เรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ด าเนินงานจัดท า 

แผนงานติดตามและชํวยเหลือผู๎เรียน ไว๎ในศูนย์บริการให๎ค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต น าระบบฐานข๎อมูล

ประชากร วัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค๎นหา ตรวจสอบ และติดตาม ประชากรวัยเรียน

กลุํมเดิม และ กลุํมใหมํที่อยูํในระบบฐานข๎อมูล เพ่ือทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา ไมํให๎กลุํมเปูาหมายออก

จากระบบ การศึกษา  ให๎กศน.ต าบล ให๎เป็น “ศูนย์ข๎อมูลการชํวยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา” 

มีหน๎าที่ เป็นศูนย์เชื่อมโยงความชํวยเหลือตามสภาพปัญหา ความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย ที่เป็นประชากรวัยเรียน

ที่อยูํนอก ระบบการศึกษา ซึ่งสํวนใหญํเป็นกลุํมด๎อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษาในพ้ืนที่ และ

ใช๎กลยุทธ์“เคาะประตูบ๎าน รุกถึงที่ ลุยถึงถิ่น” ให๎ครู กศน.ต าบลรํวมกับผู๎น าชุมชน ภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ติดตาม

กลุํมเปูาหมาย อยํางทั่วถึง   

 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพ้ืนที่ เพ่ือรํวมกันแก๎ปัญหา โดยสร๎างจังหวัดต๎นแบบ “เมืองแหํงการเรียนรู๎ 

และให๎โอกาสทางการศึกษา” ที่ทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎รํวมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้ง 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุํมเปูาหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส และด๎อยโอกาสทาง 

การศึกษา โดยเฉพาะกลุํมท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ให๎สามารถเลือกเรียนกับ กศน. ได๎ตามความต๎องการ  มี

หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุํมเปูาหมายตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว๎ใน 

แตํละชํวงวัย รวมทั้งสํงตํอผู๎เรียนให๎เข๎าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  

 

 



37 

 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

การขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์   

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

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

 1. เปิดศูนย์ให๎ค าปรึกษา OOCC กศน.   

  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดชํองทางในการให๎ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค๎า

ออนไลน์ เบื้องต๎น ผํานชํองทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงรํวมมือ   

  1.2 อบรมให๎ความรู๎กับผู๎แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพ่ือเป็น OOCC Consult โดยวิทยากร

จาก DTAC เพ่ือรํวมกับเน็ตอาสาในการให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎น   

  1.3 ผู๎ผํานการอบรม  OOCC Consult รํวมเป็นคณะท างานให๎ค าปรึกษาของศูนย์ OOCC  

 2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน๎าที่ของศูนย์ให๎ค าปรึกษา OOCC   

  2.1  จัดท าคลิปวีดีโอ โดยมีน๎อง OO และ น๎อง CC เป็นตัวการ์ตูนหรือมาสคอต 

  2.2  เผยแพรํคลิปวีดีโอผํานชํองทาง online ตําง ๆ  

 3. อบรมวิทยากรแกนน า ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการตลาดและ

การสร๎าง มูลคําในกับสินค๎า  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค๎า   

  3.1 .ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข และ ครู ค   ครู ข. ตัวแทน กศน.อ าเภอ จ านวน 

851 คน   ครู ค. ครู กศน.ต าบล จ านวน 7,424 คน   

  3.2. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค๎าออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนใน พื้นที่  178,176 คน (กศน.ต าบล 7,424 ต าบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    

  1. หลักสูตรการตลาดและการสร๎างมูลคําในกับสินค๎า  2 วัน    

  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค๎า 2 วัน  โดยเปูาหมายจ านวน 12 คนตํอหลักสูตร และให๎เข๎ารํวมกลุํม 

OOCC ส านักงาน กศน.  

 4.สร๎างความตํอเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค๎าออนไลน์ให๎กับผู๎เข๎ารับการอบรมกับ 

กศน.   

  4.1 ประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู๎อบรมติดตามผู๎เข๎ารํวมอบรมให๎อยูํในกลุํม 

OOCC อยํางตํอเนื่อง   

  4.2 ประกวดผู๎ท าการค๎าออนไลน์ดีเดํนในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  

  4.3 สํงตํอผู๎ค๎าออนไลน์ไปยังหนํวยงานอื่น เชํน กรมธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์  
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 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนินงาน OOCC 

ทุกสิ้นไตรมาส  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  

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

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

 1. การสํงเสริมการรู๎หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

 1) จัดท าแนวทางการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎    

 2) จัดท าคูํมือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือ ไทย 

พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    

 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือ ไทย

พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     

 4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม หลักสูตรการ

รู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    

 5) จัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรู๎หนังสือไทย    

 6) ส ารวจข๎อมูลผู๎ไมํรู๎หนังสือไทย และข๎อมูลผู๎เรียน หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557   

          7) จัดท าฐานข๎อมลผู๎ไมํรู๎หนังสือ และผู๎เรียน หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    

 8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานสํงเสริมการรู๎หนังสือ เพื่ออํานออกเขียนได๎  

  2. การสํงเสริมการรู๎หนังสือส าหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด๎วยการ 

ประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (อํานออกเขยีนได๎)    

 1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    

 2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    

 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    

 4) ติดตามการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    

 5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 

 

 



39 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การรณรงค์เรื่องการเพิ่มอัตราการอ่าน  

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

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

  จัดการสํงเสริมการอํานโดยใช๎หนํวยเคลื่อนที่เข๎าหาชุมชน  

  ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  

 เพ่ิมและขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุกในชุมชน  

  สํงเสริมและสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน   

 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  

  พัฒนาการบริการให๎ประชาชนได๎เข๎าถึงสื่อสํงเสริมการอําน ได๎สะดวก พร๎อมเข๎าสูํสังคมดิจิทัล 

  สํงเสริมสนับสนุนให๎ห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงพัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  

การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

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

 ด๎วย รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได๎มอบนโยบาย ให๎ส านักงาน 

กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห๎องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให๎ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะ

อนามัย ของประชาชนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการดูแลสุขภาวะ

อนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให๎มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข๎าไปชํวยประสานงาน

รํวมกับโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ และเจ๎าหน๎าที่ อสม. ในระดับหมูํบ๎าน หรือการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแล

สุขภาพให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได๎จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุข

ภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูํมือการสํงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุํม

พัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการ

ขับเคลื่อนการสํงเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นไป

ในทิศทางเดียวกัน     

วัตถุประสงค์    

 1. เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู๎ ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย    

 2. เพ่ือให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน ได๎มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี   
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กลุ่มเป้าหมาย    

 นักศึกษา กศน. และประชาชน   

วิธีการด าเนินงาน       

 1. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชี้แจงการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม สุขภาวะ

อนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให๎แกํ กศน.อ าเภอ/เขต  และ

สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    

 2. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความรํวมมือกับสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) 

โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    

 3. กศน.อ าเภอ/เขต ประสานขอความรํวมมือกับสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจ าอ าเภอ และ

ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    

 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นวิทยากร ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะ

อนามัยกับกลุํมเปูาหมาย    

 5. ครู กศน.ต าบล/แขวง รํวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ด าเนินงาน จัดกิจกรรม

เพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     

  5.1 สุขภาวะอนามัยแมํ อาทิ อนามัยวัยรุํน การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด  โรคและ

ความเสี่ยง  

  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหวํางแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 

โภชนาการ  

  5.3 ปัญหาโรคที่ไมํติดตํอ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู๎ โรคเบาหวาน 

ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบด๎วย  อาหาร อารมณ์ ออกก 

าลังกาย ไมํดื่มสุรา และไมํสูบบุหรี่     

  5.4 ผู๎สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การสํงเสริมอาชีพ    

 6. ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) สามารถให๎ความรู๎ เกี่ยวกับสุข

ภาวะอนามัย ให๎แกํกลุํมเปูาหมายตามเนื้อหาข๎อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  5.4  โดยผําน

กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหาความเข๎าใจใน 

กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุํม)     

 7. ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบ๎าน นักศึกษา 

กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

 8. ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพ่ือสํงเสริมสุข

ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    

 9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุข ภาวะ

อนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกลําวให๎ส านักงาน กศน. ทราบ   

การรายงานผล 

 1. ขอให๎การรายงานผลการด าเนินงานดังกลําวเป็นไปตามล าดับขั้น ดังนี้         

  1.1  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร๎อยแล๎ว ให๎รายงานผล การด าเนินการ

ตํอ กศน.อ าเภอ/เขต และสํงภาพถํายการจัดกิจกรรมดังกลําว        

  1.2  ให๎ กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แล๎วรายงานผลการ 

ด าเนินการตํอส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสํงภาพถํายการจัดกิจกรรมดังกลําว        

  1.3  ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานดังกลําว 

รายงานให๎ส านักงาน กศน. โดยผํานระบบ DMIS  ดังนี้     

   ครั้งที่ 1  รายงานภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561 

   ครั้งที่ 2  รายงานภายในวันที่  14  มีนาคม  2562 

   ครั้งที่ 3  รายงานภายในวันที่  14  มิถุนายน  2562 

   ครั้งที่ 4  รายงานภายในวันที่  13  กันยายน  2562    

 2. ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกลําว  ทุกครั้งที่รายงาน

ผล จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุํมสํงเสริมปฏิบัติการ   

        
          
             

เพ่ือให๎จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมือง
นําอยูํ เมืองแหํงการทํองเที่ยว การค๎า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ซึ่งหัวหน๎าสํวนราชการและ
คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเด็น เพื่อให๎เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการ
ทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการทํองเที่ยวชุมชน การ
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ทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคําด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถ
สร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํนกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 

 Health สํงเสริมประชาชนชาวเลยให๎มีการกินดีอยูํดี มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทั้งทางรํายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอยํางเทําเทียมและท่ัวถึง
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สร๎างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช๎ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู๎สินค๎าภาคเกษตรให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
และเพ่ิมแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร๎าง
ความเข็มแข็งให๎กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุํมเกษตรกรรวมทั้งมีเครือขํายธุรกิจ มุํนเน๎นการสํงเสริมและการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยํางคุ๎มคําและยั่งยืน ควบคูํไปกับการน๎อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร๎างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแกํชาวเลย 
ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการค๎า การ
บริการ และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุํมอาชีพตํางๆ อ านวยความ
สะดวกด๎านการค๎าและการลงทุน สํงเสริมการค๎าชายแดน การจ๎างงานที่มีคุณคํา การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐาน
รากและประชารัฐ OTOP สํงเสริม สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต๎การพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุํงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒ นาเพ่ือ
เสริมสร๎างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทําเทียมทางเพศ การขจัด
ความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มุํนเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ
ผู๎ด๎อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด แก๎ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความ
ยุติธรรม สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให๎มีความมั่นคงและความสงบ
เรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํอาศัย เพ่ือความสงบสุขอยํางยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให๎มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยํางยั่งยืน สร๎างจิตส านึก คํานิยม และวิถี
ชีวิตที่ดีงามในสังคม สํงเสริมตํอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท๎องถิ่น เพ่ือส ร๎างมูลคําทาง
เศรษฐกิจ สํงเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือน าเลยไปสูํสากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ สามารถใช๎ความรู๎สร๎าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีสํวนรํวม
ของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 
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 Integrity สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีในทุกภาคสํวนเสริมสร๎างคุณธรรม 
จริยธรรมและรู๎จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และสํงเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม สํงเสริมให๎
ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช๎วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎มแข็งสงบ
สุข สํงเสริมและปลูกฝังให๎ชาวเลยมีความเข๎าใจในสิทธิและหน๎าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ืออาทร 
ชํวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศกึษาของกศน.อ าเภอภูเรือ 

 
สถานศึกษาได๎ประชุมบุคลากรเพ่ือรํวมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช๎การวิเคราะห์

สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษารวมทั้ง
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยตํอการจัดการศึกษาเพ่ือน าผลไปใช๎ในการ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ ซึ่งได๎ผลการ
ประเมินสถานภาพของดังนี้ 
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยูํในที่ชุมชน    
 1.1.1.2สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู๎ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน๎นการด าเนินงานที่ชัดเจน    
 1.1.1.5ผู๎บริหารใช๎หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6มีการกระจายงบประมาณอยํางทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อยํางตํอเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอตํอการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือในการจัด สํงเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1บุคลากรขาดความก๎าวหน๎าในการท างานท าให๎เกิดภาวะสมองไหล  
 1.1.2.2การปฏิบัติงานไมํตํอเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบํอย ๆ 
 1.1.2.3สื่อเทคโนโลยีไมํทันสมัย ส าหรับการให๎บริการ 
 1.1.2.4การปฏิบัติงานบางอยํางไมํตรงกับบทบาทหน๎าที่   
 1.1.2.5บุคลากรใหมํไมํได๎รับการอบรมกํอนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไมํเพียงพอในการให๎บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีสํวนรํวมจากภาคี
เครือขํายยังไมํเพียงพอ 
 
 1.2สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส(Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือขํายที่หลากหลาย ในการรํวมจัด สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
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 1.2.1.2มีแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
 1.2.1.3เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม     
 1.2.1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.2.1.5การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6มีชํองทางในการติดตํอสื่อสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7มีชํองทางการเผยแพรํและประชาสัมพันธ์งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8ผู๎บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให๎ความส าคัญกับการศึกษา 

 1.2.2อุปสรรค(Threats ) 
 1.2.2.1ขาดการท างานแบบบูรณาการรํวมกันเกิดความซ้ าซ๎อนในการท างาน 
  1.2.2.2ผู๎เรียนมีอายุเฉลี่ยน๎อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน๎อยเป็นปัญหาในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎ 
 1.2.2.3ผู๎เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกวําการเรียนรู๎ 
 
2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา  

2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 

คิดเป็น” เป ็นกระบวนการคิดเพ่ือแก๎ไขปัญหาน าพาไปสูํความสุขความส าเร็จโดยใช๎ข๎อมูล ๓ ด๎านมา

ประกอบการตัดสินใจ คือ ข๎อมูลด๎านวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถ๎าส าเร็จก็มีความสุขถ๎าไมํ

พอใจก็กลับไปทบทวนใหมํ                                                                      

 2.2 วิสัยทัศน์ 
“ประชาชนอ าเภอภูเรือได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่

เหมาะสมกับชํวงวัย สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21” 

2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา“ใฝุเรียนรู๎ คูํอาชีพ” 

2.4 เอกลักษณ์ “ให๎โอกาสทางการศึกษา ประสานการมีสํวนรํวมของภาคีเครือขําย”  

2.5 ค าขวัญ “การเรียนรู๎  ไมํมีวันสายเกินไป  ไมํไกลเกินเอ้ือม” 
 2.6 พันธกิจ 
  1) จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ

การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายให๎ เหมาะสมทุกชํวงวัย และพร๎อมรับการ

เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
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  2) สํงเสริมสนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย ในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหลํงการเรียนรู๎

อ่ืนในรูปแบบตํางๆ  

  3) สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิด

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับประชาชนอยํางท่ัวถึง 

  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลใน

ทุกรูปแบบให๎สอดคล๎องกับบริบทในปัจจุบัน 

  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อมุํงจัดการศึกษาและการ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  6)  จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎เป็นสํวนหนึ่งของการบริหารจัดการของกศน.
อ าเภอภูเรือ 

2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ผู๎ด๎อยพลาดและขาด

โอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได๎รับโอกาส

ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานการศึกษาตํอเนื่องและการศึกษา

ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและท่ัวถึงเป็นไป

ตามสภาพปัญหาและความต๎องการของแตํละ

กลุํมเปูาหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาตํอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจ านวน  4

ต าบล  47  หมูํบ๎าน  ในพื้นที่อ าเภอภูเรือ นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอภูเรือ เข๎ารํวม

ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

2. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ได๎รับการศึกษาและ

การเรียนรู๎ที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา

อันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎าง

ความเข๎มแข็งให๎ชุมขนเพ่ือพัฒนาไปสูํความม่ันคงและ

ยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์

และสิ่งแวดล๎อม 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  

การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา

และความต๎องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 

80  ในพื้นที่อ าเภอภูเรือ เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/

กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ได๎รับการสํงเสริม

การอํานเพ่ือสร๎างนิสัยรักการอํานและการแสวงหา

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชน

ทั่วไป ร๎อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอภูเรือ เข๎ารํวมในการจัด
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ความรู๎ด๎วยตนเองโดยมีกศน.ต าบลศูนย์การเรียนชุมชน

และแหลํงเรียนรู๎อ่ืนในชุมชนเป็นกลไกในการจัดการ

เรียนรู๎ 

โครงการ/กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอําน โดยมี กศน.ต าบล

จ านวน 6 แหํง แหลํงเรียนรู๎อ่ืน ในพ้ืนที่ 

4. ประชาชนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ ได๎รับโอกาสในการ

เรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช๎ในชีวิต 

ประจ าวันรวมทั้งแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎

อยํางสร๎างสรรค์ 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง)  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความ

ต๎องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่

อ าเภอภูเรือ เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

5. ชุมชนและทุกภาคสํวนเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือรํวมเป็น

ภาคีเครือขํายในการจัดสํงเสริมและสนับสนุนการ

ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยรวมทั้งมีสํวนรํวมในการขับเคลื่อนกิจกรรมการ

เรียนรู๎ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และปรัชญาคิดเป็น 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎เป็นสํวน

หนึ่งของการบริหารจัดการ โดยมุํงเน๎นการจัดการที่

สอดคล๎องกับสภาพกลุํมเปูาหมาย  สังคม  ชุมชน  และตาม

จุดเน๎นและนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนและทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมเป็น

ภาคีเครือขํายในการจัดสํงเสริมและสนับสนุน ร๎อยละ 80  

6. กศน.ต าบล และกศน.อ าเภอ พัฒนาและน าสื่อ

เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารมาใช๎ในการเพ่ิมโอกาสและยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรู๎ 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเน๎นการน าสื่อเทคโนโลยีทาง

การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอภู

เรือ เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ต าบล และกศน.อ าเภอ พัฒนาและจัด

กระบวนการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎าน

เศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และ

สิ่งแวดล๎อมรวมทัง้ตามความต๎องการของประชาชนและ

ชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาตํอเนื่อง  (การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ

ชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง)  โดยจัดให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหาและความ

ต๎องการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  ร๎อยละ 80  ในพ้ืนที่

อ าเภอภูเรือ เข๎ารํวมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

8. บุคลากรของ กศน.อ าเภอภูเรือ ได๎รับการพัฒนาเพ่ือ

เพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทั่วถึง 

- จัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ร๎อยละ 80 เพิ่ม

สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
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9. กศน.อ าเภอภูเรือ มีระบบการบริหารจัดการตาม

หลักธรรมมาภิบาล 

- ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาลบุคลากร 

ร๎อยละ 80มีวัฒนธรรมในการอยูํรํวมกันเป็นสังคมปฏิบัติตน

ตามองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 
 

  
2.8  กลยุทธ์ 
 2.8.1 ประเด็นกลยุทธ์ มี  2 ประเด็น ประกอบด๎วย  
 ประเด็นที่ 1.  การสร๎างโอกาสทางการศึกษา 

 ประเด็นที่ 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ 
 2.8.2 กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่  1 เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
 ตัวชี้วัด 

 1.1 ฐานข๎อมูลความต๎องการการเรียนรู๎ของกลุํมเปูาหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
 1.2 แผนการเรียนรู๎ตามความต๎องการการเรียนรู๎ของกลุํมเปูาหมายรายบุคคล  และราย

ชุมชน 
 1.3 ระบบการให๎บริการขําวสารข๎อมูลสารสนเทศแกํกลุํมเปูาหมาย 
 

  
 
แนวทางการด าเนินงาน 
 1.1 จัดกิจกรรมให๎ประชาชนในพื้นที่  41 หมูํบ๎าน  ให๎ตระหนักและเห็นความส าคัญของ

การเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 1.2 ก าหนดพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยด าเนินการทั้ง 4 ต าบล 

ต าบล ละ 1 หมูํบ๎าน  เพ่ือสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎โดยใช๎ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.3 พัฒนาระบบฐานข๎อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดท าข๎อมูลรายบุคคล  รายกลุํม  

และเชื่อมโยงกับภาคีเครือขํายเพื่อสามารถตรวจสอบให๎เป็นปัจจุบันและน าไปใช๎ได๎ 
 1.4 มีฐานข๎อมูลที่ระบุความต๎องการ  ความพึงพอใจของผู๎เรียน  ผู๎รับบริการในพื้นท่ี

เปูาหมาย 
 1.5 จัดท าแผนการเรียนรู๎รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุํม  ในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู๎ทุกกิจกรรม 
  กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของแตํละ
กลุํมเปูาหมาย 
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3. งบประมาณ 
3.1 เงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  ได๎รับการ
จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
1. งบด าเนินงาน (ผลผลิตที ่4) : 4004        ได๎รับจัดสรร     6,500  บาท 
                     - คําเชําบ๎าน (นายส าราญ  รุํงเรือง)                        ได๎รับจัดสรร  21,000   บาท  
  - การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต      ได๎รับจัดสรร   14,748  บาท 

- การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน     ได๎รับจัดสรร   34,200  บาท 
- การจัดกระบวนการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง    ได๎รับจัดสรร   20,520  บาท 
- เพ่ือจัดกิจกรรมการสํงเสริมการเรียนรู๎หนังสือ    ได๎รับจัดสรร   17,600  บาท 

2. งบด าเนินงาน (ผลผลิตที ่5) : 4005        ได๎รับจัดสรร   49,910  บาท 
                    - คําจ๎างเหมาบริการปฏิบัติงาน                              ได๎รับจัดสรร   99,000  บาท 
3. งบเงินอุดหนุน (คําหนังสือเรียน)        ได๎รับจัดสรร  325,600  บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (คํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน)               ไดร๎ับจัดสรร  263,360  บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (คําจัดการเรียนการสอน)       ได๎รับจัดสรร 1,069,080 บาท 
6. งบรายจํายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอาชีพ)     ได๎รับจัดสรร    48,000  บาท 
7. งบรายจํายอื่น (โครงการเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุ/     ได๎รับจัดสรร          -    บาท 
     โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
8. งบรายจํายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)      ได๎รับจัดสรร     84,898  บาท 
9. งบรายจํายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)      ได๎รับจัดสรร   379,200  บาท 
10. งบรายจํายอื่น (โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ    ได๎รับจัดสรร     12,000  บาท 
     มูลฝอยและสิ่งแวดล๎อม)    
11. งบรายจํายอื่น (โครงการ Smart Farmer)       ได๎รับจัดสรร    91,200  บาท 

  รวมทั้งสิ้นจ านวน   2,536,816  บาท 
 
3.2 เงินนอกงบประมาณ                    จ านวน                บาท 
 
 
 
 
 
 
 



50 

 

 

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

  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ที่ต๎องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน๎นที่ส าคัญของส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหนํวยงานและความ
ต๎องการของประชาชนกลุํมเปูาหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
  
                    งาน 
 1.การจดัการศึกษาและการเรียนรู๎  
  -  การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ 
                      2. การศึกษาตํอเนื่อง 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    - แหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล (4 ศูนย์ กศน.) 
    - กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
    - ห๎องสมุดประชาชน 
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลการด๎านการจัดการเรียนการสอน 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 โครงการ 
1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล(ขยายผลการ

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



  

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจําย 
อ่ืน 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาและการ
เรียนรู ๎

เพื่อ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบตั้งแตํปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับการ
สนับสนุนคําจัดซื้อต าราเรียน คํา
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน 
และคําเลําเรียนอยํางทั่วถึงและ
เพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให๎ กั บ
กลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ ง

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต๎น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน ส าหรับผู๎พิการ 
4.การจัดการศึกษาผูไ๎มํรู๎
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู/๎คํายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 

1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่เข๎ารับ
การศึกษา 
3.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร๎อยละของผูเ๎รียนทีส่ามารถ
น าความรูไ๎ปใช๎ในการศึกษาตํอ
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

ผู๎ด๎อย พลาด 
และขาดโอกาส
ทางการศึกษา 
 
ระดับ
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 
ผู๎ไมรํู๎หนังสือ 

 
 
 
 

 
137 

 
386 

 
456 

 
32    

 
 
 
 
 

126,040 
 

432,320 
 

510,720 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
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ระบบการให๎บริการ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผํานการ
เรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การ
พบกลุํม และการเรียนแบบช้ัน
เรียน  
3) จัดให๎มีการประเมินเพื่อเทียบ
ระดับการศึกษา และการเทียบโอน
ความรู๎และประสบการณ์ที่มีความ
โปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได๎ มี
มาตรฐานตามที่ ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต๎องการ
ของกลุํ มเปู าหมายได๎ อยํ างมี
ประสิทธิภาพ 
4) สํงเสริมให๎ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎
และปฏิ บั ติ กิ จกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสริมสร๎างความสามัคคี ปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อยํางตํอเนื่อง 
และสํ งเสริ มการปกครองใน
ระบอบประชาธิ ป ไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8.กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพตดิ 
9.การประเมินระดับการรู๎
หนังสือของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข๎ม/สอนเสริม 
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เชํน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนน ากิจกรรมการ
บ า เพ็ญประโยชน์ อื่ นๆนอก
หลั กสู ตร  มา ใ ช๎ เพิ่ ม ช่ั ว โม ง
กิ จก รรม ให๎ ผู๎ เ รี ยนจบตาม
หลักสูตรได๎ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการ
รู๎หนังสือให๎คนไทยให๎สามารถ
อํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตร
การรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านักงาน กศน. และ
สื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่
ของกลุํมเปูาหมาย 

รวม   1,069,080 17,600  
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานการศึกษาตํอเนื่อง เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมี
งานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎
ความส าคัญกับการจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงานท า และอาชีพ
ที่สอดคล๎องกับศักยภาพของ
ผู๎เรียนและศักยภาพของแตํละ
พื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย โดย
จัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ตํางๆ อาทิ คํายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้ งชมรม/ชุมนุม การ
สํงเสริมความสามารถพิเศษตํางๆ 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
5) การตดิตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่เข๎ารับ
การศึกษา 
3.ร๎อยละของผูเ๎รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร๎อยละของผูเ๎รียนทีส่ามารถ
น าความรูไ๎ปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
- กลุํมสนใจ 
- ช้ันเรียน
วิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
3) พัฒนาสังคม
และชุมชน 
4) เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
 
 
 

64 คน 
228 คน 

 
180 คน 

 
270 คน 

 
180 คน 

 
108 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31,050 
 

68,400 
 

41,040 

 
 
 
 

57,600 
159,600 

 
162,000 
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ที่มุํงเน๎นให๎ทุกกลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎ ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎
อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มี
คุณธรรมจริ ยธรรม รวมทั้ ง
สามารถใช๎ เวลาวํ าง ให๎ เป็ น
ประโยชน์ตํอตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา การจั ดเวที
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู๎   การจั ด
กิจกรรมจิตอาสา การสร๎างชุมชน
นักปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่
เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแตํละพื้นที่ โดย
เน๎นการด าเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร๎าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญ
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ประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
สร๎างจิตส านึกและวินัยในชุมชน 
เชํน การสํงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู๎หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมํประจ า
ต าบล 

                                                                           รวม   1,069,080 140,490 379,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจําย
อ่ืน 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อ 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํง
การเรียนรู๎ในระดับต าบล เพื่อการ
ถํายทอดองค์ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพรํองค์ความรู๎
ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิง
รุ ก ใ น ชุ ม ช น  แ ล ะ พั ฒ น า
ความสามารถในการอํานและ
ศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชน

1) พัฒนาแหลํงเรยีนรู๎ กศน.
ต าบล และรํวมกับภาคี
เครือขํายเพื่อเสรมิสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสรมิการอําน 
2) กิจกรรมสํงเสรมิการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการ
อํานในห๎องสมุดและพัฒนา
ห๎องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมดุ 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช๎ระบบเช่ือมโยงแหลํง

1. จ านวนผู๎รับบริการเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว ๎
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
3.ร๎อยละของผูร๎ับบริการที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดีขึ้นไป 
 

1) ห๎องสมุด
ประชาขน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน 
4) บ๎านหนังสือ
ชุมชน 
5) ประชาชน
ทั่วไป 
6) ครอบครัว 
7) ภาคีเครือขําย 

1 
 

6 
47 

 
23 

 
6,000 

 
500 
20 

 49,910  
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ทุกกลุํมเปูาหมาย 
4)  สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ มี ก า ร ส ร๎ า ง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อ
ตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทย
โดยสนับสนุนการพัฒนาแหลํง
การ เรี ยนรู๎ ใ ห๎ เ กิ ดขึ้ นอยํ า ง
กว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนา
ห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน 
การใช๎ระบบเช่ือมโยงแหลํงเรียนรู๎
และการพัฒนาระบบหนังสือผําน 
QR Code สํงเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน การ
สร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน 
จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อม
อุปกรณ์เพื่อสํงเสริมการอํานและ
การเรี ยนรู๎ ที่หลากหลายออก
ให๎บริการประชาชนในพื้นที่ตํางๆ 
อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอําน 
และการจัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริม
การอํานอยํางหลากหลาย 

เรียนรู๎และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ๎านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการ
ด าเนินงานด๎านการสํงเสรมิ
การอําน   
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5) สํ ง เสริ มสนับสนุ นให๎ ภาคี
เครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการ
อํ าน เ ชํน ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

รวม   1,069,080 213,760 379,200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
บุคลากร 

เพื่อ 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการ
ด ารงต าแหนํงเพื่อให๎มีเจตคติที่ดีใน
การปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 

2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลให๎มี

1) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดการเรียนการสอน 

2) พัฒนาบุคลากรด๎าน 
การเงิน บัญชี และพสัด ุ

3)พัฒนาบุคลากรด๎านการ
นิเทศ 

4) พัฒนาบุคลากรด๎านการ
จัดท าแผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ด๎านการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

1.จ านวนบุคลากรของ
หนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของหลักสตูร
การพัฒนา 

3. ร๎อยละของบุคลากรที่
สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 

บุคลากรอ าเภอ 

ภูเรือ 

จ านวน  21  
คน 

- - - 
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สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ 
โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และ
ผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎
เพื่อให๎ผู๎ เรียนเกิดการเรี ยนรู๎ที่ มี
ประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎
อยํ างมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการจัดท า
แผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และ
การวิจัยเบื้องต๎น 

4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการ
มี สํ ว น รํ ว ม ใ น การบริ ห ารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 

5)  พัฒนาศั กยภาพบุ คลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ

 ดี ขึ้นไป 
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การเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอด
ชีวิตของประชาชน 

6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวําง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งใน
และตํางประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน 
โดยจัดให๎มี กิ จกรรมการพัฒนา
ส ม ร ร ถ น ะ  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคลากร และ
ภาคีเครือขํายในรูปแบบที่หลากหลาย
อยํางตํอเนื่อง 

รวม   1,069,080 213,760 379,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 

4.1 พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน  
4.3 เพ่ือพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษา
ให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให๎ได๎มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

1) ร๎อยละของบุคลากรที่มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมี
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ
ดี ขึ้นไป 

- สถานศึกษา 
- บุคากร กศน.
อ าเภอ 

 

1 แหํง 
21 คน 

- - - 
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ให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

รวม   1,069,080 213,760 379,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ช่ืองาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช๎
กระบวนการ นิเทศติดตามผล
และน าผลการนิเทศไปพัฒนา
ปรับปรุงแกไขให๎เหมาะสมตาม
สภาพบริบทของแตลํะพื้นท่ีในปี
งบประมาณตํอๆไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน
การศึกษาและใหค าปรึกษา
ค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ใน
การด าเนินงาน 

1. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คูํมือ เครื่องมือ
การนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนเิทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผลรายงาน
การนิเทศ มายังส านักงน กศน.
จังหวัดเลย 

1.ร๎อยละของกลุํมเปูาหมาย ที่
สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได๎ส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา/ตามแผน
ที่ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไปฃ 

1) กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุด
ประชาชน 
3) บ๎านหนังสือ
ชุมชน 

6 แหํง 
 1 แหํง 

 
 

47 แหํง 

- - - 

                                                  รวม   1,069,080 213,760 379,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงา
น   

รายจํายอื่น 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และ
เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณให๎
เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มี
ความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอยําง
เป็นระบบเพื่อให๎หนํวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การตดิตามประเมนิผล 
และการน าผลมาพัฒนาการ

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และ 
เจ๎าหน๎าท่ีงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูล
เพื่อการบริหารจัดการ ใน 
facebook  และในระบบ 
DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ ระดับ
จังหวัดอ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสีย่ง 

1.จ านวนระบบฐานข๎อมลู

กลางด๎านการศึกษาของ
ประเทศท่ีได๎รับการพัฒนาให๎
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

  

บุคลากร กศน.
อ าเภอภูเรือ 

 

21  คน - - - 
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ด าเนนิงานอยาํงตํอเนื่อง ตาม
วงจรคณุภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ให๎มีความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค๎นและสอบทานได๎ทันความ
ต๎องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให๎กับผู๎เรียนและการ
บริหารจัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

รวม   1,069,080 213,760 379,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจําย
อ่ืน 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการชุมชนต๎นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน  

1.เพื่อด าเนินการชุมชนต๎นแบบ
ตามโครงการไทย นิยม ยั่งยืน 
ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน  
2.เพื่อให๎มีชุมชนต๎นแบบท่ี
สามารถเผยแพรํ แลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ ได ๎      3.พัฒนาชุมชน
ต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ  
4. เพื่อสร๎างการรบัรู๎ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แกํ
ประชาชน และนักศึกษาใน 
สถานศึกษา  

1. ขยายผลชุมชนต๎นแบบฯ 
ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
ชุมชน)  
2. ช้ีแจงแนวทาง/หลักเกณฑ์
การพัฒนาชุมชนต๎นแบบ ตาม
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  ทุก
ระดับ สูํความยั่งยืน  
3. การสร๎างการรับรูต๎าม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุด 
ความรู๎ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 รู๎
สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย/06 รู๎
กลไกการบริหารราชการ)  
4.การจัดแสดงผลการ

1.จ านวนหมูํบ๎าน/ชุมชนที่ท า
กิจกรรมรํวม  
2.จ านวนผู๎ เข๎ารํวมกิจกรรม
และสามารถ น าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.
ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี 
ขึ้นไป  

หมูํบ๎านต๎นแบบ 6 หมูํบ๎าน - - - 
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ด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบฯ 
5. การติดตามผลการ
ด าเนินงาน  

รวม   1,069,080 213,760 379,200 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการบรูณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สรา๎งเครือขําย
ดิจิทัลชุมชนระดับ
ต าบล                         
(ขยายผลการอบรม
หลักสตูรการค๎า
ออนไลน์) 

1) เพื่อพัฒนาทักษะการใช๎ 
Social Media เพื่อการ จัดการ
เรียนการสอน ของครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา  
2) เพื่อพัฒนาความรู๎และทักษะ
ด๎าน Digital ให๎กับครู และ
บุคลากร กศน.ในการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการ จดัการเรียน
การสอน  
3) เพื่อจัดการเรียนรู๎ด๎าน 
Digital เพื่อให๎ ประชาชนมี
ความรู๎พื้นฐานด๎าน Digital และ 
ความรู๎เรื่องกฎหมายวําด๎วยการ
กระท าความผิด เกี่ยวกับ

1. ครูและบุคลากรเข๎ารับการ
อบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
และ  ครู ค  
2. ขยายผลการอบรม
ประชาชน  2 หลักสูตร    
3. ประเมินผู๎เข๎ารบัการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบล ผู๎อบรม
(ครู ค) ติดตามผู๎เข๎ารํวมอบรม
ให๎อยูํใน กลุํม OOCC อยําง
ตํอเนื่อง  
4. ประกวดผู๎ท าการค๎า
ออนไลน์ดีเดํนใน ระดับ กศน.
อ าเภอ  
5. ติดตามประเมินผลและ

1.จ านวนบุคลากรของ
หนํวยงานและ สถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนา  
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ ก าหนด  
3. ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา  
4. ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการ
อบรมที่สามารถน าความรู๎ไป 
ใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  
5.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

ครู ข. 
ครู ค. 
ประชาชน 

1 คน 
1 คน 
187 คน 

- -  
 

84,898 
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คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช๎
ประโยชน์ใน ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการเข๎าสูํ 
อาชีพ 4) สร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจและทักษะพื้นฐาน ให๎กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกจิ
และการค๎า ออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือรํวม 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทลั 

รายงานผลการ ด าเนินงาน
ผํานระบบ DMIS 

                                        รวม   1,069,080 213,760 464,090 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสํงเสริมสุข
ภาวะอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 

1)เพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. 
และประชาชน มีความรู๎ ความ
เข๎าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให๎นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได๎มสีุขภาพอนามยั
และคณุภาพชีวิตที่ด ี

 

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

 

1.จ านวนบุคลากรของ
หนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสตูร 
4. ร๎อยละของผูร๎ับการอบรม 
ที่สามารถน าความรูไ๎ปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน
อ าเภอภูเรือ 

180 คน - - - 
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รวม   1,069,080 213,760 464,090 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจําย
อ่ืน 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการตาม Smart 
ONIE เพื่อสร๎าง Smart 
Farmer 

1.เพื่อสํงเสรมิการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรูด๎๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต๎องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลคําสินค๎า
ทางการเกษตรและสร๎างชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎าผาํน
ชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู๎บริโภค 

1)สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต๎องการของ
ชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชนไดร๎ับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร๎าง Smart 
Farmer 
 

1.จ านวนประชาชนได๎รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร๎าง Smart Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชน

กลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตาม

หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง 

Smart Farmerมีความรู๎ และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการ

ด าเนินชีวิตได๎ 

3. ร๎อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart 

Farmerได๎อยํางสอดคล๎องกับบริบท

ของผู๎เรียน 

ประชาชน 60 คน - - 91,200 
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4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 
                                                                       รวม   1,069,080 213,760 555,290 

 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

12 
 
 
 
 
 

โครงการอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด๎านอาชีพ 

 

เพื่อ 1)พัฒนาความรู๎

ความสามารถ ทักษะการใช๎ 

ภาษาอังกฤษของครูและ

บุคลากร และขยายผล 

 ไปยังการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษของประชาชน ใน

จัดให๎ประชาชนได๎รับ
การอบรม ตาม
หลักสตูรภาษาอังกฤษ
เพื่อ การสื่อสารด๎าน
อาชีพ (ระยะสั้น)  

1.จ านวนประชาชนไดร๎ับการ
อบรมตาม หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน 
ศึกษา กศน.  
2. ร๎อยละของประชาชน

ประชาชนท่ัวไป 
รุํนที่ 1 
รุํนที่ 2 

 
20 คน  
20 คน 

   
24,000 
24,000 
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รูปแบบตํางๆ อยํางเป็นรูปธรรม 

เชํน หลักสูตร ภาษาอังกฤษการ

จัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 2)

จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรม

ตามหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารดา๎นอาชีพ (ระยะ 

สั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์

อาเซียน ศึกษากศน. 3) ให๎

ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผําน

การอบรม ตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด๎าน อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู๎

ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ใน 

การด าเนินชีวิตได ๎

  

กลุํมเปูาหมายทีผ่ํานการ 
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู๎
ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช๎
ในการ ด าเนินชีวิตได ๎
 3. ร๎อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการ 
เรียนรูภ๎าษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได๎อยําง สอดคล๎องกับ
บริบทของผู๎เรียน 
 4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

รวม   1,069,080 213,760 603,290 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุํมเปูาหมาย 
จ านวน 

เปูาหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจํายอื่น 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจดัหลักสูตร
ดูแลผูส๎ูงอายุ (หลักสูตร
ระยะสั้น 70 ช่ัวโมง) 

1 เพื่อให๎ผู๎ชํวยเหลือดูแล
ผู๎สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (Care 
giver) มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัยผูส๎ูงอายุ
และปฏิบตัิตํอผู๎สูงอายไุด๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบ
การดูแลสุขภาพผู๎สูงอายรุะยะ
ยาวในท๎องถิ่นชุมชน 
3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขํายที่ท างานด๎าน
การดูแลสุขภาพผู๎สูงอายรุะยะ
ยาว 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
รํวมกันระหวํางหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 

2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 

3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

4.ด าเนินการผลติและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ

5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

 

1.จ านวนผู๎ดูแลผูส๎ูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสตูร
การพัฒนา 
3. ร๎อยละผู๎จบที่สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

ประชาชนอ าเภอ
ภูเรือ 

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

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หนํวยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เปูาหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน 
เปูาหมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจําย
อ่ืน 

14 
 
 
 
 
 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมี
สํวนรํวมของชุมชน 

1 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มี

ความรู๎ ความเข๎าใจในการคัด

แยกขยะ 

2 เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มี
ความรู๎ ความเข๎าใจในการ

1. ส ารวจความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว๎ และประสานงาน

1.จ านวนเปูาหมายมีการน า
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย  ก ลั บ ม า ใ ช๎
ประโยชน์  
2. ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ 
ดี ขึ้นไป  

ประชาชนอ าเภอ
ภูเรือ 

120 คน - - 12,000 

รวม   - - - 
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แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน 
ชุมชน สังคม 
 

วิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการ
บริหารจดัการขยะมลูฝอยโดย
การมีสํวนรํวมของชุมชน  
  กิจกรรม 
    4.1 ให๎ความรู๎เรื่องการ
บริหารจดัการขยะ  
    มูลฝอยในพ้ืนท่ี 
    4.2 ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 
     - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 
5. สรุปผลและประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

                              รวม   1,069,080 213,760 615,290 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

กศน.-กผ.-02 
กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3, 4 และภารกิจตอ่เนื่อง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

(THAILOEI 4.0) 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา 
 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

137 
386 
456 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 32 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,010 คน 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซ้ือต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่า
เล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษา
ที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบ
การให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบ
กลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
น ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่ม
ชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถ
อ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่
ของกลุ่มเป้าหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้หนังสือของนกัศึกษา 
กศน. 
6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จ านวน. 1,069,080 บาท 
ผลผลิตที่  4 จ านวน     17,600  บาท 
รวมทั้งสิ้น  1,069,080 บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

534,540 
8,800   

  534,540 
,800   

  

รวมทั้งสิ้น 534,540 
 

 534,540 
 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายวิชญ์  วังคีร ี
            นายประสิทธ์ิ  แสนสุภา           
โทรศัพท์  0-4289-9494 
โทรสาร   0-4289-9494 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
    กศน.ต าบล 6 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับการศกึษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถน าความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
 1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่น
ในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆตลอดจนสนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 41. ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษา มาใช้เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOCที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเปูาหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
          4.4 ยกระดับการศึกษาให้กลุ่มเปูาหมายกองประจ าการให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ภารกิจต่อเนื่อง 
 1.ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1 )  สนั บสนุ นการจั ดการศึ กษานอกระบบตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนจบการศึ กษาขั้ น พ้ื นฐ าน 
โดยด าเนินการให้ผู้ เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน และ 
ค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
  
3.หลักการและเหตุผล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้ บุคคล มีสิทธิ และโอกาส เสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า12 ปีที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ประกอบกับ
นโยบายเร่งด่วน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี พ.ศ. 2555 ข้อ 3.เร่งรัดจัดการ
ศึกษานอกระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน และข้อ 4เร่งรัดการ

http://www.tamanoon.com/tamanoon50/Section/section49.htm
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จัดระบบความรู้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนและประชาชนเพ่ือให้การจัดการศึกษาของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูหลวง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้
ขึ้น 
 
4.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ผู้ด้อย /พลาด โอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึง 

 
5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน.อ าเภอภูเรือ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  858  คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่จบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน/หนังสือ
เรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน/หนังสือ
เรียน ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้
ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้/ค่าย
วิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้าน
ยาเสพติด 

1.เพ่ือให้ประชาชนผู้ผู้
ด้อย /พลาด โอกาส
ทางการศึกษารวมทั้ง
ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 
 

-กลุ่ม
ประชาชนที่ผู้
ด้อย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 
 
ภาคเรียนที่ 
1/2562 
 
-ประชาชนผู้ไม่
รู้หนังสือ 
ภาคเรียนที่ 
2/2561 
ภาคเรียนที่ 
1/2562 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

842 คน 
 
 

950 คน 
 
 
 
 

16 คน 
 

16 คน 
 

 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูเรือ 

ต.ค. 2561 
- ก.ย.
2562 

 
1,069,080 

 
 
 
 
 
 
 
 

17,600 
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9.การประเมินระดับ
การรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/
สอนเสริม 
11.วัดและ
ประเมินผล 

 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

7.1 ใช้งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน  
- ค่าจัดการเรียนการสอน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จ านวนเงิน

ทั้งสิ้น  1,069,080 บาท 
- ค่าซื้อหนังสือเรียน รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จ านวนเงินทั้งสิ้น  

325,600 บาท 
- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 

จ านวนเงินทั้งสิ้น  263,360 บาท 
7.2 ใช้งบประมาณแผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ  งบด าเนินงาน 
- กิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ รหัสงบประมาณ 2000239004000000  แหล่งของเงิน 6211200 

จ านวนเงินทั้งสิ้น  17,600 บาท  
 
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2561 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

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

 
534,540 

 
 

 
8,800  

 

  
534,540 

 
 
 

8,800  
  

 

 

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

- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  
12.ผลลัพธ์ 

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

ตัวช้ีวัดผลผลิต 
มีผู้เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร้อยละ 80 ของผู้เรียนน าความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของตนเองและน าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

14. การติดตามประเมินโครงการ 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- แบบติดตามผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

             ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. โครงการการศึกษาต่อเนือ่ง 

กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 

3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

 
 

64  
228  
180  
270  
180  

 
108 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 1,030 คน 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของ
แต่ละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนา
ทักษะชี วิ ต  การจั ดตั้ งชมรม/ชุ มนุ ม การส่ ง เสริ ม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้าง
ชุ มชนนักปฏิ บั ติ  และรู ปแบบอื่ นๆ ท่ี เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
5) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่าง
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบ
อาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ัง
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาส
ให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

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

6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน   379,200 บาท 
ผลผลิตที่  4  จ านวน   146,250  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน  446,250  บาท 

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

 
14,400 
39,900 
40,500 

 
14,400 
39,900 
40,500 

 

 
14,400 
39,900 
40,500 

 
14,400 
39,900 
40,500 

พัฒนาทักษะชวีิต  15,525 15,525  

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

 386,000 36,000  

เศรษฐกิจพอเพียง  21,600 21,600  

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

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางอารยา  โกษาจันทร์                     
             นายสมศักดิ์  ศรีบรุินทร์ 
โทรศัพท์  042-899494 
โทรสาร   042-899494 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อที่ 1.1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคนให้คุณภาพ ข้อที่ 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ 1, 2 และ 3 
 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ให้ไว้  ณ วันที่  19 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมี
หลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ ประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพ่ือให้สามารถพัฒนา 
การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางและ
เปูาหมายดังกล่าว จึงสมควรให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ประชาชนได้มี
โอกาสเรียนรู้และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตามศักยภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา     อันจะ
มีผลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ระเบียบนี้เรียกว่า 
“ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554”  โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการ
พัฒนาคนไทย ให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้ง
ด้านประชากร การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมโยง
สังคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้
กลุ่มเปูาหมายประชาชนได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนา
ทักษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต้องการและ
ความสนใจของประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาคิด
เป็นและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงาน
ท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
 4.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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 4.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ 
การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
ชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็น
พิเศษของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 
5.เป้าหมายการด าเนินงาน 

5.1เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอภูเรือ จ านวน  1,030  คน 

5.2เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนิน
ชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

6.วิธีด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เปูาหมาย 
เปูาหมาย พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนยฝ์ึกอาชีพ
ชุมชน 
 1.1 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ซม.) 
 1.2 ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ซม. 
ขึ้นไป 
1.3 อ าเภอ 1 อาชีพ 
2. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4.โครงการจัดกระบวนการเรยีนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานท าอย่าง
ยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานท า และ
อาชีพที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียน
และศักยภาพของแต่
ละพื้นที่  
2. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุก
กลุ่มเปูาหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ

ประชาชน
ทั่วไป 

1,030 
คน 

อ าเภอภูเรือ 6 
ต าบล 

ตุลาคม 
2561 ถึง 
กันยายน 
2562 

 
448,668  

บาท 
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ต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้
ความสามารถในการ
บริหารจัดการชีวิตของ
ตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช้หลักสูตรและ
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
ในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้างชุมชน
นักปฏิบัติ และรูปแบบ
อื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแต่ละ
พื้นที่ โดยเน้นการ
ด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความ
เป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เช่น การ
ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูล
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ฝอยของชุมชน การจัด
กิจกรรมจิตอาสาศูนย์
เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่
ประจ าต าบล 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  เบิกจ่ายจากงบแผนงาน:พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงานรหัสงบประมาณ200239004000000 แหล่งของเงิน 6211200 เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาต่อเนื่อง  จ านวนเงิน           บาท   
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไตรมาส 1 

(ต.ค. –ธ.ค2560) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.–มี.ค.2561) 

ไตรมาส3 

(เม.ย.–มิ.ย.2561) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค. – ก.ย. 
2561) 

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

 
 

39,000 
 

40,500 
 

14,400 
 
 

 
 

39,000 
 

40,500 
 

14,400 
 

15,525 
 

36,000 
 
 

21,600 
 

 
 

39,000 
 

40,500 
 

14,400 
 

15,525 
 

36,000 
 
 

21,600 

 
 

39,000 
 

40,500 
 

14,400 
 

                      รวม 93,900 167,025 167,025 93,900 
 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ครูอาสาฯ 
  9.2 ครู กศน.ต าบล 
  9.3 ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
  9.4 ครูผู้สอนคนพิการ 
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10.  เครือข่าย 
10.1 หน่ายงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผู้น าชุมชน 
10.4 องค์การปกครองท้องถิ่น 

 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ  
12.ผลลัพธ์ 
 ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

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

13.2 ผลลัพธ์  
13.2.1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
13.2.2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
13.2.3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
13.2.4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
13.2.5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
13.2.6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรฐัมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1  

3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

7.เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

1 
6 

47 
 

23 
6,000 

500 
20 

แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

แห่ง 
คน 
คน 

ครอบ
ครัว 

 

รวมทั้งสิ้น 

30 
6,500 

20 

แห่ง
คน 

ครอบ
ครัว 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
และท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่ งเสริมสนับสนุนให้ภาคี เครื อข่ ายร่ วมจัด
สนั บสนุ นการอ่ าน  เ ช่ น  ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจดัท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
  - ส ารวจ/วิจยัผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริม
การอ่าน   6. งบประมาณ  

ผลผลิตที่  5    จ านวน  49,910   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 
 

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

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

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางกญัญา  โกษาจันทร ์            
             นางสาวสินจยั  สุทธ ิ
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล    6  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     23    แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจ าปีงบประมาณ  2562 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2562 
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคนให้มีคุณภาพ    เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมี
ความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทัน
เหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 
สอดคล้องมาตรฐานตัวบ่งชี้   

กศน  : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด

กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน

และศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 

 
3. หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มีหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด้าน
การอ่านอย่างต่อเนือง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ นโยบายในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -
2561) และการก าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี พ.ศ.2552-2561 
เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพ่ือการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคน
และพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่าน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความ
ต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ 
เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านทั้งใน
และนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียง
แล้ว  การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การ
อ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
อ่านที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน ประจ าปี 2562 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.ต าบล 
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บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน 
ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

  
4. วัตถุประสงค์ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้
และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

 เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) ห้องสมุดประชาขน  1 แห่ง 

2) กศน.ต าบล   6 แห่ง 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 47 คน 
4) บ้านหนังสือชุมชน  23 คน 
5) ประชาชนทั่วไป  6,000 คน 
6) ครอบครัว   500 ครอบครัว 
7) ภาคีเครือข่าย   20 แห่ง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น  

6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินกา

ร 

ระยะ 
เวลา 

งบประ
มาณ  

อบรมสมัมนา
อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน  
ประจ าปี 2562 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับต าบล เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

นักศึกษา กศน.
และประชาชน  

1) ห้องสมุด
ประชาขน 1 แห่ง 
2) กศน.ต าบล6 
แห่ง 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน
47 คน 
4) บ้านหนังสือ

อ าเภอภู
เรือ 
 
 
 
 

ต.ค. 
2561-
ก.ย.62 

 
 
 

49,910 
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เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
ในชุมชน และพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้
ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่ างกว้ างขวางและทั่ วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการ
อ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้ อมในด้ านสื่ ออุ ปกรณ์  เพื่ อ
สนับสนุนการอ่ าน และการจั ด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน 
เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

ชุมชน 23 คน 
5) ประชาชน
ทั่วไป 6,000 
คน 
6) ครอบครัว
500 ครอบครัว 
7) ภาคี
เครือข่าย 20 
แห่ง 
 

 

 
7. งบประมาณ 

-  โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการ
การศึกษาตามอัธยาศัย  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 งบด าเนินงาน  เป็นเงิน  49,910 บาท (สี่หม่ืนเก้าพัน
เก้าร้อยสิบบาทถ้วน)โดยมีรายจ่ายดังนี้ 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.62) 
ไตรมาสที่ 4 

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

 9.1  หอ้งสมุดประชาชนอ าเภอภูเรือ 

 9.2 กศน.ต าบล 6 ต าบล 
10. เครือข่าย 
 10.1 ส่วนราชการอ าเภอภูเรือ 
 10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอภูเรือ 
  
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจ าปี 2562 
 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 - ร้อยละ 80 ห้องสมุดประชาชน กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มข้ึน 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

                                
                          

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

 
 

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1,2, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 2,6 

3. ชื่องาน/โครงการ  งานพัฒนาบุคลากร 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) บรรณารักษ์จ้างเหมา5) 
ครู ศรช. 
6) ครูสอนคนพิการ 

1 
1 
9 
1 
8 
2 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 22 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนัก
จัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่าง
แท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องให้ สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายส าราญ  รุ่งเรือง 
             นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์ 
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอภูเรือ 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 
 
 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

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

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562  การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เห็น
ความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึ้น 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๕. เป้าหมาย 

 เชิงปรมิาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    จ านวน  21  คน   

 เชิงคุณภาพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอภูเรือ บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ก าหนด 
  

 ๖.วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูา 

หมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจา้หน้าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กศน.อ าเภอภูเรือ 

21 คน กศน.อ าเภอ
ภูเรือ 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 

- 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการงบประมาณ  ใน
ระบบ DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข้อมลู
เพื่อการบริหารจัดการ  ใน 
facebook และในระบบ 
DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวดั อ าเภอ และ
ต าบล                   

- การบริหารความเสี่ยง 

2.1 เพื่อบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลตุาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

2.2 เพื่อให้สถานศึกษา
มีศักยภาพในการ
ให้บริการ 

 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กศน.อ าเภอ  ภู
เรือ 

21 คน กศน.อ าเภอ
ภูเรือ 

ต.ค. 61-  
ก.ย. 62 

  

3 .สรปุและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพื่อให้ทราบถึง 
ผลของการจดั 
กิจกรรม 
-เพื่อให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผล
การจัดกิจกรรม 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กศน.
อ าเภอภูเรือ 

21 คน กศน.อ าเภอ
ภูเรือ 

ต.ค. 61-  
ก.ย. 62 
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๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

                       - 

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ  ในระบบ 
DMIS62 
-การพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการ
บริหารจดัการ  ใน facebook และใน
ระบบ DMIS62  
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ระดบั
จังหวัด อ าเภอ และต าบล 
- การบริหารความเสี่ยง 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  

10. เครือข่าย 

1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูเรือ 
3.  ส่วนราชการ 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอภูเรือ 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

  -   บุคลากร กศน. ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- กศน.อ าเภอ ภูเรือ บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ก าหนด  
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13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

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

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

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ  
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

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

3. ชื่องาน/โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

- สถานศึกษา 
- บุคากร กศน.อ าเภอ 
 
 

1 
21 

 

แห่ง 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1 
21 

แห่ง 
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และสามารถด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง 
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางแพ็ทติยา  ศรีบรุินทร์ 
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 
 

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

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี  
ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน  กศน.  
นโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

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

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาต าม
อัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเมืองเลย ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญใน
การน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
จึงได้จัดท าโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้ง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

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

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

ข้าราชการ               จ านวน   1   คน 
ครูอาสาสมัคร ฯ     จ านวน   2   คน 
คร ูกศน.ต าบล       จ านวน   7  คน 
ครู ศรช.      จ านวน   8  คน 
ครูสอนคนพิการ     จ านวน   2  คน 
บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ   จ านวน    1  คน 
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      รวมทั้งสิ้น                 จ านวน  21 คน 
 
 

5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
พืน้ท่ี

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมาณ 

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
 
 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
4.3 เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 สถาน 
ศึกษา 1 แห่ง 
และบุคลากร 
จ านวน 21 
คน 

กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 

ต.ค.
61-

ก.ย.62 

- 

 
7. วงเงินงบประมาณ  
   - 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

1) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา และ
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

10. เครือข่าย 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 

11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

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

2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

กศน.-กผ.-02 

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

3. ชื่องาน/โครงการงานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

6 
1 

23 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 30 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและรายงานผลการ
น านโยบายสู่การปฏิบัติ  ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่ องได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวช้ีวัดในค ารับรอง
การปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ 
และระยะเวลาที่ก าหนด 
5) ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด 
อ าเภอ และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายส าราญ  รุ่งเรือง 
             นายสมศักดิ์  ศรีบรุินทร์  
             นางอารยา  โกษาจันทร์ 
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล    6  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   23    แห่ง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านกังานกศน.จังหวัดเลย 
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1.ชื่อโครงการ งานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 
2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  

  ภารกิจต่อเนื่อง 

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

       1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  

2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ  
ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  

3.หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุ มเปาหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงคของงานกิจกรรมตางๆในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ป งบประมาณ 2562 ศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผล
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ใหมีก าลังใจและแก้ไขปญหาตางๆใหกับบุคลากรใน
การท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ดวยตนเองอยางมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของ
สถานศึกษา 
 

4.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 

นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณต่อๆไป 

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

 
 

5.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

- กศน.ต าบล            6    แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน   1    แห่ง 
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- บ้านหนังสือชุมชน    23  แห่ง  
รวมทั้งสิ้น             30   แห่ง 

  เชิงคุณภาพ 
  - ผรูับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 

- บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและมีขวัญ 
ก าลังใจในการ  ด าเนินงาน กศน. 

- กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

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

1.ผูรับบริการและผเูรียนที่
เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความพึง
พอใจและเห็นคณุคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี
คาดหวังตามวตัถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุงแกไขการท างาน
และมีขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือชุม
ขน ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุง  

-กศนต าบล 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-บ้านหนังสือชุม
ขน 
 
 
 

  6 แห่ง 
 
    1 แห่ง 
 
  23 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูเรือ 

ต.ค. 2561 
-ก.ย.2562 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

 -  
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2561 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2564 

1. ด าเนินการนิเทศ ตดิตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนเิทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
 

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

11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
- โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

 

 12.ผลลัพธ์ 
 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม

นโยบาย ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 ตัวช้ีวัดผลผลิต 

 กศน.ต าบล  6  แห่ง/ห้องสมุดประชาชน  1 แห่ง/บ้านหนังสือชุมชน  23   แห่ง  
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 14. การติดตามประเมินโครงการ 
 - แบบรายงานการนิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

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

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

บุคลากร กศน.ภูเรือ 21 คน 

รวมทั้งสิ้น 21 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  
นายส าราญ  รุ่งเรื่อง 
นางอารยา  โกษาจันทร ์
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 
 

 

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

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้าน

การศึกษาของประเทศที่ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

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

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบรหิารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562  การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เห็น
ความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึ้น 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๕. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอภูเรือ  จ านวน  21  คน   

 เชิงคุณภาพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอ ภูเรือ บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ก าหนด 
  

 ๖.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจา้หน้าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กศน.อ าเภอภูเรือ 

21 คน กศน.อ าเภอ
ภูเรือ 

 ต.ค. 
2561- 
ก.ย. 
2562 

- 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการงบประมาณ  ใน
ระบบ DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข้อมลู
เพื่อการบริหารจัดการ  ใน 
facebook และในระบบ 
DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวดั อ าเภอ และ
ต าบล                     - 
การบริหารความเสี่ยง 

2.1 เพื่อบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลตุาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

2.2 เพื่อให้สถานศึกษา
มีศักยภาพในการ
ให้บริการ 

 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กศน.อ าเภอ 

ภูเรือ 

21 คน กศน.อ าเภอ
ภูเรือ 

ต.ค.61- 
ก.ย. 62 

  

3 .สรปุและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพื่อให้ทราบถึง 
ผลของการจดั 
กิจกรรม 
-เพื่อให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงผล
การจัดกิจกรรม 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กศน.อ าเภอภูเรือ 

21 คน กศน.อ าเภอ
ภูเรือ 

ก.ย.
2562 
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๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

                       - 

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ  ในระบบ 
DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข้อมลูเพื่อการ
บริหารจดัการ  ใน facebook และใน
ระบบ DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ระดบั
จังหวัด อ าเภอ และต าบล                     
 - การบริหารความเสี่ยง 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  

10. เครือข่าย 

1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอภูเรือ 
3.  ส่วนราชการ 
 
 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอภูเรือ 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

  -   บุคลากร กศน.อ าเภอภูเรือ ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- กศน.อ าเภอ ภูเรือ บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามที่ก าหนด  
 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

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

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

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

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

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 1 /ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

ต าบลละ 1 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

6 
 

แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 6 
 

แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน 
เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ (จังหวัด 
อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพ่ือ
พัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพ่ือสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่ ง ยื น  แ ก่ ป ร ะช า ชน  แล ะนั ก ศึ กษ า ใ น
สถานศึกษา 
 

5. กิจกรรมหลัก 
ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชน 
หมู่บ้านที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต้นแบบฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 1 
ชุมชน) 
2. ชี้แจงแนวทาง/หลกัเกณฑ์การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สู่ความยั่งยืน 
3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนยิม ยั่งยืน ชุด
ความรูข้อง กระทรวงศึกษาธกิาร (05 รูสิ้ทธิ รู้หน้าที ่
รูก้ฎหมาย/06 รู้กลไกการบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบฯ 
5. การติดตามผลการด าเนินงาน 
 

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

     

รวมทั้งสิ้น     

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางอารยา  โกษาจันทร์ 
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6 แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท ากิจกรรม
ร่วม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถ
น าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน )  
 

สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้านความม่ันคง ) 
        ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่..16..มกราคม 2561..
โดยก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 

3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 

5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย  6. รู้กลไกการบริหารราชการ 

7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 

2. หลักการและเหตุผล 

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

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เป็นหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลเพ่ิมเติม ในด้านที่ 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย    และ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) 
ดังกล่าว 

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

ที่สามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 
2) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพ่ือพัฒนายกระดับ

ชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพื่อสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่ประชาชน และนักศึกษาในสถานศึกษา 

 
4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  หมู่บ้านต้นแบบอ าเภอภูเรือ         จ านวน  6  หมู่บ้าน 
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เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  มีความรู้ แบบอย่างในการพัฒนาชุมชนต้นแบบและ
สามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ 

 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. ขยายผลชุมชน
ต้นแบบฯ ระดับต าบล 
(ต าบลละ 1 ชุมชน) 
2. ช้ีแจงแนวทาง/
หลักเกณฑ์การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม 
ยั่งยืน  
ทุกระดับ สูค่วามยั่งยืน 
3. การสร้างการรับรู้
ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ชุดความรู้ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
(05 รูส้ิทธิ รู้หน้าที่ รู้
กฎหมาย/06 รู้กลไก
การบริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการ
ด าเนินงานของชุมชน
ต้นแบบฯ 
5. การตดิตามผลการ
ด าเนินงาน 
 
 
 

1) ขยายผลชุมชนต้นแบบ
ตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 
1 ชุมชน เพื่อให้มีชุมชน
ต้นแบบท่ีสามารถเผยแพร่
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ได้ครบ
ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล) 
2) พัฒนา ชุมชนต้นแบบ
ตาม โค ร ง ก า ร ไ ทย นิ ย ม 
ยั่ งยืนทุกระดับ (จั งหวัด 
อ าเภอ ต าบล)เพื่อพัฒนา
ยกระดับชุมชนต้นแบบสู่
ความยั่งยืน 
3) เพื่อสร้างการรับรู้ตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แก่
ประชาชน และนักศึกษาใน
สถานศึกษา 

หมู่บ้านต้นแบบ  
 

  6  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูเรือ 

ธ.ค. 2561  
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอภูเรือ  
 

9 .เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 

10.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
         - โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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11.ผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 
12.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 

13. การติดตามประเมินโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกจิต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ครู ข. 
ครู ค. 
ประชาชน 

1 
6 

141 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 148 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครู
และบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้านDigital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐาน
ให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

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

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจ านวน  65,000บาท 

    งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น  65,000   

รวมทั้งสิ้น  65,000   

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายประสิททธิ์   แสนสภุา   
นายวิชญ์  วังคีรี 
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  6  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรูไ้ป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

  กศน.-กผ-02 

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

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้านความม่ันคง ) 
 

2. หลักการและเหตุผล 

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

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เป็นหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลเพ่ิมเติม ในด้านที่ 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย    และ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ตามนโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) 
ดังกล่าว 

3.วัตถุประสงค์ 
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้านDigital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 
 4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
4.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ครู ข.    จ านวน 1 คน 

ครู ค.    จ านวน 6 คน 
ประชาชน   จ านวน 141 คน 

 
 เชิงคุณภาพ 

      ร้อยละ 80 ของครู และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพื่อ 
การจัดการเรยีนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้พื้นฐานด้านDigital และความรูเ้รื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเขา้สู่อาชีพ สามารถท าธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกจิดิจิทัล 
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6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

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

1)พัฒนาทักษะการใช้ 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะ
ด้าน Digital ให้กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
3) ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร
เรียนรู้ด้าน Digital เพื่อให้
ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน
ด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท า
ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจ
และทักษะพื้นฐานให้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
(พาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ) 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

ครู ข. 
ครู ค. 
ประชาชน 
 

1 คน 
6 คน 

141 คน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูเรือ 

ธ.ค. 2561 65,000 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอภูเรือ  
 

9 .เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 

10.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
         - โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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11.ผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของครู และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ Social  

Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้เรื่อง
กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ สามารถท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
12.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ครู และ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการจัดการเรียน 

การสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของกลุ่มเปูาหมาย สามารถท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
 

13. การติดตามประเมินโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ  
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 1/ ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกจิต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 

3. ชื่องาน/โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 
 

180 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 180 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: 

1)เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

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

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจ านวน   บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร ์
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผูi้รับการอบรม ท่ีสามารถ
น าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สอดคล้อง   ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 4,5   

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
          ข้อที่ 1,3,4 และภารกิจต่อเนื่องข้อที่  1 
3. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัย วงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้
ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วย
ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ  จึงได้จัดส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให้นักศึกษา  กศน. และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ
สุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

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

รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1) ประสานขอความร่วมมือกับ
สาธารณสุขจังหวดั (สสจ.)/
สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพสต.) และ
ด าเนินการท า MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนว
ทางการส่งเสริมดูแลสุขภาวะ
และสุขอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดย
ประสานขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพสต.) ขอ
วิทยากร  ให้ความรู้เกีย่วกับสุข
ภาวะอนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมการส่งเสริม
ดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ
รายงานให้ สนง.กศน. โดยผ่าน
ระบบ DMIS 

เพื่อเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 
เพื่อจัดท าโครงการและขอ
อนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 
1.  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน   
มีความรู้  ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย 
2.   เพื่อให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน   
มีสุขภาพจติและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
เพื่อสรุปผลและน าผลการ
ด าเนินงานโครงการมา
พัฒนา/ปรังปรุง  หาทาง
แก้ไขปัญหาและ รายงานผล
การด าเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 

นักศึกษาและ
ประชาชน   

180  คน กศน.อ าเภอภู
เรือ 

 

ธ.ค.2561 –  
ก.ย. 62 

 

- 

 
9.งบประมาณ 
 - 
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10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 61 

ไตรมาส 2 
 (ม.ค.-มี.ค.) 62 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.) 62 

ไตรมาส 4  
 (ก.ค.-ก.ย.) 62 

1) ประสานขอความร่วมมือกับ
สาธารณสุขจังหวดั (สสจ.)/สาธารณสุข
อ าเภอ (สสอ.)  /โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบล (รพสต.) และ
ด าเนินการท า MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูต้ามแนวทางการส่งเสริมดูแลสุข
ภาวะและสุขอนามยัของประชาชนใน
ชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดยประสาน
ขอความร่วมมือโรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพประจ าต าบล (รพสต.) ขอ
วิทยากร  ให้ความรู้เกีย่วกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรมการส่งเสริมดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยและรายงานให้ สนง.กศน. โดย
ผ่านระบบ DMIS 
 

 
 

 
 

 
 

           
 

          
 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 
12. เครือข่าย 

สาธารณสุขอ าเภอภูเรือ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในอ าเภอภูเรือ 
  

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

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตามโครงการ ระยะเวลาที่

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
16. การติดตามประเมินผลโครงการ 
แบบประเมินโครงการ 
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              ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  3,4และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 /วาระการขับเคลื ่

3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

2) ประชาชนทั่วไป 
 

60 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 60 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภยั 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพื้นทีแ่ละความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนไดร้ับการอบรมตาม
หลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
 
 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  80,400  บาท 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น  80,400     

รวมทั้งสิ้น  80,400     

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางอารยา  โกษาจันทร์
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerมีความรู้ และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรูต้ามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของ

ผู้เรียน 

กศน.-กผ-02 กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer  
2. ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 

      นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ข้อที่ 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู ่“Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ 
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

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

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส างาน 
กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4.วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 
5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

    ประชาชนในพื้นท่ีอ าเภอภูเรือ  จ านวน 60 คน  

เชิงคุณภาพ 

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

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย 
เปูาหมาย 
( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 
ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสตูร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

1.เพื่อ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผา่น
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลติความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

-กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นท่ี
อ าเภอภูเรือ 
 
 
 
 

  60 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
ภูเรือ 
 

ม.ค. - ก.ย.
2562 

80,400 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer   รหัสงบประมาณ
2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  80,400  บาท  
 
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

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

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรูด้้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmer 
ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต้องการของ
ชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmer 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ   

10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1. ผู้น าชุมชน  

 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอภูเรือ 

 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอภูเรือ 

11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
             ตามศาสตร์พระราชา  
12.  ผลลัพธ์ 

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

ตัวช้ีวัดผลผลิต 

  เชิงปริมาณ   

1.ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ   

ร้อยละ 85  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท า
การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชน
ที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

14. การประเมินผลโครงการ 

   -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 

   -แบบทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 

   -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
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            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี  2และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,E 

3. ชื่องาน/โครงการ  โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนท่ัวไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1)พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยายผล 
ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชน
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษากศน. 
3) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 

1)พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
 

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

งบรายจ่ายอื่น  48,000   

รวมทั้งสิ้น  48,000   

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางอารยา  โกษาจันทร ์
นางสายพิน  จารัตน ์
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร     042- 899494 
 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 6  แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ

ด าเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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1. ชื่อโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.  ความสอดคล้องกับนโยบาย 

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

2.2 จุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 

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

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

ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย 

ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น Boct Camp หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
 

ภารกิจต่อเนื่อง 
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

1.2 การศึกษาต่อเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญการจัด 

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและ
พัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง 
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญต่อบุคลากรภายในหน่วยงาน และ
ประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลกและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมใน
การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถติดต่อสื่อสารเพ่ือการประกอบอาชีพได้ 
 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็น
ห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยจากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า 
“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพ่ือนบ้านในอาเซียนไม่ได้และอยู่ใน “ระดับต่อมาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาใน
บรรดาทักษะทั้ง 4 ด้านผู้เรียนชาวไทยโดยมากจะมีปัญญาด้านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสาร
ระหว่างกัน 
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 กศน.อ าเภอภูเรือ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย/การ
ท่องเที่ยว/การเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น จึงได้ท าโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอภูกระดึง และเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่
ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย การท่องเที่ยว และการเกษตร ให้กับ
ประชาชนในพืน้ที่ 
  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ
ค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไป อ าเภอภูเรือ(จ านวน 2 รุ่นๆละ20คน)  จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการ
ค้าขาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้
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6.วิธีด าเนินงาน  
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

6.1 ประชุมวางแผน 1.เพื่อก าหนดจุดเน้นการด าเนนิงานและวางแผนส่งเสริม
สนับสนนุการติดตามประเมินผลและการรายงานเพื่อแต่งตั้ง
คณะท างาน 

บุคลกร กศน.
อ าเภอ 

จ านวน 
21 คน 

กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 

 - 

6.2 เสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ/ยืมเงินงบประมาณ 

2. เพื่อเสนอของบประมาณและขออนุญาตผู้มีอ านาจลง
นามอนุมัตโิครงการ 

เจ้าหน้าที่
แผนงานและ
โครงการ 

จ านวน  
2 คน 

กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 

  

6.3 จัดโครงการกิจกรรม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพการค้าขายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ
ค้าขายให้กับประชาชนในพืน้ที่  
2.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ
ท่องเที่ยวให้กับประชาชนในพื้นที่  
3.เพื่อฝึกอบรมภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารด้านเกษตร 
ให้กับประชาชนใน 
4.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปาูมายที่ผ่านการอบรมตาม
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนนิ
ชีวิตประจ าวนัได ้

1.ประชาชน
อ าเภอภูเรือ 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2  
 
 
 

 
 
20 คน 
20 คน 
 

อ าเภอภูเรือ   
แผนงาน บูรณาการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ งบรายจ่ายอื่น รหัส
งบประมาณ 
2000232042700061แหล่ง
ของเงิน 6211500 จ านวน 
48,000 บาท 

6.4 สรุปประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนนิงาน 

1.เพื่อให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรมพร้อมทั้ง
รายงานผลการจัดเพื่อเป็นแนวทางในการจัดอบรมครั้งต่อไป 

เจ้าหน้าที่
เก่ียวข้อง 

จ านวน 7 
คน 

   



  

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : บูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถงึ  
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพ งบรายจ่ายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 
48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
1)พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ของครูและบุคลากร 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) 
 

- 48,000 บาท - - 

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

12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้าน
ค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตร มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
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1.3 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายมีความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้านค้าขาย/การ
ท่องเที่ยวและการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 
 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ
ด้านค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 

 
 

            ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E 

3. ชื่องาน/โครงการโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

- 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น - คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1 เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผูสู้งอายทุี่มีภาวะพึ่งพิง 
(Care giver) มีความรูค้วามเข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัตติ่อผู้สูงอายไุด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2 เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
3  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่
ท างานด้านการดูแลสุขภาพผูสู้งอายุระยะยาว 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคณุสมบัติ
ที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลติและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
6. งบประมาณ รายจา่ยอ่ืน จ านวน  25,700.00บาท 
 

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

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล   
โทรศัพท์    
โทรสาร    

 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสตูรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบทีส่ามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอภูเรือ     ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
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๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น ๗๐ ชั่วโมง) 
 
๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ข้อ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  
๑. เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  ๒๕๖๒  
ภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1   
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 
Tourism and Sports , Health  , Education 

๓. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร  การวางแผนครอบครัว 
และการพัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึง
ปี ๒๕๗๐    คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3. 
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้าง
ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย 
รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน 
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กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่าย
ในพ้ืนที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน 
ที่ปุวยแต่ยังสามารถ 
ช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถาน
ประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร ๔๒๐ ชั่วโมง ได้ 

๔. วัตถุประสงค์  
๔.๑ เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔.๒ เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
๔.๓  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

๕. เป้าหมาย 
 ๕.๑ เชิงปริมาณ 
 ประชาชนอ าเภอภูเรือ       จ านวน -   คน 

 ๕.๒ เชิงคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็น

ความส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ 
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๖.วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

๒.ประชา สัมพันธ์
โครงการ 

๓.คัดเลือก
กลุ่มเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 

๔.ด าเนินการผลติ
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

๕.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

 

 

 
 
 
 
 

 

๑.เพื่อให้ผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผูสู้งอายุท่ีมี
ภาวะพึ่งพิง (Care 
giver) มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการดแูล
สุขภาพอนามัย
ผู้สูงอายุและปฏิบตัิ
ต่อผู้สูงอายไุด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.เพื่อเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาวในท้องถิ่น
ชุมชน 
๓.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่
ทางานด้านการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาว 
๔. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่ายที่
ทางานด้านการดูแล
สุขภาพผูสู้งอายุ
ระยะยาว 

-มีประสบการณ์ใน
การดูแลผูสู้งอายุไม่
น้อยกว่า ๑ ปีหรือมี
จิตอาสาที่จะเป็น
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ กลุ่ม
ติดเตยีงและติดบ้าน 
-บุคคลทั่วไป 
(เพศชาย-หญิง) 
-อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป 
-ผู้ส าเร็จการศึกษา
ไม่ต่ ากว่าระดับ
ประถมศึกษา 
-ไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีงาม 
-มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เป็นโรคร้ายแรง
หรือโรคติดต่อ
ร้ายแรง 
-มีวุฒิภาวะและ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมในการเป็น
ผู้ดูแลผูสู้งอาย ุ

- คน - กศน.อ าเภอภู
เรือ 
-โรงพยาบาลภู
เรือ 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้ง ๖ ต าบล 

ไตรมาส ๓ - 

 
๗. งบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้ สู งอายุ  งบรายจ่ าย อ่ืน  ค่ า ใช้ จ่ าย โครงการความร่ วมมือการผลิตผู้ ดู แลผู้ สู งอายุ  ระหว่ า ง
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กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๑๐๓๙๗๐๐๐๐๑  เป็น
ค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าวิทยากร     -    บาท 
- ค่าบริหารจัดการ/ค่าวัสดุ   -   บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    -   บาท 
                                (              -                 ) 

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๘.๑ กศน.อ าเภอภูเรือ 
 
๙. เครือข่าย 
 ๙.๑ หัวหน้าส่วนราชการ 
 ๙.๒ สาธารสุขอ าเภอภูเรือ 
 ๙.๓ โรงพยาบาลภูเรือ 
 ๙.๔ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 ๙.๕ ผู้น าชุมชน 
 
๑๐. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ๑๐.๑ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 ๑๐.๒ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 ๑๐.๓ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

๑๑. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของ

ผู้สูงอายุแต่ละคน 
๑๒. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

๑๒.๑ตัวช้ีวัดผลผลิต (Out put) 
 จัดและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น ๗๐ ชั่วโมง ๑ ห้องเรียน จ านวน ๒๐ คน 
 

๑๒.๒ ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Out come) 
ร้อยละ ๘๐ ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็น

ความส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุ 

๑๓. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๑๓.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๑๓.๒ ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
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๑๓.๓ รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 
 
 

          ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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บัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 กศน.-กผ.-02 

กศน.-กผ.-02 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 3 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I 

3. ชื่องาน/โครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

ประชาชน  120 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

120 
 

คน 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพ่ือ 
จัดกิจกรรมให้ความรู้จัดการขยะมูลฝอยโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

5. กิจกรรมหลัก 

ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้ความรู้
จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืนจ านวน  12,000  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น  12,000   

รวมทั้งสิ้น  12,000   

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางสภุาพร  ศรเีมือง 
โทรศัพท์   042- 899494 
โทรสาร    042- 899494 
 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  1   แห่ง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนเป้าหมายมีการน าขยะมลูฝอย
กลับมาใช้ประโยชน ์
2. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 

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

2. สอดคล้อง   ภารกิจต่อเนื่อง     
ข้อที่  1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่การด าเนินงานข้อที่ 1.2  การศึกษาต่อเนื่อง 
      ข้อ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

4.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด้าน

ต่าง ๆ อาทิเช่น  ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหล่งน้ าและอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ซึ่งการปูองกันและการแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มต้น
ด้วยการสร้างจิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ให้รู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่ถูก
ประเภท และลดการใช้ การซื้ออันก่อให้เกิดขยะหรือสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้ในอนาคต   ประกอบการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้ น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี มี
ความสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณา
การความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ดังนั้น กศน.อ าเภอภูเรือ จึงได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพ่ือให้
นักศึกษา กศน.เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของ
สังคมไทย  มีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการ
จัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมต่อไป 
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4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้จัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
   
5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 -  ประชาชนทั่วไปในอ าเภอภูเรือ  จ านวน  120 คน 

เชิงคุณภาพ  
   - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และ

การ แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

6.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย/คน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

๑. ส ารวจความ
ต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

- เพื่อให้ได้ตรงความ
ต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย 

บุคลากร กศน.ภูเรือ 17  กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 

 

ม.ค.- ก.ย.62  
 
 
 
 
 
 
เป็นเงินจ านวน 
12,000 บาท 
(-หนึ่งหมื่นสอง
พันบาทถ้วน-) 

 
- 

๒.ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 
 

- เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 
 

บุคลากร กศน.ภูเรือ 17  กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 

 

๓. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ 
และประสานงาน
วิทยากร 

- เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้
และประสานงาน
วิทยากร 

ประชาชนท่ัวไปใน 
อ าเภอภูเรือ 

 

120  กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 
 

๔. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

- เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

ประชาชนท่ัวไปใน 
อ าเภอภูเรือ 

 

120  กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 
 

๕. สรปุผลและ
ประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

- เพื่อให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู กศน.ต าบล 6 
 

 

กศน.อ าเภอ 
ภูเรือ 
 

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

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๒๕๖๑) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๒) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๒) 
ไตรมาส ๔ 

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

 - - - 

3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ    
   ประสานงานวิทยากร 

-  - - 

4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ 
    มูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
     4.1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ  
            มูลฝอยในพื้นที ่
     4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
           - ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 
           - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
           - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 
          - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

- - - - 

5. สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ     

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          -  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอภูเรือ 

๑๐.  เครือข่าย 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบล 

-   เทศบาลต าบลภูเรือ 
           -   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  

๑๑  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 ๑๒. ผลลัพธ์(Outcome) 

- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ 

     แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

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

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

๑๔.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 - พิจารณาจากแบบสังเกต 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 

 
 
 

     ลงชื่อ..........................................................ผู้เสนอโครงการ 
 ( ................................................... ) 

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

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

             ลงชื่อ.........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
 ( ................................................... ) 
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 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  ส านักงาน  กศน.จังหวดัเลย   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ที ่ ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

1 การจัดการ
ศึกษาและ
การเรยีนรู้  

เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อ
ต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเปูาหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ 
ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบช้ัน
เรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา 
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน
ตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยให้สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของ
ส านักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
และพื้นที่ของกลุ่มเปูาหมาย   

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

 1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสตูร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

กศน.-กผ.-02 
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2 งานการศึกษา
ต่อเนื่อง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่าง
ยั่ งยื น โดยให้ ความส าคัญกั บการจั ด
การศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และอาชีพ
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ทุกกลุ่มเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมวาม
สามารถพิ เศษต่ างๆ ที่ มุ่ ง เน้ นให้ ทุ ก
กลุ่มเปูาหมายมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้ง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละ
พื้นท่ี โดยเน้นการด าเนินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้าง
จิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์
เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพื่ อ
พัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
4) การจัดการศึกษาการ
เรี ยนรู้ ต ามหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
 

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
รับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานที่ /สื่ อ/สิ่ งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้ อยละของผู้ เ รี ยนที่
สามารถน าความรู้ ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  5) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้อง
กับความต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ
บุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็ม
ศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บน
พื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาสให้สามารถอยู่ ใน
สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
3 งานการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
 

เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริม
การอ่ านเ ชิ งรุ กในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเปูาหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้
ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่าง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

1) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสรมิการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
  - ส ารวจ/วิจัยผลการ
ด าเนินงานด้านการส่งเสรมิ
การอ่าน   
 

1. จ านวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการที่
สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
4 งานพัฒนาบุคลากร    1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้

มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อน วิทย
ฐานะโดยเน้นการประเมิน วิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
   2) พัฒนาหั วหน้ า กศน.ต าบล ให้ มี
สมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ต าบล และการปฏิบัติ งานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็น   
นักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
   3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ ได้อย่างมี
คุ ณ ภ า พ โ ด ย ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การ
จั ดกระบวนการเรี ยนรู้  การวั ดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
   4)  ส่ ง เ ส ริ ม แล ะ พัฒน า ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบ
การบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการ
พั ฒน า ส ม ร ร ถน ะ  แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

  1) พัฒนาบุคลการดา้น
การจัดการเรยีนการสอน 
  2) พัฒนาบุคลากรดา้น 
การเงิน บัญชี และพสัด ุ
  3) พัฒนาบุคลากรดา้น
การนิเทศ 
  4) พัฒนาบุคลากรดา้น
การจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 

  1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ส ม ร ร ถ น ะ ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
   2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
   3. ร้อยละของบุคลากร
ที่สามารถน าความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
5 งานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 
 

พัฒนาระบบประกั นคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดย
ใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้
มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุน
อย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

   1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  
 

   1.ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดที่มี ระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
   2. ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
6 งานนิเทศ ก ากับ 

ติดตาม 
 

   1)  สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ยให้ เ ช่ื อมโยงกั บหน่ วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
   2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการ
ก ากับ ติดตามและรายงานผลการน า
นโยบายสู่ ก า รปฏิ บั ติ  ให้ ส ามารถ
ตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3)   ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่
เหมาะสม เพื่อการก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
   4)  พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 
   5)  ให้มีการเช่ือมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดั บ ทั้ งหน่ วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด อ าเภอ 
และต าบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้
ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

   ด าเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
 

   1. ร้อยละของหน่วยงาน
แ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า  ก ศ น .  
ที่ ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ง า น
โคร งก าร /กิ จ กร รมตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
ได้ส า เร็จตามเปูาหมายที่
ก า หนด ไว้ อ ย่ า ง โ ป ร่ ง ใ ส 
ต ร ว จ ส อ บ ไ ด้  โ ด ย ใ ช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่ก าหนดไว ้
   2.  ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
7 โครงการ การ

พัฒนาระบบ
บริหารจดัการ 

เพื่อ   1)  เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เปูาหมายที่ก าหนดไว ้
   2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็น
ร ะ บ บ เ พื่ อ ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร 
การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
ตามวงจรคุณภาพ เดมมิ่ ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทาน
ได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  1) พัฒนาประสิทธิภาพ
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
งบประมาณ 
  2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ 
 

   1. จ านวนระบบฐานข้อมลูกลาง
ด้านการศึกษาของประเทศท่ีได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
   2.  ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ 
(กิจกรรมหลัก) 

ตัวชี้วัด 

8 โครงการไทยนิยม
ยั่งยืน 
 

เพื่อ 1) ขยายผลชุมชนต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับ
ต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน เพื่อให้มี
ชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเผยแพร่
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ได้ครบทุกระดบั 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล) 
2) พั ฒ น า ชุ ม ช น ต้ น แ บ บ ต า ม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืนทุกระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)เพื่อพัฒนา
ยกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
3) เพื่อสร้างการรับรู้ตามโครงการ
ไทยนิยม ยั่งยืน แก่ประชาชน และ
นักศึกษาในสถานศึกษา 
 

ร่วมกับทุกภาคส่วนจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างชุมชน 
หมู่บ้านทีเ่ข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน โดย 
1. ขยายผลชุมชนต้นแบบ
ฯ ระดับต าบล (ต าบลละ 
1 ชุมชน) 
2. ช้ีแจงแนวทาง/
หลักเกณฑ์การพัฒนา
ชุมชนต้นแบบตาม
โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  
ทุกระดับ สูค่วามยั่งยืน 
3. การสร้างการรับรูต้าม
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ชุดความรู้ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ (05 
รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้
กฎหมาย/06 รู้กลไกการ
บริหารราชการ) 
4.การจัดแสดงผลการ
ด าเนินงานของชุมชน
ต้นแบบฯ 
5. การตดิตามผลการ
ด าเนินงาน 
 

1.จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ท ากิจกรรม
ร่วม 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
3.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
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ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
9 โครงการบรูณาการ

พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สรา้ง
เครือข่ายดจิิทัล 
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
 

เพื่อ  
1)พัฒนาทักษะการใช้ Social 
Media เพื่อการจัดการเรียนการ
สอน ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครูและบุคลากร 
กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรูด้้าน 
Digital เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานด้านDigital และความรู้
เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนา
และการเข้าสู่อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

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

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

1
0 

โครงการส่งเสริม
ดูแลสุขภาวะและ
สุขอนามัยของ
ประชาชนในชุมชน 

1)เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน มีความรู้ ความ
เข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให้นักศึกษา กศน. และ
ประชาชน ได้มสีุขภาพอนามยัและ
คุณภาพชีวิตที่ด ี
 

1) ประสานขอความร่วมมือกับ
สาธารณสุขจังหวดั (สสจ.)/
สาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.)  /
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพสต.) และ
ด าเนินการท า MOU  
2) จัดอบรมครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูต้ามแนว
ทางการส่งเสริมดูแลสุขภาวะ
และสุขอนามัยของประชาชนใน
ชุมชน 
3) ด าเนินการจัดกิจกรรมโดย
ประสานขอความร่วมมือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล (รพสต.) ขอ
วิทยากร  ให้ความรู้เกีย่วกับสุข
ภาวะอนามัยกับกลุ่มเปูาหมาย 
4) รวบรวมและสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมการส่งเสริม
ดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยและ

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม 
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสตูร 
4. ร้อยละของผูi้รับการอบรม 
ที่สามารถน าความรูไ้ปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
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รายงานให้ สนง.กศน. โดยผ่าน
ระบบ DMIS 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
1
1 

โครงการ ตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม
ที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิม่
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภยั 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรูด้้านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
 

1.จ านวนประชาชนไดร้ับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmerมี
ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmerได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

1
2 

โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารดา้น
อาชีพ 
 

เพื่อ 
1) พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร และขยายผลไปยังการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในรูปแบบตา่งๆ อยา่งเป็น
รูปธรรม เช่น  หลักสตูรภาษาอังกฤษ
การจัดหลักสตูรภาษาเพื่ออาชีพ 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น)
ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซยีน
ศึกษา กศน. 
3) ให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายที่ผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
 

  1) พัฒนาความรู้ความสามารถ 
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารดา้นอาชีพ (ระยะ
สั้น) 
 

1. จ านวนประชาชนได้รับการ
อ บ ร ม ต า ม ห ลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับ
ประชาชนในศูนย์อา เซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเปูาหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
3.  ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
อย่างสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
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4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กจิกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
13 โครงการจดั

หลักสตูรดูแล
ผู้สูงอายุ (หลักสูตร 
70 ชม.) 
 

เพื่อ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเขา้สูส่ังคมผูสู้งอายุ 
(AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในการดูแลรับผดิชอบผู้สงูอายุใน
ครอบครัวและชุมชน 
2) พัฒนาการจดับรกิารการศึกษาและการ
เรยีนรูส้ าหรบัประชาชนในการเตรยีมความ
พร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน 
 

 
1.จ านวนผู้ดูแลผูสู้งอายุ 
2. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

14 โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน 
 
 

เพื่อ 
ส่งเสริมให้จัดกจิกรรมให้ความรู้จดัการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมให้
ความรู้จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

 
1.จ านวนเปูาหมายมีการ
น าขยะมูลฝอยกลับมาใช้
ประโยชน์ 
2. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
 

ที่ปรึกษา 

 1. นายปัญญา  ศาสตรา                             ผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. นายสมิต  บุดดา                  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 3. นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์                  ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอภูเรือ 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล  

1. นายส าราญ  รุ่งเรือง  ครชู านาญการ 
2. นายสมศักดิ์  ศรีบุรินทร์                  ครูอาสาสมัคร  กศน. 
3. นางอารยา  โกษาจันทร์                            ครูอาสาสมัคร กศน. 
4. นายวิชญ์ วังคีรี                  ครู กศน.ต าบล   
5. นายประสิทธิ์  แสนสุภา                  ครู กศน.ต าบล 
6. นางแพ็ทติยา  ศรีบุรินทร์                  ครู กศน.ต าบล 
7. นางสุภาพร  ศรีเมือง                  ครู กศน.ต าบล  
8. นางสายพิน  จารัตน์                  ครู กศน.ต าบล 
9. นางศิวาพร  บุญกล่ า                  ครู กศน.ต าบล 
10. นางกัญญา  โกษาจันทร์                  ครู กศน.ต าบล 
11. นางสาวนิภาพร  วังคีรี                  ครปูระจ าศูนย์การเรียนชุม 
12. นางสาวหทัยรัตน์  ภาหวัน                    ครปูระจ าศูนย์การเรียนชุม 
13. นางสาวขวัญนภา  บุญศรีภูมิ                      ครปูระจ าศูนย์การเรียนชุม 
14. นางสาวณัฐจิรา  ศรีบุรินทร์                        ครปูระจ าศูนย์การเรียนชุม 
15. นางสาวเจนจิรา  วงค์ค าสม                        ครปูระจ าศูนย์การเรียนชุม 
16. นายสมทรง  โกษาจันทร์         ครปูระจ าศูนย์การเรียนชุม 
17. นายเจริญ  รุ่งเรือง        ครปูระจ าศูนย์การเรียนชุม 
18. นายปิตุพงษ์  ยศปัญญษ         ครผูู้สอนคนพิการ 
19. นางสาวธัญญรักษ์  วงษ์ทวี        ครผูู้สอนคนพิการ 
20. นางสาวสินจ้ย  สุทธิ์                               บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  

 

ผู้เรียบเรียงและท าต้นฉบับ 

     1. นางอารยา  โกษาจันทร์                             ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
     2. นางสุภาพร  ศรีเมือง                                 คร ูกศน.ต าบล 
     3. นางสาวนิภาพร  วังคีร ี                              ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 
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