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แผนปฏิบัติงาน ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  
ทีต่อบสนองเจตนารมณ๑พระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 
ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 รวมทั้งนโยบายและจุดเน๎นการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของศูนย๑การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ประกอบด๎วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
ปรัชญาหนํวยงาน คํานิยมองค๑กร เปูาประสงค๑ ภารกิจ บทบาทหน๎าที่ จุดเน๎นการด าเนินงาน และ
รายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 ของศูนย๑การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
 งานโครงการและแผนงาน ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
ขอขอบคุณทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับนี้จน
ส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดีและหวังเป็นอยํางยิ่งวําแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของศูนย๑
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ 
และงบประมาณของสถานศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานของผู๎บริหาร 
รวมทั้งเป็นข๎อมูลส าหรับหนํวยงานและผู๎สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบ ตํอไป 
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ประวัติความเป็นมาอ าเภอวังสะพุง  

 ค าขวัญอ าเภอวังสะพุง 

 “วังสะพุงแดนอริยสงฆ์  ถิ่นธ ารงเสมาหินทราย  ต านานเมืองเซไลแห่งทรายขาว โครงการผาบ่าว-
ผาสาวผดุงราษฎร์  เสริมศรีสง่าชาติศูนย์ศิลป์สิรินธร” 
 
  ค าว่าสะพุงมาจาก 
 สะพุง หรือ สมพง คือ ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Tetrameles nudiflora R.Br. ในวงศ์ 
Datiscaceae ชอบขึ้นริมน้ า โคนต้นเป็นพอนแผ่กว้าง เปลือกสีเทาหรือเทาแกมน้ าตาลเลื่อมเป็นมัน ใบมน 
ทิ้งใบหมดต้นในฤดูร้อน เนื้อไม้อ่อนเบา ใช้ท าก้านไม้ขีดไฟ เรือขุด และฝ้าเพดานได้ หรือเรียก สมพุง กะปุง 
กะพง งุ้น (อิสานเรียกว่าต้นสะพุง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตอ าเภอวังสะพุง  และอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
     ทิศใต้  ติดต่อกับอ าเภอภูหลวง  อ าเภอวังสะพุง และอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
      ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
      ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 
 

 
สภาพของชุมชน   

ท๎องที่อ าเภอวังสะพุงเดิมแบํงการปกครองออกเป็น 2 แขวงโดยยึดถือล าน้ าปวนเป็นเส๎นแบํงเขต        
(มีฐานะเป็นต าบลในปัจจุบัน) ทางฝั่งตะวันตกของล าน้ าปวนขึ้นอยูํกับเมืองหลํมสัก (ปัจจุบันคืออ าเภอหลํม
สัก จังหวัดเพชรบูรณ๑) ของฝั่งตะวันออกของล าน้ าปวนขึ้นอยูํกับเมืองกมุทธาไสย (ปัจจุบันคือจังหวัด

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9


หนองบัวล าภู) ตํอมาปรากฏวําแขวงทั้งสองมีพลเมืองหนาแนํนขึ้นจึงได๎ยกฐานะเป็นอ าเภอมีชื่อวํา อ าเภอ
วังสะพุง เมื่อปี พ.ศ. 2440 โดยให๎อยูํในความปกครองของเมืองหลํมสัก ตํอมาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2450 
ได๎มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ให๎มี  “วังสะพุง”  วังสะพุง จึงได๎โอนมาอยูํกับวังสะพุงซึ่งตํอมาได๎
เปลี่ยนเป็นจังหวัดเลย   อ าเภอวังสะพุงจึงถูกโอนมาขึ้นอยูํในความปกครองของจังหวัดเลยตั้งแตํปี พ.ศ. 
2451 จนถึงปัจจุบัน ตํอมาท๎องที่ในเขตอ าเภอวังสะพุงได๎แบํงแยกออกไปเป็นอ าเภอดังตํอไปนี้ 
          อ าเภอวังสะพุง แยกเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2505 และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2506 
 อ าเภอภูหลวง แยกเป็นก่ิงอ าเภอเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2523  และยกฐานะเป็นอ าเภอ 
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.  2535  
 อ าเภอวังสะพุง แยกเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 1  เมษายน  พ.ศ.  2538  และยกฐานะเป็นอ าเภอ 
เมื่อวันที่ 9  กันยายน  พ.ศ.  2550 
 ส าหรับอ าเภอวังสะพุงตํอมาได๎แบํงท๎องที่บางสํวนเป็นอ าเภอวังสะพุง โดยตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 
1มกราคม พ.ศ. 2531 และยกฐานะเป็นอ าเภอเม่ือวันที่  4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 และแบํงท๎องที่บางสํวน
เป็นอ าเภอวังสะพุง โดยตั้งเป็นกิ่งอ าเภอเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 และยกฐานะเป็นอ าเภอเมื่อวันที่ 
9 กันยายน   พ.ศ. 2550 สรุปแล๎วอ าเภอวังสะพุงเดิมมีท๎องที่ครอบคลุมถึง 6 อ าเภอของจังหวัดเลยใน
ปัจจุบัน 
 ปัจจุบัน มีนายเพชร สุพพัตกุล  เป็นนายอ าเภอวังสะพุง   โดยแบํงการปกครอง  เป็นเขตการ
ปกครองสํวนภูมิภาค  จ านวน  10  ต าบล  144  หมูํบ๎าน  การปกครองสํวนท๎องถิ่น  11 แหํง  คือ เทศบาล
เมือง 1 แหํง เทศบาลต าบล 2 แหํง องค๑การบริหารสํวนต าบล  8  แหํง   
 
สภาพทางการปกครอง 
 อ าเภอวังสะพุง  ตั้งอยูํทางทิศใต๎ของจังหวัดเลย  หํางจากจังหวัดเลย 22 กิโลเมตร  มีพ้ืนที่  1144 
ตารางกิโลเมตร  หรือ  715,000ไรํ   พ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง  เป็นภูเขา และที่ราบสูง โดยเฉพาะด๎านทิศ
ตะวันตก มีทิวเขาภูหลวงทอดยาวตลอดแนวเป็นต๎นก าเนิดแหลํงน้ าหลายสาย เชํน แมํน้ าเลย แมํน้ าทบ แมํ
น้ าฮวย  สํวนทิศเหนือ ทิศใต๎ และทิศตะวันออก เป็นที่ราบสูงสลับเตี้ย มีแมํน้ าปวนไหลผําน  สภาพเป็น
สังคมเกษตรชนบท  มีลักษณะการปกครองเป็นสํวนภูมิภาค ประกอบด๎วย 3 เทศบาล 8 ต าบล 144 
หมูํบ๎าน มีประชากรทั้งหมด 111,950 คน เป็นชาย 55,702 คน  หญิง 56,248 คน  มีครัวเรือน 31,989 
ครัวเรือน  จ าแนกเป็นรายต าบลดังนี้ 
 
 
 
 
 

2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2440
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2451
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2451
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B6%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2505
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2506
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2531
http://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2540


 
 

ที ่ ต าบล 
จ านวน
หมู่บ้าน 

จ านวน
หลังคาเรือน 

ประชากร หมาย
เหตุ ชาย หญิง รวม 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

เทศบาลเมืองวังสะพุง 
เทศบาลต าบลปากปวน 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม 
ต าบลวังสะพุง 
ต าบลทรายขาว 
ต าบลหนองหญ๎าปล๎อง 
ต าบลหนองงิ้ว 
ต าบลผาน๎อย 
ต าบลผาบิ้ง 
ต าบลเขาหลวง 
ต าบลโคกขม้ิน 

9 
12 
9 
7 
20 
20 
9 
19 
6 
13 
20 

4,332 
2,640 
3,205 
2,309 
5,018 
4,972 
1,483 
3,368 
1,500 
3,447 
4,047 

5,718 
3,935 
4,021 
2,742 
6,916 
8,307 
2,580 
6,640 
2,209 
5,046 
7,588 

6,054 
4,083 
4,079 
2,722 
7,033 
8,236 
2,639 
6,560 
2,343 
4,990 
7,509 

11,772 
8,018 
8,100 
5,464 

13,949 
16,543 
5,219 

13,200 
4,552 

10,036 
15,097 

 

รวม 144 31,989 55,702 56,248 111,950  
  

ที่มาของข๎อมูล : ข๎อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนบ๎าน อ าเภอวังสะพุง  เดือนสิงหาคม  2561 
 
ด้านภาษาและศาสนา 
  ภาษาของคนในอ าเภอวังสะพุง หรือในจังหวัดเลย มีส าเนียงที่แตกตํางจากคนในภาคอีสานอ่ืน  
เพราะคนที่อาศัยอยูํในปัจจุบันสํวนใหญํอพยพมาจากอาณาจักรล๎านช๎าง  ซึ่งมีเมืองหลวงอยูํที่ เมืองหลวง
พระบาง  หรือเชียงคงเชียงของในสมัยโบราณ  กลุํมชนเหลํานี้ได๎อพยพข๎ามแมํน้ าโขงเข๎ามาตั้งถิ่นฐานเป็น
ชุมชนกลุํมยํอยๆ ตั้งแตํต๎นพุทธศตวรรษที่ 23 ได๎น าวัฒนธรรมด๎านภาษามาใช๎จึงท าให๎ภาษาวังสะพุงหรือ
ภาษาไทเลยแตกตํางจากภาษาอีสานถิ่นอ่ืนๆ  ประชาชนสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  และพ้ืนที่ในอ าเภอ
วังสะพุง  มีอริยสงฆ๑ท่ีส าคัญๆ ได๎แกํ  หลวงปูุชอบ ฐานสโม  หลวงปูุหลุย  จันทสาโร   
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 

ชื่อสถานศึกษา ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง   
ที่ตั้ง  ตั้งอยูํที่ หมูํที่  5 ถนนภูมิวิถี  ต าบลวังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง   จังหวัดเลย  
42130  พ้ืนที่ประมาณ 1 ไรํ 10 ตารางวา  ระยะทางหํางจากจังหวัดเลย  22 
กิโลเมตร โทรศัพท๑0-4285-0672โทรสาร 0-4854-1866    
http://loei.nfe.go.th/portal/wang/ 
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 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง สถานภาพเป็นสถานศึกษา
สังกัดส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  ส านักงานสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ 
ประกาศจัดตัง้  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แหํงพระราชบัญญัติ  ปรับปรุง  กระทรวง  ทบวง  
กรม  พ.ศ.  2531  ข๎อ 6 ประกาศ  ณ วันที่  27  สิงหาคม  2536  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง จัดตั้งศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ  โดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรี ชํวยวํา
การกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู๎ลงนาม โดยได๎ใช๎
อาคารโรงเรียนชุมชนวังสะพุงเป็นที่ท าการ   
  ในปี  พ.ศ. 2541  มีการสร๎างอาคารห๎องสมุดประชาชนอ าเภอวังสะพุง  ขึ้นโดยได๎รับความ
รํวมมือจากเครือขํายทั้งภาครัฐ  และเอกชน  ในการกํอสร๎างบนพ้ืนที่ 1 ไรํ 10 ตารางวา  ปรับปรุงเป็น
อาคาร  2  ชั้น ชั้นบนเป็นห๎องสมุดประชาชนอ าเภอวังสะพุง  ชั้นลํางเป็นที่ท าการศูนย๑บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอ าเภอวังสะพุง  ภายหลังได๎เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบัญชีรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน  ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ที่มีความพร๎อมในการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  
ลงวันที่  10  มีนาคม 2551 
 

ท าเนียบผู้บริหาร 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายสุนันท๑    โกมาสถิตย๑     ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2536 – 2539 
2 นายดุลยนัย   ยมด า ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2539 – 2548 
3 นางณัฐญา   ค าสิงห๑ ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2548 – 2552 
4 น  ป         ป    น   ผู๎อ านวยการ พ.ศ.  2552 – 2554 
5 นางณัฐญา  ค าสิงห๑ ผู๎อ านวยการ 1 กันยายน 2554-ปัจจุบัน 
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ท าเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

 
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง คณะกรรมการ 

นายสงบ  พลตื้อ ประธานกรรมการ  
พระครูกิตติวิสุทธิธรรม กรรมการ ตัวแทนองค๑กรศาสนา 
นายบรรณศักดิ์  วรรณะเดชะ กรรมการ ตัวแทนเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
นายประหยัด  ยนตะพันธ๑ กรรมการ ตัวแทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
นางสาวทัศนีย๑  พลซา กรรมการ ตัวแทนองค๑กรปกครอง 
นายวีระวุทธิ์  สุขปื้อ กรรมการ ตัวแทนองค๑กรสาธารณสุข 
นายธงชัย  นิกรสุข กรรมการ ตัวแทนภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
นางณัฐญา  ค าสิงห๑ กรรมการและเลขานุการ ผู๎อ านวยการ กศน.อ าเภอวังสะพุง 
นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ ผู๎ชํวยกรรมการและเลขานุการ ครู   
 
 
 

ท าเนียบบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง การศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา 
นางณัฐญา  ค าสิงห๑ ผู๎อ านวยการฯ ปริญญาโท กศ.ม การบริหารการศึกษา 

นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ ครู  ปริญญาตร ี คบ.  เกษตรกรรม 

นางปภาวรินทร๑ แสวงทรัพย๑ บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ ปริญญาตร ี ศศ.บ. บรรณารักษศาสตร๑และสารสนเทศศาสตร๑ 

นายจรูญศักดิ์  มณูละศร ี พนักงานพิมพ๑ ส1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ชํางกลโรงงาน 

นายสถาพร  กุตัน ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาตร ี คบ. อุตสาหกรรมศิลป ์

นางบัวค า  จันทวัน ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาตร ี คบ. สังคมศึกษา 

นางล าใย  อันทะระ ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาตร ี คบ. คณิตศาสตร๑ 

นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง      ครูอาสาสมัครฯ ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการศึกษา 

นางค าแพง  ไมตรีสวสัดิ ์ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. ศิลปะศึกษา 

นางมณีรตัน๑  วานมนตร ี ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. การปฐมศึกษา 

นางศศิธร  กองกลิ่น ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. ภาษาไทย 

นางกัญจนวัฒน๑  นามวงษ๑ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. นาฎศิลป ์

นางดารน  น    รัตนมงคล ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี วท.บ วิทยาศาสตร๑สิ่งแวดล๎อม 

นางศศิพิมล  วิไลสอน ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี คบ. สังคมศึกษา 

นางสาวกาญจนา  สรุิมงคล ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต 
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น        น           ครู กศน.ต าบล ปริญญาโท ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 

นางสาวปาริชาติ  ไพรยา ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี ศศ.บ ภาษาอังกฤษ 

นางอุทัยวัลย๑  พรมอินทร๑ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี วท.บ เคมี 

น  สาวกช  กิตติภัคโภคิน ครู กศน.ต าบล ปริญญาโท รม. รัฐศาสตร๑มหาบัณฑิต 

น                    ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี พธ.บ      น           

น  สุวัฒน๑  ไหลน ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี  .บ. การสอน           

น  น  ศ    ป     น ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี   .บ. พ  ศ      

นายภูริวัจน๑  ค าสิงห๑ ครู กศน.ต าบล ปริญญาตร ี วศ.บ. วิศกรรมโยธา 

นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน๑ ครู ศรช. ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร๑บัณฑิต 

นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ๑ ครู ศรช. ปริญญาตร ี วท.บ. เกษตรศาสตร๑ 

นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง ครู ศรช. ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร๑ 

นางสาวชัญญาพัชร๑  แสนบุํงค๎อ บรรณารักษ๑จ๎างเหมา ปริญญาตร ี วท.บ. วิทยาศาสตร๑ 

รวมท้ังสิ้น  27  คน จ านวน 7 ต าแหน่ง    

 
จ านวนบุคลากร 

ประเภท/ต าแหน่ง 
จ านวน 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
จ านวน 

ข๎าราชการคร ู -- 1 1 -- 2 
บรรณารักษ๑ปฏบิัติการ -- 1 -- -- 1 
ลูกจ๎างประจ า 1 -- -- -- 1 
พนักงานราชการ -- 16 3 -- 19 
ครูศูนย๑การเรียนชุมชน -- 3 -- -- 3 
อัตราจ๎าง(บรรณารักษ๑จ๎างเหมา) -- 1 -- -- 1 

รวมจ านวน 1 22 4 -- 27 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ          จังหวัดเลย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ให้เสถานศึกษาสามารถ
น าเสนอข้อมูลโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับ
ความเป็นจริง 

หมายเหตุ  ให้สถานศึกษาน าเสนอข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ที่ตรงกับสภาพความเป็นจริงของตนเอง 

ผู้อ านวยการ 
นางณัฐญา ค าสิงห์ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุํมงานอ านวยการ กลุํมสํงเสริมปฏิบัติการ กลุํมภาคีเครือขํายและกจิการพิเศษ 

-งานธุรการ,สารบรรณ 
-งานประชาสัมพันธ๑ 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานบุคลากร 
-งานทะเบียนนักศึกษา 
-งานควบคุมภายใน/ศูนย๑
ราชการใสสะอาด 
-งานแผนงานโครงการ 
-งานการเงิน-บัญช ี
-งานพัสดุ 
-งานสารสนเทศ 
-งานนิเทศ/ติดตามผล 
-งานแนะแนว 

-งานพัฒนา
หลักสูตร 
-งานประกัน
คุณภาพ 
-งานวัดผล
ประเมินผล 
-งานการศึกษา 
ตามอัธยาศัย/
ห๎องสมุด 
ประชาชน 

-การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-สํงเสริมการร๎ู
หนังสือ 

การศึกษาตํอเนื่อง 
1.การศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ 
2.การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีิต 
3.การศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคม 
4.การจัดการ
ศึกษาตามหลกั
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรม วิชาการ 

งาน กศน.ต าบล
(ครู กศน.ต าบล/

ครู ศรช.) 

กิจการเครือข่าย กิจการผู้เรียน 

-กรรมการ
สถานศึกษา 
-กรรมการ กศน.
ต าบล 
-อาสาสมัคร กศน. 

-อาสาสมัคร
นักศึกษา 
-องค๑กรนักศึกษา 
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แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 

 ศน.   บ      พ   เทศบาลเมืองวังสะพุง น  ศศ พ           น 
นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง 

 ศน.   บ ศ          บ .ศ         น        น     น น    
นางสาวชาลินี  ตัญญาภักดิ ์

 ศน.   บ ผ บ     บ .ผ บ    น     น น       น     
นายภูริวัจน๑ ค าสิงห๑ 

 ศน.   บ     ข    บ .    ข   น      น   น   น       
นางนริศรา  ปูองกัน 
นายอภิสิทธ์ิ  สิทธิกุล 

 ศน.   บ  น      ป      บ . น      ป     น  ศศ ธ          น 
นางธัญวลัย  พลขาล 
นางสาวสุกัญญา  อันทะระ 

 ศน.   บ    ข   น  บ .   ข   น น        น           
นายสุวัฒน๑  ไหลน 
นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน๑ 

 ศน.   บ ผ น    อบต.ผาน๎อย  บ๎านผาน๎อย ต.ผานอ๎ย น     ป          พ    
นางอุทัยวัลย๑ พรมอินทร๑ 

 ศน.   บ ป  ป น    ศ    น       บ  นป  ป น         1  .ป  ป น นายแสงอรณุ  โชตะวงค๑ 
นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ๑ 

 ศน.   บ  ข               ิ       บ  นน                5 น      พ                
นางสาวกช  กิตติภัคโภคิน 

 ศน.   บ  น              นบ  น              3  . น       น         น            

รวมจ านวน  10  แห่ง   
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ชื่อแหล่งเรียนรู้ ประเภทแหล่งเรียนรู ้ ที่ต้ัง 
ร๎านค๎าชุมชนสหกรณ๑บ๎านนาดอกไม๎ การท าบัญชีครัวเรือน บ๎านนาดอกไม๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

การท าสวนมะนาว เก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

บ๎านโคกฝาย  
ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

การท าเทียนไข เก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังทอง  ต.หนองหญ๎าปล๎อง 
เกษตรผสมผสาน(การเลี้ยงกบ) เก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม

สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ
บ๎านกลาง ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

วัดปุาภูทอก ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านเลา๎ ต.หนองงิ้ว 
วัดสิริปุญญาราม ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านหมากแข๎ง ต.หนองงิ้ว 
วัดถ้ าผาบิ้ง ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและ

ศาสนา/ประเพณีและพิธีกรรม/
ศิลปวัฒนธรรม 

บ๎านนาแก ต.ผาบิง้ 

แหลํงเรียนรู๎ วัดปุาสัมมานุสรณ๑ (วัดเหนือ) ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านโคกมน ต.ผาน๎อย 
แหลํงเรียนรู๎วัดปุาบ๎านโคกมน (วัดใต๎) ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านเมตตา ต.ผาน๎อย 
ด๎านเกษตรผสมผสาน “สวนซ าเตย” ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม

สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ
บ๎านปุาเปูา ต.ปากปวน 

แหลํงเรียนรู๎การท าปุ๋ย ภูมปิัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

บ๎านฟากห๎วย ต.ทรายขาว 

การท าแค็ปหม ู ภูมิปัญญาเก่ียวกับอาหาร บ๎านทรายขาวกลาง 
ศาลเจ๎าปูุศรีสงคราม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา ต.วังสะพุง 
บ๎านโบราณ โกมาสถิตย๑เฮาส๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา/

ประเพณีและพิธีกรรม/ศลิปวัฒนธรรม 
ต.วังสะพุง 

การเพาะเลี้ยงไส๎เดือนดิน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

ต.วังสะพุง 

การเพาะเลี้ยงกบ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

ต.วังสะพุง 

บํอปลา ช.น าเจริญ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

ต.วังสะพุง 

กลุํมทอผ๎าพื้นเมือง ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม ต.วังสะพุง 
การเพาะเห็ด ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม

สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ
ต.โคกขม้ิน 

เกษตรผสมผสาน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

ต.โคกขม้ิน 

วัดถ้ าคูหาวาร ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา ต.โคกขม้ิน 
วัดถ้ าผาพงุ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา/ ต.เขาหลวง 
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ประเพณีและพิธีกรรม/ศลิปวัฒนธรรม 

หนํวยพิทักษ๑ปาุห๎วยแบํง 
(เขตรักษาพันธุ๑สัตว๑ปุาภูหลวง) 

ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตาม
สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

ต.เขาหลวง 

รวมจ านวน  23  แห่ง   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถประสบการณ์ ที่อยู่ 

นายแปลง  วงษาเสนา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกลาง ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายใบ  โข๎บุร ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านเหมืองแบํง ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายแอ๏ด  พลาผล ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังไห ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายทิตย๑  บงแก๎ว ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังกกเดื่อ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นายล้ า  มฑเทียร ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านศรีอุบลพัฒนา ต.หนองหญา๎ปล๎อง 

นางศิริ  แสงใจ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านบึงสวรรค๑ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นางทองดี ทองโสด ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองนอ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นายประทุม  ทุมลา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกฝาย ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นางสังวาลย๑   ดอกไม ๎ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านขัวแตะ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นางทองใบ  อํอนไทยสงค๑ ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านหนองตะไก๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายสมศักดิ์  วิเศษยา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกุดสวรรค๑ ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง 

นายระนาจ  แสนแก๎ว ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกลางใต๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายบันเทิง  หินเทา ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ๎านทรัพย๑ไพศาล ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายบุญธรรม  สุทธ ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนส าราญ ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายทองสา  ก๎อมณ ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านแสงดาว ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นางพิศมัย  กิ่งสุวรรณ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ๎าน บ๎านใหมํศรีอุบล ต.หนองหญ๎าปล๎อง 

นายจวน  กิริช ี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองงิ้ว ต.หนองงิ้ว 

นางมาย  ต๎นพนม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านตากแดด ต.หนองงิ้ว 

นางหนทูัด  ต๎นพนม ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านเลา๎ ต.หนองงิ้ว 

นายมนัส  จุตะโน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านน้ าจันทร๑ ต.หนองงิ้ว 

นายขื่น  ค าคุณนา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านเหลาํแปน ต.หนองงิ้ว 

นายสวําง ค ามะนิตย๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและผักพื้นบ๎าน บ๎านกกบก ต.หนองงิ้ว 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถประสบการณ์ ที่อยู่ 
นายใบ  พวงไพรวลัย๑ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง ต.หนองงิว้ 

นายอ านาจ  ศรีเมือง ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านน๎อยนา ต.ศรีสงคราม 

นายสงัข๑  ไชยา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านบุํงไสลํ ต.ศรีสงคราม 

นางสาวนพรัตน๑  บัวระภา ภูมิปัญญาเก่ียวกับอาหารและผกัพื้นบ๎าน บ๎านโนนสวาํง ต.ศรีสงคราม 

นายยศ  สธุรรมมา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านฟากเลย ต.ศรีสงคราม 

นางนิติยา มงัคะโล ภูมิปัญญาเกีย่วกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ๎าน บ๎านน๎อยเหนือ  ต.ศรีสงคราม 

นางส าเภา  นายม ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านบุํงกกตาล ต.ศรีสงคราม 

นายสวัสดิ์  แสงมโน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านห๎วยทรายค า ต.ศรีสงคราม 

นางมะลิ  วันนา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกหนองแก ต.ศรสีงคราม 

นายแดง  วงษ๑ภูธร ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตตาม

สภาพแวดล๎อมตามธรรมชาต ิ

บ๎านไทยเจริญ ต.ศรสีงคราม 

นายเนียร จันทมิา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม 

นายโอแซน  ภาษ ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเพลงพื้นบ๎าน บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง 

นายอ านวย  เกษทองมา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา/

ประเพณีและพิธีกรรม 

บ๎านนาแกใต๎ ต.ผาบิ้ง 

นายลี  รัตนมงคล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองผ า ต.ผาบิ้ง 

นายแฉล๎ม  แสนใจ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกกเกลี้ยง ต.ผาบิ้ง 

นายท านอง  บุญปูอง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง 

นางเข็มทอง  อาจปาสา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านผาน๎อย ต.ผาน๎อย 

นางขันแก๎ว  น๎อยเวียง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกุดแก ต.ผาน๎อย 

นายสุภาพ  ศรเีมือง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนวังแทํน ต.ผาน๎อย 

นางหนูดี  สุธรรมมา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังแทํน ต.ผาน๎อย 

นางรอง  ภานิล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านหนองขาม ต.ผาน๎อย 

นางวรรลบ  วงษา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกมน ต.ผาน๎อย 

นางค าภู  อํอนไพรสงค๑ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโคกแฝก ต.ผาน๎อย 

นายค าดี  ยอดครี ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนกกจาน ต.ผาน๎อย 

นางทองลับ  ศรีสะอาด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนฟากเลย ต.ผาน๎อย 

นายนาน  พลซา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านลุํม ต.ผาน๎อย 

นางบุญธรรม  อินทชัย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนกกหาด ต.ผาน๎อย 
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นางพรปวีณ์  พลซา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกกเกลือ ต.ปากปวน 
นางสมควร  สุวรรณสนธิ ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านศรีสงคราม ต.ผาน๎อย 

นางสมดวน วรรณชัย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านศรีสุวรรณ ต.ผาน๎อย 

นายเถิง  พรมโคตรค๎า ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านกกเต็น ต.ผาน๎อย 

นางนาง  แก๎วหานาม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านโนนงาม ต.ผาน๎อย 

นางสาววัชชิรา  สุภาส ุ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ๑กรรม บ๎านวังใหมํ ต.ผาน๎อย 

นายประกอบ  จารุพันธ ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านเมตตา ต.ผาน้อย 
นายจ าปา  สุวรรณ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นางอรพันธ์  จุลลา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งตาข่าย ต.ปากปวน 
นางกองเงิน  ทัพยร์ทัต ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านโนนสว่าง ต.ปากปวน 
นางหนูนา  ชัยสมบัต ิ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านป่าเป้า ต.ปากปวน 
นางแห่ว  ศรีสอาด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านท่าทิศเฮือง ต.ปากปวน 
นางเซีย  พรึกษา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นายบัวผัน  ค าไล ้ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน 
นายฤทธิ์  ชาภักดี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นางสมพรสุข  ก่อสิน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านปากปวน ต.ปากปวน 
นางล าพวน  สะสม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านป่าเป้า ต.ปากปวน 
นายปรีชา  แก้วไชยะ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านฝากเลย ต.ทรายขาว 
นายวัน  ขาวะดา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนทอง ต.ทรายขาว 
นายสวย  เทวสตัย ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านเหว่อ ต.ทรายขาว 
นายขัน  เทวดา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านดอนส าราญ ต.ทรายขาว 
นายอุดม    มูลกองศร ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกกซ้อ ต.ทรายขาว 
นายสมเทียน  จุตโน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและศาสนา บ้านโนน ต.ทรายขาว 
นางพรหมพร  หมอแสน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านทรายขาวนอก ต.ทรายขาว 
นายรินทร์  สรุินทร ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนงาม ต.ทรายขาว 
นายบุญหลาย  สมยัค า ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนทองพัฒนา ต.ทรายขาว 
นางบัวผัด  จันดัด ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกุดต่อเรือ ต.ทรายขาว 
นายสมพร  สายใจ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาวัว ต.ทรายขาว 
นายจัด  นานวน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาวัวพัฒนา ต.ทรายขาว 
นางสายสวาท  สอนลา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านทรายขาวเหนือ ต.ทรายขาว 
นายเจิม  บิดาศร ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านโพนงามพัฒนา ต.ทรายขาว 
นายกองสี  เทวดา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งค้อ ต.ทรายขาว 
นายทองหนัก  กันแสน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านกกซ้อพัฒนา ต.ทรายขาว 
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นางวารดี  ปะตังถาโต ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านทรายขาวใน ต.ทรายขาว 
นายเปี้ย  ศรีบรุินท ์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านน้ าค้อ ต.ทรายขาว 
นางสุนีย์บุญป้อง ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านน้ าอ้อม ต.วังสะพุง 
นางฮู้ ปลัดน ู ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งผักก้าม ต.วังสะพุง 
นายแสวง  ราชมา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านบุ่งคล้า ต.วังสะพุง 
พระครูประทีป ธรรมทัช ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาหลัก ต.วังสะพุง 
นางตา ไชยวัฒน์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านนาอีเลิศ ต.วังสะพุง 
นายเลย พลซา ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านเลิง ต.วังสะพุง 
นายแสน พรมศร ี ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านวังสะพุง ต.วังสะพุง 

นางบุญ แก้วไชยะ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านนิกรสุข ต.โคกขมิ้น 
นายณรงค์ศักดิ์ จ าศักดิ ์ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง 
นายจอน  บงแก้ว ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านโคกขมิ้น ต.โคกขมิ้น 
นายประเชียร คามะดา ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ้านโคกน้อย ต.โคกขมิ้น 
นางหนู สนิทสิงห ์ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านหนิเก้ิง ต.โคกขมิ้น 
นายบัวปัน่ ศรีเมืองคูณ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านหนิเก้ิงใหม่ ต.โคกขมิ้น 
นายสนุทร ละไมยโสลา ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ้านโคกสว่าง ต.โคกขมิ้น 
นางชะออม กรมพระยืน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐ์กรรม บ้านลาด ต.โคกขม้ิน 
นายบัวลา บุญรอด ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านป่าบง ต.โคกขมิ้น 
นายสมนึก นามวงค ์ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านศรีประทุม ต.โคกขมิ้น 
นางถัน ศรีภูม ิ ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ้านน้อยคีรี ต.โคกขมิ้น 
นายดม นามสะทอน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านลาดเหนือ ต.โคกขมิ้น 
นายเชวง ไชยะลา ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ้านหนิเก้ิงพัฒนา ต.โคกขมิ้น 
นางเดือนแรม ไชยชนะ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านป่าบงใหม่ ต.โคกขมิ้น 
นายเหวิด บงแก้ว ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านโคกขมิ้นใหม่ ต.โคกขมิ้น 
นายจนัที  ชาตนั ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านป่าไม้งาม ต.โคกขมิ้น 
นายยชุัย ค าภาพล ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด ารงชีวิตธรรมชาต ิ บ้านนิกรสุข ต.โคกขมิ้น 
นายสทุิน  คุณนา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง 
นางสาววไิล  สง่าลี ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านแก่งหิน ต.เขาหลวง 
นางทอง  บาดาจนัทร ์ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
นายลี  สองศรีจ าปา ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ้านขอนแก่น ต.เขาหลวง 
นายฉลอง  ศรีทุมสุข ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและต ารายาพื้นบ้าน บ้านนาหลวง ต.เขาหลวง 
นายบุญมี  คุณนา ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านภทูับฟา้พัฒนา ต.เขาหลวง 
นายแหลม  ดีสง่า ภูมิปัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
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นายพุท  ตองหว้าน ภูมปิัญญาเก่ียวกับความเชื่อและศาสนา บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
นางละนอง  กองแสน ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประดิษฐก์รรม บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง 
นายเจริญ  สิงห์สุวรรณ ภูมิปัญญาเก่ียวกับศิลปะพืน้บา้น บ้านกกสะทอน ต.เขาหลวง 
นางโขน  ไชยค า ภูมิปัญญาเก่ียวกับการด ารงชีวิตตามธรรมชาต ิ บ้านนาซ าแซง ต.เขาหลวง 
รวมจ านวน  121 คน   

 ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 
เทศบาลเมืองวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
เทศบาลต าบลปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม  อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลผาบิ้ง ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิน้ ต.โคกขม้ิน อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปลอ้ง ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพงุ จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองง้ิว ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 

 
ห้องสมุดประชาชน และบา้นหนังสือชุมชน 

ที ่ ชื่อที่ต้ัง 
1. ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอวังสะพุง หมูํที่ 5 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
2. บ๎านเลขที่ 124 หมํูที่ 1 บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
3. บ๎านเลขที ่130 หมํูที่ 2 บ๎านนาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
4. บ๎านเลขที ่8 หมํูที่ 3 บ๎านหนองผ า ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
5. บ๎านเลขที ่183 หมํูที่ 4 บ๎านกกเกลี้ยง ต.ผาบิง้ อ.วังสะพุง จ.เลย 
6. บ๎านเลขที ่56 หมํูที่ 5 บ๎านผาบิง้ ต.ผาบิง้ อ.วังสะพงุ จ.เลย 
7. บ๎านเลขที ่17 หมํูที่ 6 บ๎านแกํงสาคร ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
8. บ๎านเลขที ่144 หมํูที่ 3 บ๎านเหมืองแบํง ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
9. ศาลากลางบ๎านบา๎นกลาง  หมูํที ่1 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
10. บ๎านเลขที ่5  หมํูที่ 16 บ๎านกลางใต๎ ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
11. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านโนนส าราญ หมูํที่ 18 ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
12. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านใหมํศรีอุบล หมูํที่ 20 ต.หนองหญ๎าปลอ๎ง อ.วังสะพุง จ.เลย 
13. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านนาดอกไม๎ หมูํที่ 8  ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
14. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านโคกฝาย หมูํที่ 10 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
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15. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นขั้วแตะ หมูํที่ 12  ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
16. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านทรัพย๑ไพศาล หมํูที่ 17 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 

ที ่ ชื่อที่ต้ัง 
17. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นหนองตาไก๎  หมํูที่ 108 ต.หนองหญ๎าปล๎อง อ.วังสะพุง จ.เลย 
18. บ๎านเลขที่ 115 หมูํที่ 2 บ๎านตากแดด ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
19. บ๎านเลขที่ 52 หมูํที่ 4 บา๎นน้ าจนัทร๑ ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
20. บ๎านเลขที่ 106 หมูํที่ 6 บ๎านหนองหญ๎าปล๎อง  ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
21. บ๎านเลขที่ 44 หมูํที่ 5 บา๎นกกบก ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 
22. บ๎านเลขที่ 65 หมูํที่ 11 บ๎านศรีสงคราม ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
23. บ๎านเลขที่ 68 หมูํที่ 3 บา๎นโนนสวําง  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
24. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นฟากเลย  หมูํที่ 4 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
25. บ๎านเลขที่ 19 หมูํที่ 7 บา๎นห๎วยทรายค า ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
26. ร๎านสหกรณ๑ชุมชนบา๎นดงน๎อย  หมํูที่ 8  ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 
27. บ๎านเลขที่ 9 หมูํที่ 1 บา๎นปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
28. บ๎านเลขที่ 5 หมูํที่ 8 บา๎นปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
29. บ๎านเลขที่ 89 หมูํที่ 11 บ๎านปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จงเลย 
30. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบุํงตาขําย หมูํที่  2  ต.ปากปวน อ.วังสะพงุ จ.เลย 
31. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านโนนสวาํง  หมูํที่  3 .ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
32. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นบ๎านทาํทิศเฮือง  หมูํที่  7 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 
33. บ๎านเลขที่ 49 หมูํที่ 2 บา๎นกกสอน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
34. บ๎านเลขที่ 25 หมูํที่ 4 บา๎นแกํงหิน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
35. บ๎านเลขที่ 84 หมูํที่ 6 บา๎นนาซ าแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 
36. บ๎านเลขที่ 96 หมูํที่ 11 บ๎านโนนสวรรค๑ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
37. บ๎านเลขที่ 118 หมูํที่ 5 บ๎านนาซ าแซง  ต.เขาหลวง อ.วังสะพงุ จ.เลย 
38. บ๎านเลขที่ 100 หมูํที่ 9 บ๎านนาหลวง  ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
39. บ๎านเลขที่ 6 หมูํที่ 13 บา๎นภูทบัฟูาพฒันา  ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 
40. ร๎านเสริมสวยชมพูํ หมํูที่ 1 บ๎านบุํงค๎อ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
41. ร๎านขนมจนียายจุ๐ม หมูํที่ 2 บ๎านทรายขาวนอก  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
42. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นทรายขาวเหนอื หมูํที่ 17 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
43. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นดอนส าราญ  หมํูที่ 15 ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 
44. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นทรายขาวใน หมํูที่ 5 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
45. ร๎านค๎าชุมชนบา๎นเหวํอ หมูํที่ 8 ต.ทรายขาว อ.วังสะพงุ จ.เลย 
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ที ่ ชื่อที่ต้ัง 
46. ร๎านกรุงไกลบริการ หมูํที่ 7 บ๎านนาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
47. หมํูที่ 6 บ๎านทรายขาวกลาง  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
48. หมํูที่ 19 บ๎านกกซ๎อพัฒนา  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
49. หมํูที่ 16 บ๎านนาวัว  ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 
50. ศาลากลางบ๎านบา๎นนาอีเลิศ  หมูํที่ 7   ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
51. ศาลากลางบ๎านบา๎นเลิง หมูํที่ 8  ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 
52. ร๎านสุดใจไกํยําง  หมูํที่ 5 บา๎นวงัสะพุง ต.วงัสะพงุ อ.วังสะพงุ  จ.เลย 
53. ร๎านตัดผม บ๎านวังน้ าเย็น  ต.วังสะพุง จ.เลย 
54. ร๎านส๎มต ายายคูณ บ๎านศรีบุญเรือง ต.วังสะพุง จ.เลย 
55. บ๎านเลขที่ 21 หมูํที่ 14 บ๎านหนองบัวทอง  ต.วังสะพุง จ.เลย 
56. ที่ท าการก านันต าบลวังสะพุง หมูํที่ 12 บ๎านน าเจริญ ต.วังสะพุง จ.เลย 
57. ที่ท าการก านันต าบลผาน๎อย บา๎นกลาง ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
58. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นโนนวังแทนํ บ๎านโนนวังแทนํ  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
59. บ๎านเลขที่ 199 หมูํที่ 9 บ๎านโนนฟากเลย ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
60. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นโคกแฝก บ๎านโคกแฝก ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
61. บ๎านเลขที่ 17 หมูที่ 19  บ๎านวังใหมํ  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 
62. ที่ท าการผู๎ใหญํบา๎นปทุมวนั  บา๎นปทุมวนั  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 
63. บ๎านเลขที่ 163 หมูํที่ 1  บ๎านผาน๎อย ต.ผาน๎อย อ.วังสะพงุ จ.เลย 
64. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านโคกมน บ๎านโคกมน  ต.ผาน๎อย อ.วังสะพุง จ.เลย 

65. ศาลากลางบ๎านบ๎านโคกขมิ้น หมูทํี่ 1 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

66. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านกดุลัน  หมูํที่ 2 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

67. ร๎านค๎าชุมชนบ๎านหินเกิ้ง  หมูํที่  4 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

68. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านหินเกิ้ง  หมูํที่ 5 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

69. ร๎านค๎าชุมชนบ๎านน๎อยคีรี  หมูํที่  15 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

70. โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชนต าบลโคกขมิ้น หมูํที่ 13 ต.โคกขมิน้ อ.วังสะพุง จ.เลย 

71. ร๎านเสริมสวย บ๎านโคกขมิ้นใหญํ หมูํที่ 20 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

72. ร๎านค๎าชุมชนบ๎านศรีปทุม  หมูํที่  14 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

73. ที่ท าการผู๎ใหญํบ๎านบ๎านโคกน๎อย หมูํที่ 3 ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย 

 
 
 
 
 
 

16 



 
 
 
 

คนไทยได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ  สามารถด ารงชีวิตที่
เหมาะสมกับชํวงวัยสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  
ที ่21 

➣ พันธกิจ 
1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ

การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายให๎เหมาะสมทุกชํวงวัย  พร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย ในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย๑การเรียนและแหลํง
การเรียนรู๎อ่ืนในรูปแบบตํางๆ 

3. สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา  และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับประชาชนอยํางท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลใน
ทุกรูปแบบให๎สอดคล๎องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุํงจัดการศึกษาและการ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุํมเปูาหมายพิเศษ

ได๎รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาตํอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอยํางเทําเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต๎องการ
ของแตํละกลุํมเปูาหมาย 

2. ประชาชนได๎รับการยกระดับการศึกษา สร๎างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสูํความ
มั่นคงและยั่งยืนทางด๎านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 

3. ประชาชนได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห๑และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยําง
สร๎างสรรค๑ 

4. ประชาชนได๎รับการสร๎างและสํงเสริมให๎มีนิสัยรักการอํานเพื่อการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 



5. ชุมชนและภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน รํวมจัด สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎ของชุมชน 

6. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู๎และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน 

7. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งตามความต๎องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. บุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

9. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

➣ ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จําย  

ตามสิทธิที่ก าหนดไว๎ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุํมเปูาหมายตํางๆ ที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎/ได๎รับบริการกิจกรรม

การศึกษาตํอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และความต๎องการ 

 3. จ านวนผู๎รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายได๎รับการสํงเสริมด๎านการรู๎หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. ร๎อยละการอํานของคนไทยเพ่ิมขึ้น 

5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎  

6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข๎าถึงบริการการเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ใน

รูปแบบตําง ๆ 

7. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการอบรมให๎มีความรู๎ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท 

และความต๎องการของพ้ืนที่/ชุมชน  

 8. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ในระดับต าบลที่มีความพร๎อมในการให๎บริการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 9. จ านวนท าเนียบศูนย๑เรียนรู๎เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุํมเกษตรชุมชนดีเดํน 

10. จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ (ระยะ

สั้น) ส าหรับประชาชนในศูนย๑อาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณ๑การผลิตและการเผยแพรํขําวโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษาส าหรับศูนย๑ขําว

โทรทัศน๑เพื่อการศึกษา 1 ระบบ 
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12. จ านวนบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตรายการโทรทัศน๑ได๎รับการอบรมให๎มีความรู๎และทักษะใน 

การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน๑ระบบดิจิทัล 

13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข๎าถึงบริการความรู๎นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยผํานชํองทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

14. จ านวนรายการโทรทัศน๑/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการให๎ความรู๎ด๎านการเกษตร 

15. จ านวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช๎เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎ของผู๎เรียน/

ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

16. ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช๎ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท า

ฐานข๎อมูลชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัยขององค๑การ 

17. จ านวนระบบฐานข๎อมูลกลางด๎านการศึกษาของประเทศท่ีได๎รับการพัฒนาให๎ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

18. จ านวนผู๎ผํานการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดของโครงการสร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

19. ร๎อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  

20. จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

21. ร๎อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง 

22. จ านวนองค๑กรภาคสํวนตําง ๆ ทั้งในและตํางประเทศ ที่รํวมเป็นภาคีเครือขํายในการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 

1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ
โรงเรียน (N-NET) 
 2. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา ได๎รับ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
 3. ร๎อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎
เพ่ิมสูงขึ้น  
 4. ร๎อยละผู๎จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ได๎ตาม
จุดมุํงของหลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 
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 5. ร๎อยละของผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สามารถอํานออกเขียนได๎และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุํงหมายของ
กิจกรรม 
 6. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายได๎เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาอาชีพ
ตามโครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 

7. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ได๎รับ

การพัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได๎ 

 8. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต
ได๎ 
 9. จ านวนครู กศน. ต๎นแบบการสอนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได๎ 
 10.ร๎อยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได๎
อยํางสอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน 
 11.ร๎อยละของผู๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผํานเกณฑ๑การ
อบรมตามหลักสูตรที่ก าหนด 
 12.ร๎อยละของหนํวยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได๎ส าเร็จตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยใช๎
ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา/ตามแผนที่ก าหนดไว๎ 

 

ร่างนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามนโยบายและจุดเน้นการ
ด าเนินงานส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2562 

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

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย การมีจิตอาสา และอุดมการณ์ 

ความยึดม่ันในสถาบันหลักของชาติ  
1) เสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย๑ ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู๎อื่น ยอมรับความแตกตํางและ
หลากหลายทางความคิด และอุดมการณ๑ รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม     
   2) สํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร๎างวินัย จิตสาธารณะ และ
อุดมการณ๑ ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผํานกิจกรรมลูกเสือ กศน. และ
กิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน สนับสนุนให๎มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให๎กับบุคลากรใน
องค๑กร   
  1.2 ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยบูรณาการขับเคลื่อนการ 
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ท างานตามแนวทางประชารัฐ  ด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่ทั้งในระดับต าบล หมูํบ๎าน โดยใช๎ทีม 
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับต าบลเป็นแกนหลัก และสนับสนุนกลไก
การ ขับเคลื่อนในพ้ืนที่ทุกระดับตั้งแตํจังหวัด อ าเภอ ต าบล และหมูํบ๎าน    
  1.3 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะ
กิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน     
   1) พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีความ
สอดคล๎องกับ บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่     
   2) เรํงจัดท าแผนและมาตรการด๎านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหนํวยงานและ
สถานศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ โดย
บูรณาการแผนและ ปฏิบัติงานรํวมกับหนํวยงานความม่ันคงในพ้ืนที่     
   3) สํงเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบ
ตํางๆ  ที่หลากหลายตรงกับความต๎องการของผู๎เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ๑ การเปิดโลกทัศน๑ การ
ยึดมั่น ในหลักคุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ     
    4) สนับสนุนให๎มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือให๎ 
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
  1.4 ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านสังคม 
การเมือง รวมทั้งความต๎องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย ให๎ประชาชนคิดเป็น 
วิเคราะห๑ได๎ ตัดสินใจภายใต๎ข๎อมูลที่ถูกต๎อง เชํน ความรู๎เรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข/การเลือกตั้ง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของประเทศ   
  2.1 ขับเคลื่อนการด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค        
   1) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับบุคลากรของส านักงาน กศน. เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ภายใต๎ แผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค เพื่อรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาภาค   
   2) เรํงจัดท ายุทธศาสตร๑และแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค ของส านักงาน กศน. ให๎
สอดคล๎อง กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับภาค    
  2.2 พัฒนาก าลังคนให้มีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)     
   1) พัฒนาความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให๎
สามารถ ใช๎ Social Media และ Application ตํางๆ ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน      
   2) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให๎ประชาชนมีทักษะความเข๎าใจ
และใช๎ เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สามารถน าไปใช๎ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งสร๎างรายได๎ให๎กับตนเองได๎       
   3) พัฒนาทักษะและสํงเสริมให๎ประชาชนประกอบธุรกิจการค๎าออนไลน๑ (พาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑)  มีการใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑เชิงนวัตกรรมในการประกอบอาชีพ สร๎างทักษะอาชีพท่ีสูงขึ้น
ให๎กับประชาชน  เพื่อรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล   
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  2.3 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับประชาชนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ     
   1) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบตํางๆ อยํางเป็น
รูปธรรม  โดยเน๎นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการทํองเที่ยว     
   2) พัฒนาความรู๎และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช๎ Social Media และ Application 
ตํางๆ  เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา     
   3) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพ่ือสํงเสริมการใช๎ภาษาเพ่ือการสื่อสารและ 
การพัฒนาอาชีพ   
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ   
  3.1 เร่งรัดด าเนินการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อยกระดับทักษะอาชีพของประชาชนสู่ฝีมือแรงงาน    
   1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าที่สอดคล๎องกับศักยภาพของชุมชน และความ
ต๎องการ ของตลาด ให๎ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได๎จริง โดยให๎เน๎นหลักสูตรการศึกษาอาชีพ
ชํางพ้ืนฐาน  โดยประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด๎านอาชีพ เชํน การเรียนผําน Youtube 
การเรียนผําน Facebook Live ระบบการเรียนรู๎ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open Online 
Courses : MOOCs) คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เป็นต๎น รวมถึง
สนับสนุนให๎เกิดระบบการ ผลิตที่ครบวงจร และเปิดพ้ืนที่สํวนราชการเป็นที่แสดงสินค๎าของชุมชนเพื่อเป็น
การสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน               
      2) บูรณาการความรํวมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ผํานศูนย๑ประสานงานการผลิตและพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษาภาคทั่วประเทศ เพื่อมุํงพัฒนา
ทักษะของประชาชน โดยใช๎ประโยชน๑จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และด าเนินการเชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเดํน ในระดับภาคในการเป็นฐานการผลิตและการบริการที่ส าคัญ รวมถึงมํุงเน๎นสร๎างโอกาสในการ
สร๎างรายได๎ เพ่ือ ตอบสนองตํอความต๎องการของตลาดแรงงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ    
   3) พัฒนากลุํมอาชีพพ้ืนฐานที่รองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ 
สามารถพัฒนาศักยภาพไปสูํระดับฝีมือแรงงาน โดยศึกษาตํอในสถาบันการอาชีวศึกษา   
  3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า การท าชํองทางเผยแพรํ
และ จ าหนํายผลิตภัณฑ๑ของวิสาหกิจชุมชนให๎เป็นระบบครบวงจร และสนับสนุนการจ าหนํายสินค๎าและ
ผลิตภัณฑ๑ ผํานศูนย๑จ าหนํายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ออนไลน๑ กศน. (ONIE Online Commerce Center : 
OOCC) เพ่ือจ า หนําย สินค๎าออนไลน๑ระดับต าบล   
   3.3 ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนทุกวัย โดยการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ  การ
สนับสนุนกิจกรรมสุขภาวะ และสร๎างเครือขํายภาคประชาชน ในการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรค 
ให๎กับประชาชนทุกชํวงวัย โดยเฉพาะในพ้ืนที่หํางไกล พื้นที่ชายแดน และชายแดนภาคใต๎ โดยประสานงาน 
รํวมกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล และเจ๎าหน๎าที่ อสม. ในการให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาวะ 
อนามัยให๎กับประชาชน รวมทั้งผลิตชุดความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะ สุขอนามัย เพ่ือใช๎ประกอบการเรียนรู๎ใน 
หลักสูตรการศึกษาของ กศน.    
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  3.4 เพิ่มอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในรูปแบบตํางๆ  เชํน 
อาสาสมัครสํงเสริมการอําน ห๎องสมุดประชาชน บ๎านหนังสือชุมชน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ ผลักดันให๎เกิด
ห๎องสมุด สูํการเป็นห๎องสมุดเสมือนจริงต๎นแบบ เพ่ือพัฒนาให๎ประชาชนมีความสามารถในระดับอํานคลํอง 
เข๎าใจ ความ คิดวิเคราะห๑พ้ืนฐาน และสามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องและทันเหตุการณ๑ รวมทั้งน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ ปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน   
  3.5 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ      
   1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎กับประชาชนเพื่อสร๎างความตระหนักถึงการเตรียมพร๎อมเข๎า
สูํ สังคมผู๎สูงอายุ (Aging Society) มีความเข๎าใจในพัฒนาการของชํวงวัย รวมทั้งเรียนรู๎และมีสํวนรํวมใน
การดูแล รับผิดชอบผู๎สูงอายุในครอบครัวและชุมชน     
   2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในการเตรียมความ
พร๎อม เข๎าสูํวัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ     
   3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู๎จักใช๎ ประโยชน๑จากเทคโนโลยี     
   4) สร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มีการเผยแพรํภูมิ
ปัญญา ของผู๎สูงอายุ และให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม   
      5) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือรองรับสังคมผู๎สูงอายุ โดยบูรณาการความรํวมมือกับหนํวยงาน
ที่ เกี่ยวข๎อง ในทุกระดับ    
  3.6 พัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช๎กระบวนการ “สะเต็ม
ศึกษา” (STEM Education)   
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
  4.1 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทย เพิ่มอัตราการรู้หนังสือ และยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน     
   1) สํงเสริมการรู๎ภาษาไทย ให๎กับประชาชนในรูปแบบตํางๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขต 
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ให๎สามารถฟัง พูด อําน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน๑ใน 
การใช๎ชีวิตประจ าวันได๎     
   2) เรํงจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือ และคงสภาพการรู๎หนังสือ ให๎ประชาชน
สามารถ อํานออก เขียนได๎ และคิดเลขเป็น โดยมีการวัดระดับการรู๎หนังสือ การใช๎สื่อ กระบวนการ และ
กิจกรรมพัฒนา ทักษะในรูปแบบตํางๆ ที่เหมาะสม และสอดคล๎องกับสภาพพ้ืนที่และกลุํมเปูาหมาย        
   3) ยกระดับการรู๎หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู๎หนังสือใน
รูปแบบ ตํางๆ รวมทั้งพัฒนาให๎ประชาชนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
ตลอดชีวิต ของประชาชน   
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  4.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา    
   1) เรํงด าเนินการหาตัวตนของประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา ให๎กลับเข๎าสูํ
ระบบ การศึกษา โดยใช๎กลวิธี “เคาะประตูบ๎าน รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน” โดยประสานกับส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อ ด าเนินการตรวจสอบข๎อมูลทะเบียนราษฎร๑เทียบกับข๎อมูลการลงทะเบียนเรียนของทุก
หนํวยงาน ค๎นหาผู๎ที่ ไมํได๎อยูํในระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล และรวบรวมจัดท าเป็นฐานข๎อมูล และลง
พ้ืนที่ติดตามหาตัวตนของ กลุํมเปูาหมาย หาสาเหตุของการไมํเข๎าเรียน และสอบถามความต๎องการใน
การศึกษาตํอ พร๎อมทั้งจ าแนก ข๎อมูลตามประเภทของสาเหตุ และประเภทความต๎องการในการศึกษาตํอ 
และสํงตํอกลุํมเปูาหมายเพ่ือให๎รับ การศึกษาตํอตามความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ    
   2) ติดตามผลของกลุํมเปูาหมายประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาที่ได๎รับการ
จัดหา ที่เรียน และท้ังจัดท าฐานข๎อมูลผู๎ส าเร็จการศึกษาของกลุํมเปูาหมาย รวมทั้งพัฒนาระบบเพ่ือการ
ติดตาม กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับการชํวยเหลือให๎กลับเข๎าสูํระบบการศึกษาแบบครบวงจร โดยติดตามตั้งแตํ
การเข๎าศึกษา ตํอจนจบการศึกษา   
  4.3 ส่งเสริม และพัฒนาระบบการสะสมและเทียบโอนหน่วยการเรียน (Credit Bank 
System)  ของสถานศึกษา ให๎มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย เพ่ือ ประโยชน๑ในการด าเนินการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพ่ือสํงเสริมการเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่อง ให๎กับประชาชนในชุมชน โดยก าหนดพื้นที่น ารํองที่ผํานมาตรฐานเทียบวัด (Benchmark) ของ
ส านักงาน กศน.   
 
   4.5 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให๎มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสม
กับ บริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ   
  4.6 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล ให๎มีความทันสมัย มีหลักสูตรและสาระการเรียนรู๎ ที่
หลากหลาย และสถานศึกษา กศน. สามารถน าไปใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎อยําง 
เหมาะสม   
  4.7 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning  ที่ใช๎ระบบเทคโนโลยีเข๎ามาบริหารจัดการ 
เรียนรู๎ เพ่ือเป็นการสร๎างและขยายโอกาสในการเรียนรู๎ให๎กับกลุํมเปูาหมายได๎สะดวก รวดเร็ว ตรงตาม 
ความต๎องการของประชาชนผู๎รับบริการ เชํน ระบบการเรียนรู๎ในระบบเปิดส าหรับมหาชน (Massive Open 
Online Courses : MOOCs) คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)   
  4.8 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
อ่ืนๆ เชํน ผู๎ต๎องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ให๎จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถน า ความรู๎ที่ได๎รับไปพัฒนาตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง   
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๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล๎อม   
  5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ    
  5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว สํงเสริมความรู๎ให๎กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยก การแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน   
  5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช๎ 
ทรัพยากรที่สํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ   
  6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพือ่การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
และ เชื่อมโยงกับระบบฐานข๎อมูลกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการบริหารจัดการและบูรณาการ
ข๎อมูลของ ประชาชนอยํางเป็นระบบ    
  6.2 สํงเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยํางตํอเนื่อง ให๎มีความรู๎และทักษะตามมาตรฐาน 
ต าแหนํง ให๎ตรงกับสายงาน ความช านาญ และความต๎องการของบุคลากร   
  6.3 สํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑และวิธีการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
ต าแหนํงครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)   

 
ภารกิจต่อเนื่อง 

1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู ้
1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ด าเนิน การให๎ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนคําจัดซื้อหนังสือเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และคํา
จัดการเรียนการสอนอยํางทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข๎าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยไมํเสียคําใช๎จําย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย  พลาด 
และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียน ผํานการเรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษา
ทางไกล 

3) จัดให๎มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ๑ที่มีความโปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนอง
ความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4) จัดให๎มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนที่มีคุณภาพที่ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎และเข๎ารํวมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นสํวนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร๎างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการ
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ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑อยํางตํอเนื่อง การสํงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร๎อมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญ
ประโยชน๑อื่นๆ นอกหลักสูตร มาใช๎เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให๎ผู๎เรียนจบตามหลักสูตรได๎ 

1.2 การสํงเสริมการรู๎หนังสือ 
1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลผู๎ไมํรู๎หนังสือ ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัยและเป็นระบบ

เดียวกันทั้งสํวนกลางและสํวนภูมิภาค 
2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการสํงเสริม

การรู๎หนังสือที่สอดคล๎องกับสภาพแตํละกลุํมเปูาหมาย 
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือขํายที่รํวมจัดการศึกษา ให๎มีความรู๎ ความสามารถ และ

ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับผู๎ไมํรู๎หนังสืออยํางมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให๎มีอาสาสมัครสํงเสริม
การรู๎หนังสือในพ้ืนที่ที่มีความต๎องการจ าเป็นพิเศษ 

4) สํงเสริม สนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมการรู๎หนังสือ การคงสภาพการรู๎
หนังสือการพัฒนาทักษะการรู๎หนังสือให๎กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู๎อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน 

 
 

1.3 การศึกษาตํอเนื่อง 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการจัดการศึกษา

อาชีพเพ่ือการมีงานท าในกลุํมอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะ
ทางหรือการบริการ ที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียน ความต๎องการและศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ 
ตลอดจนสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให๎มีหนึ่งอาชีพเดํนตํอหนึ่งศูนย๑ฝึกอาชีพ  
รวมทั้งให๎มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย โดยเฉพาะคนพิการ 
ผู๎สูงอายุ ที่สอดคล๎องกับความต๎องการจ าเป็นของแตํละบุคคล และมุํงเน๎นให๎ทุกกลุํมเปูาหมายมีทักษะการ
ด ารงชีวิตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได๎ มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต
ของตนเองให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ๑ตํางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร๎อมส าหรับการปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของขําวสารข๎อมูลและ
เทคโนโลยีสมัยใหมํในอนาคต โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญตํางๆ เชํน สุขภาพกายและจิต การปูองกัน
ภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สินผําน
การศึกษารูปแบบตํางๆ อาท ิคํายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสํงเสริมความสามารถพิเศษ
ตํางๆ 
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3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และบริบทของ
ชุมชนแตํละพ้ืนที่ โดยจัดกระบวนการให๎บุคคลรวมกลุํมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน สร๎างกระบวนการจิต
สาธารณะ การสร๎างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
การบ าเพ็ญประโยชน๑ในชุมชน การบริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ๑พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ชํวยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอยํางยั่งยืน 

4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผํานกระบวนการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตในรูปแบบตํางๆ ให๎กับประชาชน เพ่ือเสริมสร๎างภูมิค๎ุม กัน สามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคง และ
มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสูํความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ 

และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน และพัฒนาความสามารถใน

การอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
3) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นใน

สังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง  เชํน พัฒนา
ห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการ
อํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่ตําง ๆ อยํางทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอําน
อยํางหลากหลาย 

4) จัดสร๎างและพัฒนาศูนย๑วิทยาศาสตร๑เพื่อการศึกษา ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ 
ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหลํงทํองเที่ยวประจ าท๎องถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและ
กิจกรรมการศึกษาที่เน๎นการเสริมสร๎างความรู๎และสร๎างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจต
คติทางวิทยาศาสตร๑ผํานการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ ควบคูํกับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร๑และคณิตศาสตร๑รวมทั้งสอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของ
ชุมชนและประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ มี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห๑ มีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ ๒๑มีความสามารถในการปรับตัว
รองรับการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู๎และ
ทักษะไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิต การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล๎อม การบรรเทาและปูองกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติ 
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2. ด้านหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการทางวิชาการ 
และการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎และกิจกรรมเพ่ือสํงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท๎องถิ่นที่สอดคล๎อง
กับสภาพบริบทของพ้ืนที่ และความต๎องการของกลุํมเปูาหมายและชุมชน 

2.2 สํงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส๑และสื่ออ่ืนๆ ที่เอ้ือตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
กลุํมเปูาหมายทั่วไปและกลุํมเปูาหมายพิเศษ 

2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให๎มีความทันสมัยด๎วยระบบห๎องเรียนและการ
ควบคุมการสอบออนไลน๑ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ๑ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎ได๎มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส๑ 
(e-Exam) มาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

2.6 สํงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎ การ
วัดและประเมินผลและเผยแพรํรูปแบบการจัด สํงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให๎มีการน าไปสูํการปฏิบัติอยํางกว๎างขวางและมีการพัฒนาให๎เหมาะสมกับ
บริบทอยํางตํอเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน เพ่ือพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่องโดยใช๎การประเมิน
ภายในด๎วยตนเอง และจัดให๎มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข๎าไปสนับสนุนอยํางใกล๎ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยัง
ไมํได๎เข๎ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให๎พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษาให๎เชื่อมโยงและตอบสนองตํอ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับกลุํมเปูาหมายตํางๆให๎มีทางเลือกในการเรียนรู๎ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนา
ตนเองให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เชํน รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
รายการติวเข๎มเติมเต็มความรู๎ ฯลฯ เผยแพรํทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร๑เน็ต 
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3.2 พัฒนาชํองทางการเผยแพรํการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผํานระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลและชํองทางออนไลน๑ตํางๆ เชํน Youtube Facebook หรือ Application อ่ืนๆ เพ่ือ
สํงเสริมให๎ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ในการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (Do It Yourself : 
DIY) 

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน๑เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ
การออกอากาศให๎กลุํมเปูาหมายสามารถใช๎เป็นชํองทางการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพได๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  
โดยขยายเครือขํายการรับฟังให๎สามารถรับฟังได๎ทุกที ่ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมชํองทาง
ให๎สามารถรับชมรายการโทรทัศน๑ได๎ทั้งระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอร๑เน็ต พร๎อมที่จะ
รองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน๑เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 

3.4 พัฒนาระบบการให๎บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให๎ได๎หลายชํองทางทั้งทางอินเทอร๑เน็ต 
และรูปแบบอ่ืน ๆเชํน Application บนโทรศัพท๑เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็น
ต๎น เพ่ือให๎กลุํมเปูาหมายสามารถเลือกใช๎บริการเพ่ือเข๎าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ได๎ตามความ
ต๎องการ 

3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด๎านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอยํางตํอเนื่อง และน าผลมาใช๎
ในการพัฒนางานให๎มีความถูกต๎อง ทันสมัยและสามารถสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ประชาชนได๎อยํางแท๎จริง 
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 

4.1 สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  หรือโครงการอัน
เกี่ยวเนื่องจากราชวงศ๑ 

4.2 จัดท าฐานข๎อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ๑ ที่สามารถน าไปใช๎ในการวางแผน การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนางานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.3 สํงเสริมการสร๎างเครือขํายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
เพ่ือให๎เกิดความเข๎มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย๑การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมํฟูาหลวง” ให๎มีความพร๎อมในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน๎าที่ที่ก าหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให๎สอดคล๎องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง  ถิ่น
ทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายขอบ 
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง

ปัญหาและความต๎องการของกลุํมเปูาหมายรวมทั้งอัตลักษณ๑และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
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2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยํางเข๎มข๎นและ
ตํอเนื่องเพ่ือให๎ผู๎เรียนสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน๑ได๎จริง 

3) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาจัดให๎มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแกํบุคลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู๎มาใช๎บริการอยํางทั่วถึง 

5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1) ประสานความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนการศึกษาตาม

ยุทธศาสตร๑และบริบทของแตํละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน๎นสาขาที่เป็นความต๎องการของ

ตลาด ให๎เกิดการพัฒนาอาชีพได๎ตรงตามความต๎องการของพ้ืนที่ 
5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย๑ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 

(ศฝช.) 
1) พัฒนาศูนย๑ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให๎เป็นศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน

ต๎นแบบด๎านเกษตรกรรม เป็นศูนย๑สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย๑การเรียนรู๎ต๎นแบบการจัดกิจกรรมตามแนว
พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด๎วยวิธีการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

2) มุํงจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช๎วิธีการหลากหลาย ใช๎รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการ
เข๎าถึงกลุํมเปูาหมายเชํน การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความรํวมมือกับเครือขําย การจัดอบรมแกนน า
ด๎านอาชีพ ที่เน๎นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล๎องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให๎แกํประชาชนตามแนว
ชายแดน 
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

6.1 การพัฒนาบุคลากร 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและ

ระหวํางการด ารงต าแหนํงเพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก๑ กศน. ให๎มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ๎วน มีความเป็นมืออาชีพ 
สามารถปฏิบัติการนิเทศได๎อยํางมีศักยภาพ เพ่ือรํวมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน๎า กศน. ต าบล/แขวง ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. 
ต าบล/แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎
และผู๎อ านวยความสะดวกในการเรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาให๎สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ โดยสํงเสริมให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน  การจัด
กระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผลและการวิจัยเบื้องต๎น 
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5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) สํงเสริมให๎คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีสํวนรํวมใน
การบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อยํางมีประสิทธิภาพ 

7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให๎สามารถท าหน๎าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้ง
ในและตํางประเทศในทุกระดับ โดยจัดให๎มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร๎างสัมพันธภาพและเพ่ิมแระสิทธิภาพในการ
ท างานรํวมกันในรูปแบบที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่  และวัสดุ

อุปกรณ๑ ให๎มีความพร๎อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยูํ ทั้งในสํวนที่เป็นข๎าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ๎าง ให๎เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) แสวงหาความรํวมมือจากภาคีเครือขํายทุกภาคสํวนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช๎ในการ

ปรับปรุงโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎มีความพร๎อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการสํงเสริมการเรียนรู๎ส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว

ประเทศอยํางเป็นระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม 
และเรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการจัด
การศึกษาให๎กับผู๎เรียนและการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

4) สํงเสริมให๎มีการจัดการความรู๎ในหนํวยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษา
วิจัยเพ่ือสามารถน ามาใช๎ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ประชาชนและชุมชนพร๎อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแขํงขันของหนํวยงานและสถานศึกษา 

5) สร๎างความรํวมมือของทุกภาคสํวนทั้งในประเทศและตํางประเทศ ในการพัฒนาและ
สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
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6.4 การก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เชื่อมโยงกับหนํวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขํายทั้งระบบ 

2) ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตาม
และรายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแตํละเรื่อง
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการ
ก ากับ นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยํางมีประสิทธิภาพ 

4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหนํวยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของส านักงาน กศน.ให๎ด าเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ๑ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด 

5) ให๎มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหนํวยงานภายในและภายนอกองค๑กร 
ตั้งแตํสํวนกลางภูมิภาค กลุํมจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช๎
ข๎อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 

 

 

 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน   

“โครงการชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  

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

ส านกังาน กศน. ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. ขยายผลชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 
7,424 ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให๎มีชุมชนต๎นแบบที่สามารถเผยแพรํแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ได๎
ครบทกุระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   
  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ๑การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต๎นแบบระดับต าบล เพื่อให๎
หนํวยงาน  สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  (2) แจ๎งให๎หนํวยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต๎นแบบระดับต าบล  
ตามแนวทาง/เกณฑ๑ที่ก าหนด  
  (3) หนํวยงาน สถานศึกษา แจ๎งรายชื่อชุมชนต๎นแบบระดับต าบล ผํานระบบ DMIS ของ

การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ส านักงาน กศน.  
  (4) หนํวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบระดับต าบล ราย
ไตรมาส  (ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท๎ายของแตํละไตรมาส)  
 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)         
เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนต๎นแบบสูํความยั่งยืน  
  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบทุกระดับ ประกอบด๎วย 3 เรื่อง คือ การ
บริหารจัดการ ชุมชนต๎นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของชุมชนต๎นแบบ และการพัฒนาตํอยอด   
  (2) แจ๎งแนวทางการพัฒนาชุมชนต๎นแบบทุกระดับ ให๎หนํวยงาน สถานศึกษาด าเนินการ
สํงเสริม และพัฒนาเพ่ือยกระดับชุมชนต๎นแบบ   
  (3) หนํวยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS ของส านักงาน 
กศน. รายไตรมาส  
 3. การสร๎างการรับรู๎ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู๎ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่
ประชาชน ยังมีระดับการรับรู๎น๎อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย และประเด็น 06 
รู๎กลไกบริหารราชการ   

  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือสํงให๎หนํวยงาน สถานศึกษา
เผยแพรํและ สร๎างการรับรู๎แกํประชาชน  
  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  
  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google 
form 

 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการ
ขยายผล ชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  
  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต๎นแบบ   
 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  
  (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ๑ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.  
  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  
  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทย
นิยม ยั่งยืน  ประจ าปี 2562  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การแก๎ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา   

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

 ส านักงาน กศน.ได๎ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ  
พลเอกสุรเชษฐ๑ ชัยวงศ๑ ที่ได๎มอบหมายให๎ด าเนินการแก๎ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา 
โดยมีเปูาหมาย น าเข๎าสูํระบบการศึกษาตามความต๎องการ และสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ของแตํละ
บุคคล โดยในปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได๎รํวมกับศูนย๑เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและ
การสื่อสาร และส านักติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด า เนินการ
ส ารวจ ตรวจสอบ และติดตามประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบ การศึกษา วิเคราะห๑สภาพปัญหา ความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมาย เพ่ือรํวมกันน ากลุํมเปูาหมายเข๎าสูํระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ
การศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ตํอเนื่อง ดังนี้  

 1.  สร๎างการรับรู๎และประสานความรํวมมือในการด าเนินงานกับทุกหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งใน
ระดับภาค  ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อให๎รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงาน
แก๎ปัญหาประชากรวัยเรียน ที่อยูํนอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนการแก๎ปัญหาประชากรวัย เรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล ให๎ส านักจังหวัดเป็น “ศูนย๑ข๎อมูลประชากรวัยเรียน ที่อยูํนอกระบบการศึกษา” และเสนอข๎อมูลที่ได๎
จากการตรวจสอบ วิเคราะห๑สภาพปัญหา ความต๎องการขอกลุํมเปูาหมาย   สํงตํอให๎กับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องได๎น าไปด าเนินการตํอไป โดยมีสถาบัน กศน.ภาค สนับสนุนการท างานทั้งด๎านวิชาการ  การ
ติดตามและประเมินผล และให๎ความชํวยเหลือ 

 2.  น าประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษาเข๎าสูํระบบการศึกษาอยํางทั่วถึง โดยคณะท างาน
ในแตํละ ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหน๎าที่ มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหนํวยจัดการศึกษาและประสานความ
รํวมมือเพ่ือสํงตํอ กลุํมเปูาหมายตามความต๎องการ และสอดคล๎องกับสภาพการเรียนรู๎ของแตํละบุคคล มี 
กศน.ต าบล/แขวง คอย ขับเคลื่อนรํวมกับผู๎น าชุมชน ภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ ใช๎กลยุทธ๑ “กศน.ชวนน๎อง
เรียน” เพ่ือน ากลุํมเปูาหมายเข๎าเรียนใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ทั้งการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอ่ืน ตามความสนใจ และ
รํ ว มกั บ สถ านศึ กษ า ในสั ง กั ด อ่ื น ส ร๎ า ง ร ะบบ กา รสํ ง ตํ อ กลุํ ม เ ปู า หม าย  ใ น พ้ื นที่ ใ ห๎ ชั ด เ จ น  
 3. พัฒนาระบบติดตามและชํวยเหลือผู๎ เรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับอ า เภอ 
ด าเนินงานจัดท า แผนงานติดตามและชํวยเหลือผู๎เรียน ไว๎ในศูนย๑บริการให๎ค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต 
น าระบบฐานข๎อมูลประชากร วัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค๎นหา ตรวจสอบ 
และติดตาม ประชากรวัยเรียนกลุํมเดิม และ กลุํมใหมํที่อยูํในระบบฐานข๎อมูล เพ่ือทราบการคงสภาพใน
ระบบการศึกษา ไมํให๎กลุํมเปูาหมายออกจากระบบ การศึกษา  ให๎กศน.ต าบล ให๎เป็น “ศูนย๑ข๎อมูลการ
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ชํวยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยูํนอกระบบการศึกษา” มีหน๎าที่ เป็นศูนย๑เชื่อมโยงความชํวยเหลือตามสภาพ
ปัญหา ความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย ที่เป็นประชากรวัยเรียนที่อยูํนอก ระบบการศึกษา ซึ่งสํวนใหญํเป็น
กลุํมด๎อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ และใช๎กลยุทธ๑“เคาะประตูบ๎าน รุกถึงที่ 
ลุยถึงถิ่น” ให๎ครู กศน.ต าบลรํวมกับผู๎น าชุมชน ภาคีเครือขํายในพ้ืนที่ติดตามกลุํมเปูาหมาย อยํางทั่วถึง   
 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพื้นท่ี เพื่อรํวมกันแก๎ปัญหา โดยสร๎างจังหวัดต๎นแบบ “เมืองแหํงการ
เรียนรู๎ และให๎โอกาสทางการศึกษา” ที่ทุกภาคสํวนของจังหวัดได๎รํวมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบ
บูรณาการทั้ง การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุํมเปูาหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส 
และด๎อยโอกาสทาง การศึกษา โดยเฉพาะกลุํมที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ให๎สามารถเลือกเรียนกับ 
กศน. ได๎ตามความต๎องการ  มีหลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมายตาม
มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว๎ใน แตํละชํวงวัย รวมทั้งสํงตํอผู๎เรียนให๎เข๎าเรียนในสถานศึกษาทุก
สังกัด  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
การขยายผลการอบรมหลักสูตรการคา๎ออนไลน๑   

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

ส านักงาน กศน. ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. เปิดศูนย๑ให๎ค าปรึกษา OOCC กศน.   
  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดชํองทางในการให๎ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับ
การค๎าออนไลน๑ เบื้องต๎น ผํานชํองทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงรํวมมือ   
  1.2 อบรมให๎ความรู๎กับผู๎แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพ่ือเป็น OOCC Consult โดย
วิทยากรจาก DTAC เพ่ือรํวมกับเน็ตอาสาในการให๎ค าปรึกษาเบื้องต๎น   
  1.3 ผู๎ผํานการอบรม  OOCC Consult รํวมเป็นคณะท างานให๎ค าปรึกษาของศูนย๑ OOCC  
 2. ประชาสัมพันธ๑บทบาทหน๎าที่ของศูนย๑ให๎ค าปรึกษา OOCC   
  2.1  จัดท าคลิปวีดีโอ โดยมีน๎อง OO และ น๎อง CC เป็นตัวการ๑ตูนหรือมาสคอต 
  2.2  เผยแพรํคลิปวีดีโอผํานชํองทาง online ตําง ๆ  
 3. อบรมวิทยากรแกนน า ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตร
การตลาดและการสร๎าง 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. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค๎าออนไลน๑ 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 และให๎เข๎า
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รํวมกลุํม OOCC ส านักงาน กศน.  
 4.สร๎างความตํอเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค๎าออนไลน๑ให๎กับผู๎เข๎ารับการ
อบรมกับ กศน.   
  4.1 ประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู๎อบรมติดตามผู๎เข๎ารํวมอบรมให๎อยูํใน
กลุํม OOCC อยํางตํอเนื่อง   
  4.2 ประกวดผู๎ท าการค๎าออนไลน๑ดีเดํนในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  
  4.3 สํงตํอผู๎ค๎าออนไลน๑ไปยังหนํวยงานอื่น เชํน กรมธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย๑  
 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผํานระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนิน
งาน OOCC ทุกสิ้นไตรมาส  

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน   
การสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎  

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

ส านักงาน กศน. ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   
 1. การสํงเสริมการรู๎หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 1) จัดท าแนวทางการสํงเสริมให๎ประชาชนอํานออกเขียนได๎    
 2) จัดท าคูํมือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎
หนังสือ ไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามหลักสูตรการรู๎หนังสือ 
ไทยพุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     
 4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตาม 
หลักสูตรการรู๎หนังสือไทย 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. ระดับการศึกษาขัน้
พ้ืนฐานด๎วยการ ประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (อํานออกเขยีนได๎)    
 1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียน
ได๎)    
 2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    
 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    
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4) ติดตามการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎)    
 5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอํานออกเขียนได๎) 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  
การรณรงค๑เรื่องการเพ่ิมอัตราการอําน  

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

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  
การสํงเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

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

 ด๎วย รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ๑  ชัยวงศ๑) ได๎มอบนโยบาย ให๎
ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห๎องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให๎ด าเนินงานการจัดกิจกรรม
เพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจที่
ถูกต๎องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให๎มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู 
กศน. จะเข๎าไปชํวยประสานงานรํวมกับโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ และเจ๎าหน๎าที่ อสม. ในระดับหมูํบ๎าน 
หรือการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได๎จัดท าแนว
ทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูํมือการสํงเสริมการ
ดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตาม
อัธยาศัย  เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการสํงเสริมการดูแลสุข 
ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

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 สุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให๎แกํ กศน.อ าเภอ/
เขต  และสาธารณสุขจังหวัด (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 า
อ าเภอ และศูนย๑บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    
 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความรํวมมือกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) และศูนย๑บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นวิทยากร ให๎
ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุํมเปูาหมาย    
 5. ครู กศน.ต าบล/แขวง รํวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ด าเนินงาน จัด
กิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     
  5.1 สุขภาวะอนามัยแมํ อาทิ อนามัยวัยรุํน การดูแลหญิงตั้งครรภ๑ การดูแลหลังคลอด  
โรคและความเสี่ยง  
  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 อารมณ๑ ออกก าลังกาย ไมํดื่มสุรา และไมํสูบบุหรี่     
  5.4 ผู๎สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การสํงเสริมอาชีพ    
 6. ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) สามารถให๎ความรู๎ 
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย ให๎แกํกลุํมเปูาหมายตามเนื้อหาข๎อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  
5.4  โดยผํานกระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหา
ความเข๎าใจใน กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุํม)     
 7. ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบ๎าน 
นักศึกษา กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
 8. ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพ่ือ
สํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    
 9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุข 
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกลําวให๎ส านักงาน กศน. ทราบ   
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การรายงานผล 
 1. ขอให๎การรายงานผลการด าเนินงานดังกลําวเป็นไปตามล าดับขั้น ดังนี้         
  1.1  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร๎อยแล๎ว ให๎รายงานผล การ
ด าเนินการตํอ กศน.อ าเภอ/เขต และสํงภาพถํายการจัดกิจกรรมดังกลําว        
  1.2  ให๎ กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แล๎วรายงานผล
การ ด าเนินการตํอส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และสํงภาพถํายการจัดกิจกรรมดังกลําว        
  1.3  ให๎ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน
ดังกลําว 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  ทุกครั้งที่
รายงานผล จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุํมสํงเสริมปฏิบัติการ   

 
 
 
 

เพ่ือให๎จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร๑
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด๑ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน๑
ของจังหวัดเลย “เมืองนําอยูํ เมืองแหํงการทํองเที่ยว การค๎า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่ง
หัวหน๎าสํวนราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อให๎เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสร๎างมูลคําผลิตภัณฑ๑และบริการ
ด๎านการทํองเที่ยว สํงเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว อนุรักษ๑ฟ้ืนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร๎างการ
ทํองเที่ยวชุมชน การทํองเที่ยวเชิงสร๎างสรรค๑ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสูํการสร๎างมูลคํา
ด๎านการทํองเที่ยวให๎สามารถสร๎างและกระจายรายได๎แกํประชาชน สํงเสริมให๎ประชาชนออกก าลังกาย เลํน
กีฬา เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสูํความเป็นเลิศ 

 Health สํงเสริมประชาชนชาวเลยให๎มีการกินดีอยูํดี มีความรู๎ความเข๎าใจและตระหนัก ใน
การดูแลสุขภาพอนามัยทั้งทางรํายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอยําง
เทําเทียมและท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร๎างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
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 Aqriculture สํงเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช๎ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู๎สินค๎าภาคเกษตรให๎มีคุณภาพ
และมาตรฐาน พัฒนาและเพ่ิมแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให๎เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร๎างความเข็มแข็งให๎กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ๑และกลุํมเกษตรกรรวมทั้งมี
เครือขํายธุรกิจ มุํนเน๎นการสํงเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมมีการบริหารจัดการทรัพยากร
อยํางคุ๎มคําและยั่งยืน ควบคูํไปกับการน๎อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต 
เพ่ือสร๎างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแกํชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแขํงขันของ
ผู๎ประกอบการค๎า การบริการ และการผลิต การสํงเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ๑ 
กลุํมอาชีพตํางๆ อ านวยความสะดวกด๎านการค๎าและการลงทุน สํงเสริมการค๎าชายแดน การจ๎างงานที่มี
คุณคํา การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP สํงเสริม สนับสนุนการใช๎เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต๎การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร๎างศักยภาพคนและชุมชนให๎เข๎มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุํงสูํความเป็นสากล โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ การ
พัฒนาเพ่ือเสริมสร๎างความมั่นคง การลดความเหลื่อมล้ า สํงเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเทํา
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ มุํนเน๎นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการผู๎ด๎อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข๑ บ ารุงสุข” แกํทุกกลุํม พัฒนาบ๎านเมืองให๎สะอาด 
แก๎ไขปัญหายาเสพติด อ านวยความยุติธรรม สร๎างความเป็นระเบียบเรียบร๎อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน ให๎มีความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย เสริมสร๎างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยูํ
อาศัย เพ่ือความสงบสุขอยํางยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑และ
ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให๎มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอยํางยั่งยืน สร๎าง
จิตส านึก คํานิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม สํงเสริมตํอยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น เพ่ือสร๎างมูลคําทางเศรษฐกิจ สํงเสริมความสัมพันธ๑ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ๎าน เพ่ือน าเลย
ไปสูํสากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐานสากล สํงเสริมการเรียนรู๎และ
ทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู๎อยํางมีเปูาหมายเพ่ือสํวนรวม เน๎นการน าความรู๎ไปสูํการปฏิบัติ 
สามารถใช๎ความรู๎สร๎างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูํงานอาชีพ ภายใต๎การเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity สํงเสริมการใช๎หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีในทุกภาคสํวนเสริมสร๎าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู๎จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และสํงเสริมศาสนา จารีตประเพณี
อันดีงาม สํงเสริมให๎ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท๑ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุขใช๎วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการ
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ด ารงชีวิต สํงเสริมให๎ชุมชนเข๎มแข็งสงบสุข สํงเสริมและปลูกฝั งให๎ชาวเลยมีความเข๎าใจในสิทธิและหน๎าที่ 
ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย๑สุจริต เอ้ืออาทร ชํวยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลอง
คลองธรรมที่ด ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
สถานศึกษาได๎ประชุมบุคลากรเพ่ือรํวมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช๎การวิ เคราะห๑

สภาพแวดล๎อม (SWOT Analysis) ในการก าหนดจุดแข็งและจุดอํอนจากสภาพแวดล๎อมภายในสถานศึกษา
รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยตํอการจัดการศึกษาเพ่ือน า
ผลไปใช๎ในการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอวังสะพุง ซึ่งได๎ผลการประเมินสถานภาพของดังนี้ 

 
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1 จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยูํในทีชุ่มชน    
 1.1.1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3 มีบุคลากรเต็มพ้ืนที/่บุคลากรมีความรู๎ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4 สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน๎นการด าเนินงานที่ชัดเจน   
 1.1.1.5 ผู๎บริหารใช๎หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6 มีการกระจายงบประมาณอยํางทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7 มีการประชาสัมพันธ๑งาน กศน.อยํางตํอเนื่อง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ สื่อเพียงพอตํอการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือขํายให๎ความรํวมมือในการจัด สํงเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1 บุคลากรขาดความก๎าวหน๎าในการท างานท าให๎เกิดภาวะสมองไหล  
 1.1.2.2 การปฏิบัติงานไมํตํอเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบํอย ๆ 
 1.1.2.3 สื่อเทคโนโลยีไมํทันสมัย ส าหรับการให๎บริการ 
 1.1.2.4 การปฏิบัติงานบางอยํางไมํตรงกับบทบาทหน๎าที่   
 1.1.2.5 บุคลากรใหมํไมํได๎รับการอบรมกํอนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 สื่อเทคโนโลยีไมํเพียงพอในการให๎บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน และการมีสํวนรํวม
จากภาคีเครือขํายยังไมํเพียงพอ 
 
 
 

ส่วนที ่3 
การบริหารจัดการด้านการศกึษาของ กศน.อ าเภอวังสะพุง 
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 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส(Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือขํายที่หลากหลาย ในการรํวมจัด สํงเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน 
 1.2.1.2 มีแหลํงเรียนรู๎/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
 1.2.1.3 เป็นเมืองแหํงการทํองเที่ยว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.2.1.4 ประชากรชาวเลยมีอาชีพที่หลากหลาย 
 1.2.1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6 มีชํองทางในการติดตํอสื่อสารที่หลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7 มีชํองทางการเผยแพรํและประชาสัมพันธ๑งาน กศน. ที่หลากหลาย 
 1.2.1.8 ผู๎บริหารระดับจังหวัด/อ าเภอให๎ความส าคัญกับการศึกษา 

 1.2.2 อุปสรรค(Threats ) 
 1.2.2.1 ขาดการท างานแบบบูรณาการรํวมกันเกิดความซ้ าซ๎อนในการท างาน 
      1.2.2.2 ผู๎เรียนมีอายุเฉลี่ยน๎อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน๎อยเป็นปัญหาใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ 
 1.2.2.3 ผู๎เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกวําการเรียนรู๎ 
2. ทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ปรัชญา 

“คิดเป็น  ท าเป็น  กล้าตัดสินใจ” 

 วิสัยทัศน์ 
ประชาชนอ าเภอวังสะพุงได๎รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางมีคุณภาพ สามารถ

ด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับชํวงวัย สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นใน
โลกศตวรรษท่ี 21 

อัตลักษณ์   

“ใฝุเรียนรู๎  คูํอาชีพ”  

เอกลักษณ์ 

  “เกษตรผสมผสาน” 
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 พันธกิจของสถานศึกษา 
1. จัดและสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับ

การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมายให๎เหมาะสมทุกชํวงวัย และพร๎อมรับการ
เปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม และสร๎างสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 2. สํงเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือขําย ในการมีสํวนรํวมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย๑การเรียนและแหลํง
การเรียนรู๎อ่ืน ในรูปแบบตํางๆ  
 3. สํงเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎กับประชาชนอยํางท่ัวถึง 
 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล  
ในทุกรูปแบบให๎สอดคล๎องกับบริบทในปัจจุบัน 
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให๎มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุํงจัดการศึกษาและการ
เรียนรู๎ที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 
 เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประชาชนผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไปได๎รับโอกาสทาง
การศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตํอเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ อยํางเทําเทียม
และท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความ
ต๎องการของแตํละกลุํมเปูาหมาย 
2. ประชาชนได๎รับการยกระดับการศึกษา สร๎างเสริมและ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองอัน
น าไปสูํการยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎ชุมชน เพ่ือพัฒนาไปสูํความมั่นคงและ
ยั่ ง ยื นทา งด๎ าน เศ รษฐกิ จ  สั ง คม  วั ฒนธรรม 
ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม 
 3. ประชาชนได๎รับโอกาสในการเรียนรู๎และ
มีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห๑ และประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งแก๎ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได๎อยําง

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
1. จ านวนผู๎เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานที่ได๎รับการสนับสนุนคําใช๎จํายตามสิทธิที่ก าหนดไว๎ 

 2. จ านวนของคนไทยกลุํมเปูาหมายตํางๆ ที่เข๎ารํวม

กิจกรรมการเรียนรู๎/ได๎รับบริการกิจกรรมการศึกษาตํอเนื่อง 

และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล๎องกับสภาพ ปัญหา และ

ความต๎องการ 

 3. จ านวนผู๎รับบริการในพ้ืนที่เปูาหมายได๎รับการ

สํงเสริมด๎านการรู๎หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

 4. ร๎อยละการอํานของคนไทยเพ่ิมขึ้น 

5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็ม

ความรู๎  

6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่

เข๎าถึงบริการการเรียนรู๎ทางด๎านวิทยาศาสตร๑ในรูปแบบตําง ๆ 

7. จ านวนประชาชนที่ได๎รับการอบรมให๎มีความรู๎ ใน
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สร๎างสรรค๑ 
4. ประชาชนได๎รบัการสร๎างและสํงเสริมให๎มี

นิสัยรักการอํานเพ่ือการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
 5. ชุมชนและภาคีเครือขํายทุกภาคสํวน 
รํวมจัด สํงเสริม และสนับสนุนการด าเนินงาน
การศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู๎ของชุมชน 
 6 .  หนํ วยงานและสถานศึ กษา พัฒนา 
เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช๎ใน
การยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู๎และเพ่ิม
โอกาสการเรียนรู๎ให๎กับประชาชน 
 7. หนํวยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและ
การจัดกระบวนการเรียนรู๎เพ่ือแก๎ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบท
ด๎ าน เศรษฐกิ จ  สั งคม  การ เมื อ ง  วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร๑ และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งตามความ
ต๎องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลาย  
 8. บุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 9. หนํวยงานและสถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

อาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท และความต๎องการ

ของพ้ืนที่/ชุมชน  

 8. จ านวนแหลํงเรียนรู๎ในระดับต าบลที่มีความพร๎อมใน

การให๎บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 9. จ านวนท าเนียบศูนย๑เรียนรู๎เกษตรพอเพียงของ

ต าบล และจ านวนกลุํมเกษตรชุมชนดีเดํน 

10. จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) ส าหรับ

ประชาชนในศูนย๑อาเซียนศึกษา กศน. 

ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
1. ร๎อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ

ทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-
NET) 
 2. ร๎อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือเทียบเทํา ได๎รับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทํา 
 3. ร๎อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาที่ได๎รับบริการติวเข๎มเต็มความรู๎เพ่ิมสูงขึ้น  
 4. ร๎อยละผู๎จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่
สามารถน าความรู๎ความเข๎าใจไปใช๎ได๎ตามจุดมุํงของหลักสูตร/
กิจกรรมที่ก าหนด 
 5. รอ๎ยละของผู๎ที่เข๎ารํวมกิจกรรมที่สามารถอํานออก
เขียนได๎และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุํงหมายของกิจกรรม 
 6. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ลงทะเบียน
เรียนที่มีรายได๎เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาอาชีพตามโครงการศูนย๑
ฝึกอาชีพชุมชน 
 7. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการ
อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
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2.8  กลยุทธ์ 
       2.8.1 ประเด็นกลยุทธ๑ มี  2 ประเด็น ประกอบด๎วย  
 ประเด็นที่ 1.  การสร๎างโอกาสทางการศึกษา 
 ประเด็นที ่2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎ 
        2.8.2 กลยุทธ๑ 
 กลยุทธ๑ที่  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  ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ทุกกิจกรรม 
 กลยุทธ๑ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของแตํ
ละกลุํมเปูาหมาย 
   ตัวชี้วัด 
   2.1  มีหลักสูตรและสื่อที่พร๎อมให๎บริการแกํกลุํมเปูาหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ๑
การให๎บริการ 
   2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล๎องกับสภาพและความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมาย อยํางน๎อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
   2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของ
ผู๎จบการศึกษาแตํละหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
   2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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  แนวทางการด าเนินงาน 
   2.1  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับปัญหาและความ
ต๎องการของผู๎เรียนและผู๎รับบริการ 
   2.2  จัดให๎มีการพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.3  จัดให๎มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแตํ
ละ กิจกรรมการเรียนรู๎ 
   2.4  จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน  
ผู๎รับบริการ และเนื้อหาของแตํละกิจกรรม 
   2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู๎ และให๎ผู๎เรียนสามารถ
เรียนรู๎ด๎วยตนเองตามศักยภาพ 
   2.6  จัดให๎มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ตามเนื้อหาการ
เรียนรู๎ของแตํละกิจกรรม  โดยมุํงเน๎นการประเมินความรู๎ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของ
ผู๎เรียนและผู๎รับบริการ 
   2.7 น าการจัดการความรู๎มาใช๎ให๎สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 
   2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให๎แกํกลุํมเปูาหมายอยํางทั่วถึง 
   2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.10 น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมา
ใช๎ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  กลยุทธ๑ที่ 3  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และภูมิปัญญาให๎เป็นฐานความรู๎
ของชุมชน 
   ตัวชี้วัด 
  3.1  ห๎องสมุดประชาชนได๎รับการพัฒนากิจกรรมให๎เป็นห๎องสมุดมีชีวิต 
  3.2  มีการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพ่ิมโอกาสการเข๎าถึงความรู๎ของ
ประชาชน 
  3.3  มีการสํงเสริมการเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และแหลํงเรียนรู๎ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  3.1  ขยายแหลํงเรียนรู๎ให๎หลากหลายและกว๎างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพ้ืนที่ 
  3.2  พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีประสิทธิภาพและองค๑ความรู๎  ตลอดจนสื่อตํางๆ ในการ
ให๎บริการอยํางครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3.3  สํงเสริมสนับสนุนชํองทางการเรียนรู๎ด๎วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาเชํนศูนย๑ ICT  
โทรทัศน๑เพื่อการศึกษา (ETV) 
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  3.4  สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎มีชีวิต เชํน ห๎องสมุดประชาชน  กศน.ต าบล  กศน.
อ าเภอ  แหลํงเรียนรู๎  ตลอดจนสํงเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายขําว วิทยุชุมชน   
 กลยุทธ๑ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือขํายให๎มีสํวนรํวมจัดการศึกษา 
 ตัวชี้วัด 
 4.1  จ านวนภาคีเครือขํายอยํางน๎อย 4 เครือขําย ในพ้ืนที่รํวมจัดการศึกษานอกโรงเรียน
รํวมกับสถานศึกษา 
 4.2  จ านวนกิจกรรมอยํางน๎อย 4 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือขํายรํวมจัด 
 4.3  ร๎อยละ 80ของผู๎รับบริการกลุํมเปูาหมายที่รํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ของภาคีเครือขํายมี
ความพึงพอใจอยูํในระดับดี 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 4.1  แสวงหาและจัดท าฐานข๎อมูล  และท าเนียบภาคีเครือขํายในการจัดการเรียนรู๎  ทั้งใน
และนอกพ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง 
 4.2  สร๎างความตระหนักและความเข๎าใจกับภาคีเครือขํายเพ่ือรํวมจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต
ในรูปแบบตําง ๆ  
 4.3  จัดให๎มีข๎อตกลงความรํวมมือ(MOU) ของภาคีเครือขําย 
 4.4  สร๎างแรงจูงใจให๎เกิดการรํวมคิด รํวมวางแผน รํวมท า รํวมแก๎ปัญหา และรํวม
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในชุมชนกับภาคีเครือขําย 
 4.5  สํงเสริมให๎มีการระดมการใช๎ทรัพยากรรํวมกันกับภาคีเครือขําย 
 4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือขํายสัมพันธ๑ 
 กลยุทธ๑ที่  5  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 ตัวชี้วัด 
 5.1  สถานศึกษา  ผํานเกณฑ๑การประเมินตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับดี 
 5.2  จ านวนบุคลากรไมํต่ ากวําร๎อยละ 95ท างานตรงตามความรับผิดชอบ 
  5.3  มีระบบการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการด าเนินงาน 
 5.1  พัฒนาระบบการท างานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยํางตํอเนื่อง 
 5.2  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู๎เพ่ือ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 
 5.3  น าหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
 5.4  ใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน 
 5.5  พัฒนาระบบการให๎บริการด๎วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความ
ต๎องการของผู๎รับบริการ 
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 5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุํมเปูาหมายให๎มีประสิทธิภาพ  โดยการจัด
อาสาสมัคร กศน.  เป็นผู๎ประสานงานระหวํางต าบล และหมูํบ๎าน 
 5.7  น๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการบริหารจัดการ 
 2.9 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได๎รับการศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการและ
ความจ าเป็นได๎แกํ 
                    1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได๎รับการศึกษาไมํน๎อยกวําระดับมัธยมศึกษา 
 2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได๎รับบริการการศึกษาตํอเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอ าเภอวังสะพุงมีความรู๎และทักษะการด ารงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 3. ภาคสํวนของสังคมอยํางน๎อย 1 ภาคี มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอ าเภอวังสะพุงได๎รับบริการการเรียนรู๎ตลอดชีวิต จากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแหลํงเรียนรู๎ 
 
➣ ข้อมูลทั่วไป 

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  ท าหน๎าที่บริหารจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในท๎องที่อ าเภอวังสะพุง  ประกอบด๎วย 

1. ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบล  (กศน.ต าบล)  10 แหํง 
2. ห๎องสมุดประชาชนอ าเภอ  1 แหํง 
3. บ๎านหนังสือชุมชน  73  แหํง 
4. ศูนย๑การเรียนชุมชน  3  แหํง 

➣ ข้อมูลด้านบุคลากร 
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง   มีบุคลากรทั้งสิ้น จ านวน  

27  คนประกอบด๎วย 
1. ผู๎บริหาร กศน.อ าเภอ  1 คน 
2. ข๎าราชการครู  1 คน 
3. ข๎าราชการบรรณารักษ๑  1  คน 
4. ลูกจ๎างประจ า 1 คน 
5. พนักงานราชการ   19  คน 

 6. ครู ศรช.   จ านวน  3  คน 
6. พนักงานจ๎างเหมาบริการ  1  คน 
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 งบประมาณ (ปีปัจจุบัน) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 

จ านวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
เงนิงบประมาณ 5,258,995.00 5,258,995.00 100 
เงินนอกงบประมาณ 222,183.67 28,589.10 12.86 

รวม 5,481,178.67 5,287,584.10 96.46 
➣ ข้อมูลด้านการจัดการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายและผู้รับบริการ 

 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได๎จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ประจ าปีภาคเรียนที่ 1/2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

กิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน นักศึกษา 

รวมคน 
ปกติ พิการ 

1. สํงเสริมการรู๎หนังสือ 
2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษาตอนต๎น 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย 

40 
219 
680 
993 

- 
- 
- 
- 

40 
219 
680 
993 

 
 การจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษาตํอเนื่องตลอดชีวิตจ าแนกเป็นกิจกรรม 

ดังนี้ 

กิจกรรม 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุํมสนใจ) 
2. โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
3. โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  
4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต  
5. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  
6. กระบวนการเรียนรู๎หลักปรัชญา ของ เศรษฐกิจ
พอเพียง 
7. โครงการ Smart Farmer  
8. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
9. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎าง
เครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
10. โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุ

380 
300 
66 
450 
300 
180 

 
150 
40 

2,912 
 

20 

266,200.00 
270,000.00 
58,500.00 
49,162.00 

114,000.00 
68,400.00 

 
152,000.00 
48,000.00 

1,273,168.00 
 
25,700.00 



51 

กระทรวงศึกษาธิการ  (70 ชั่วโมง ) 
11. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยการมีสํวน
รํวมของชุมชน 

 
10 แหํง 

 
20,000.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย ได๎จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ที่ต๎องปฏิบัติงานตามนโยบายและ
จุดเน๎นที่ส าคัญของส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) 
ตามบทบาทภารกิจของหนํวยงานและความต๎องการของประชาชนกลุํมเปูาหมาย 

จุดเน้นการด าเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2562 
 

 งาน 
 1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎  
  -  การจัดการศึกษาส าหรับผู๎ไมํรู๎หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ 
                      2. การศึกษาตํอเนื่อง 
    - ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    - แหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล  
    - กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลการด๎านการจัดการเรียนการสอน 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
 

ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 
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 โครงการ 
1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
2. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
3. โครงการสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
4. โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 

 5. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
 6. โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู๎สูงอายุ  
 7. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 การจัดการ

ศึกษาและ
การเรยีนรู ๎
 

1. เพิ่มสนับสนุน
การจัดการศึกษา
นอกระบบตั้งแตํ
ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานโดย
ด าเนินการให๎
ผู๎เรียนได๎รับการ
สนับสนุนคําจัดซ้ือ
ต าราเรียน คําจัด
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน 
และคําเลําเรียน
อยํางทั่วถึงและ
เพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับ
การศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย 
2) จัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานให๎กับ
กลุํมเปูาหมายผู๎
ด๎อย พลาด และ
ขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้ง
ระบบการให๎บรกิาร 
ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัด
และประเมินผล
การเรียน ผํานการ
เรียนแบบเรียนรู๎
ด๎วยตนเอง การพบ

1.การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต๎น 
ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
ส าหรับผู๎พิการ 
4.การจัดการศึกษา
ผู๎ไมํรู๎หนังสือ 
5.กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู๎/คําย
วิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/
ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต๎าน
ยาเสพติด 
9.การประเมิน
ระดับการร๎ูหนังสือ
ของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติว
เข๎ม/สอนเสริม 
11.วัดและ
ประเมินผล 

 

1. จ านวน
ผู๎เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว ๎
2.ร๎อยละของ
ผู๎เรียนที่เข๎า
รับการศึกษา 
3.ร๎อยละของ
ผู๎เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร๎อยละของ
ผู๎เรียนที่
สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎ใน
การศึกษาตํอ
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

ผู๎ด๎อย พลาด และ
ขาดโอกาสทาง
การศึกษาอายุ 
15-59 ปี 

  

ผู๎ไมํรู๎หนังสือ
จ านวน  40 คน
นักศึกษาระดับ
ประถมศึกษา  
จ านวน  219 คน 
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น จ านวน 
609 คน 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 993 คน 
รวมทั้งสิน้ 1,821 
คน 

 

 

 

721,913 บาท 34,100 
บาท 

 

- 
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กลุํม และการเรียน
แบบชั้นเรียน  
3) จัดให๎มกีาร
ประเมินเพื่อเทยีบ
ระดับการศึกษา และ
การเทยีบโอนความรู๎
และประสบการณ๑ที่มี
ความโปรํงใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได๎ มีมาตรฐานตามที่
ก าหนด และสามารถ
ตอบสนองความ
ต๎องการของ
กลุํมเปูาหมายได๎
อยาํงมีประสิทธิภาพ 
4) สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎
และปฏิบัตกิิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชวีิต 
เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสริมสร๎างความ
สามัคคี ปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑
อยํางตํอเนื่อง และ
สํงเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุข 
เชํน กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม และเปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนน า
กิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน๑
อื่นๆนอกหลกัสูตร 
มาใช๎เพิ่มชั่วโมง
กิจกรรมให๎ผู๎เรียน
จบตามหลักสูตรได๎ 
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5) จัดการศึกษา
เพื่อเพิ่มอัตราการร๎ู
หนังสือให๎คนไทย
ให๎สามารถอําน
ออกเขียนได๎ โดย
ใช๎หลักสูตรการร๎ู
หนังสือ 
 

     รวม 721,913.-  34,100 .- - 

     รวมสุทธิ 756,013.- 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

 1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ๎ 2,4,3 /ยุทธศาสตร๑ข๎อที ่1 , 3, 4 และ

ภารกิจตอํเนื่อง ข๎อที่ 1/ วาระการขบัเคลื่อนจังหวัดเลย E 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

ผู๎ด๎อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา 
อาย ุ15-59 ป ี
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

219 
608 
993 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู๎ไมํรู๎หนังสือ 40 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,860 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํปฐมวัยจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให๎ผู๎เรียนได๎รับ
การสนับสนุนคําจัดซื้อต าราเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู๎เรียน และคําเลําเรียนอยํางทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมํเสีย
คําใช๎จําย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ท้ังระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผํานการ
เรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม และการเรียน
แบบช้ันเรียน  
3) จัดให๎มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ที่มีความโปรํงใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
4) สํงเสริมให๎ผู๎ เรียนต๎องเรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎างความ
สามัคคี ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน๑อยํางตํอเนื่อง และสํงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑
ทรงเป็นประมุข เชํน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และ
เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน๑
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช๎เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให๎ผู๎เรียนจบ
ตามหลักสูตรได๎ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู๎หนังสือให๎คนไทยให๎
สามารถอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการรู๎หนังสือ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต๎น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน ส าหรับผู๎
พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู๎ไมํรู๎หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู๎/คํายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู๎หนังสือของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข๎ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 

6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
6. งบประมาณ  
    งบอุดหนุน   จ านวน. 721,913 บาท 
    ผลผลิตที่  4  จ านวน  34,100 บาท 
    รวมทั้งสิ้น  756,013  บาท 
       
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

อุดหนุน 
ผลผลิตที่ 4 

180,478.25 
8,525.00 

180,478.25 
8,525.00 

180,478.25 
8,525.00 

180,478.25 
8,525.00 

รวมทั้งสิ้น 189,003.25 189,003.25 189,003.25 189,003.25 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล..นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ  
             นางดารนีนุช รัตนมงคล 
             นางสาวปาริชาติ ไพรยา 
โทรศัพท๑   042- 850657 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  10  แหํง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีเข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีสามารถน าความรู๎ไป
ใช๎ในการศึกษาตํอหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไปไป 
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1.ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ 
 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 6 
    มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบํงชี้ที่  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 การสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขําย 
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ :  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

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

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตาม

นโยบายส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและ
สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับการศึกษา 
สมรรถนะในการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อมใน
การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม  สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร    พัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎
เพ่ือให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของคนในชุมชน สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎และศูนย๑การเรียนในรูปแบบตํางๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกลําวสถานศึกษาศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะ
พุง เห็นความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตํปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการให๎
ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุนคําจัดซื้อต าราเรียน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน และคําเลําเรียนอยํางทั่วถึง
และเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมํเสียคําใช๎จําย 
 2. จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให๎บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผําน
การเรียนแบบเรียนรู๎ด๎วยตนเอง การพบกลุํม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
 3. จัดให๎มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู๎และประสบการณ๑ที่มีความ
โปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 4. สํงเสริมให๎ผู๎เรียนต๎องเรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามัคคี ปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑อยํางตํอเนื่อง และสํงเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข เชํน กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน๑อ่ืนๆ
นอกหลักสูตร มาใช๎เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให๎ผู๎เรียนจบตามหลักสูตรได๎ 
 5. จดัการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู๎หนังสือให๎คนไทยให๎สามารถอํานออกเขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการ
รู๎หนังสือ 
 
5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
ผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี 
ระดับประถมศึกษา   จ านวน  219  คน 
มัธยมศึกษาตอนต๎น  จ านวน  608  คน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย  จ านวน  993  คน 

 ผู๎ไมํรู๎หนังสือ  จ านวน  40  คน 
 รวมจ านวนทั้งสิ้น  จ านวน   1,860  บาท 
 
เชิงคุณภาพ 

- ผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได๎รับการจัดกิจกรรมอยําง
ทั่วถึง 
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 6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจา๎หน๎าท่ี
งานท่ีเกี่ยวข๎อง 

-เพื่อช้ีแจงท าความเข๎าใจ
กับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพื่อขออนุมัติ 
-ประสานเครือขําย 

ข๎าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

27 คน กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

1 ต.ค. 
2561- 30 
ก.ย. 2562 

- 

การด าเนินกิจกรรม 
1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถม ม.
ต๎น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน ส าหรับ
ผู๎พิการ 
4.การจัดการศึกษาผูไ๎มํรู๎
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู/๎คํายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุว
กาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพ
ติด 
9.การประเมินระดับการรู๎
หนังสือของนักศึกษา 
กศน. 
10.กิจกรรมติวเข๎ม/สอน
เสรมิ 
11.วัดและประเมินผล 

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบตั้งแตํ
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยด าเนินการให๎
ผู๎เรียนได๎รับการสนับสนุน
คําจัดซื้อต าราเรียน คําจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน และคําเลําเรียน
อยํางทั่วถึงและเพียงพอเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ไมํเสียคําใช๎จําย 
2. จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให๎กับกลุํมเปูาหมายผู๎ด๎อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้ งระบบการ
ให๎บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผําน
การเรียนแบบเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง การพบกลุํม และ
การเรียนแบบช้ันเรียน  
3. จัดให๎มีการประเมินเพื่อ
เทียบระดับการศึกษา และ
การเทียบโอนความรู๎และ
ประสบการณ๑ ที่ มี ความ
โปรํงใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได๎ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด 
และสามารถตอบสนองความ

ผู๎ด๎อย พลาด 
และขาดโอกาส
ทางการศึกษา
อายุ 15-59 ปี 
  

ผู๎ไมรํู๎หนังสือ
จ านวน  40 
คนนักศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา  
จ านวน  219 
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนต๎น 
จ านวน 609 
คน 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
993 คน 
รวมทั้งสิ้น 
1,821 คน 

 

 

 

พื้นที่อ าเภอ
วังสะพุงทั้ง 
10 ต าบล 

1 ต.ค. 
2561- 30 
ก.ย. 2562 

 งบอุดหนุน   
จ านวน. 
721,913 บาท 
  ผลผลิตที ่ 4  
จ านวน  
34,100 บาท 
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ต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. สํงเสริมให๎ผู๎ เรียนต๎อง
เรียนรู๎และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อ
ด าเนินกิจกรรมเสริมสร๎าง
ความสามัคคี ปูองกันและ
แก๎ ไขปั ญหายา เสพติ ด
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน๑
อยํางตํอเนื่อง และสํงเสริม
การปกครองในระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุ ข  เ ชํ น  กิ จกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจั ดตั้ งชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนน า
กิ จ ก ร ร ม ก า ร บ า เ พ็ ญ
ป ร ะ โ ย ช น๑ อื่ น ๆ น อ ก
หลักสูตร มาใช๎เพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมให๎ผู๎เรียนจบตาม
หลักสูตรได๎ 
5. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู๎หนังสือให๎คน
ไทยให๎สามารถอํานออก
เขียนได๎ โดยใช๎หลักสูตรการ
รู๎หนังสือ 

3 .สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพื่อให๎ทราบถึง 
ผลของการจดั 
กิจกรรม 
-เพื่อให๎หนํวยงาน 
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบถึงผลการ
จัดกิจกรรม 

ข๎าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

27 คน กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

ก.ย.2562  
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายในการจัด
การศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  งบเงินอุดหนุน คําจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู๎เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500514 คําจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ 
2000233016500556  แหลํงของเงิน 6211410  จ านวน. 721,913 บาท  (เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก๎า
ร๎อยสิบบาทถ๎วน)  ดังนี้ 
 แผนงาน : พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู๎รับบริการการศึกษา
นอกระบบกิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหลํง
ของเงิน 6211200  จ านวน  34,100 บาท (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร๎อยบาทถ๎วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับประถม ม.ต๎น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน ส าหรับผู๎พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู๎ไมํรู๎หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
6.กิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู๎/
คํายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต๎านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู๎หนังสือ
ของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข๎ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  

10. เครือข่าย 

1.  ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอวังสะพุง 
3.  สํวนราชการ 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอวังสะพุง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได๎รับการจัดกิจกรรมอยําง 
ทั่วถึงและหลากหลาย 
 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
- ผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได๎รับการจัดกิจกรรมอยําง 

ทั่วถึงและหลากหลาย 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑(Outcome) 

- ผู๎ด๎อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา อายุ 15-59 ปี  ได๎รับการจัดกิจกรรมอยําง 
ทั่วถึง 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ๑ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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     ผู๎เสนอโครงการ          ผู๎เสนอโครงการ  

  

(นางดารนีนุช  รัตนมงคล)                  (นางสาวปาริชาติ  ไพรยา) 
      ครู กศน.ต าบล               คร ูกศน.ต าบล 

 

  ผู๎เห็นชอบโครงการ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 

                (นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑)               (นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 
           บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ                                        คร ู 
 
 

       ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
     (นางณัฐญา  ค าสิงห๑)  

 ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค๑ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ

การศึกษา
ต่อเนื่อง 
 

1) จัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงาน
ท าอยํางยั่งยืน โดย
ให๎ความส าคัญกับ
การจัดการศึกษา
อาชีพเพื่อการมีงาน
ท า และอาชีพที่
สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของผู๎เรียน
และศักยภาพของแตํ
ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต
ให๎กับทุก
กลุํมเปูาหมาย โดย
จัดกิจกรรม
การศึกษาในรูปแบบ
ตํางๆ อาทิ คําย
พัฒนาทักษะชีวิต  
การจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม การสํงเสริม
ความสามารถพิเศษ
ตํางๆ ที่มุํงเน๎นให๎
ทุกกลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให๎
อยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช๎
เวลาวํางให๎เป็น

1) จัดกิจกรรมศูนย๑
ฝึกอาชีพชุมชน  
2) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
3) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษา
การเรียนรู๎ตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตาม
ประเมินผล 
6) การสรุป 
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

1. จ านวน
ผู๎เรียนเป็นไป
ตามเปูาหมาย
ท่ีก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของ
ผู๎เรียนท่ีเข๎ารับ
การศึกษา 
3.ร๎อยละของ
ผู๎เรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความ
เหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
5.ร๎อยละของ
ผู๎เรียนท่ี
สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ประชาชนทัว่ไป 
1) ศูนย๑ฝึกอาชพี
ชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
- กลุํมสนใจ 
- ชั้นเรียน
วิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
3) พัฒนาสังคม
และชุมชน 
4) เศรษฐกิจ
พอเพียง 
  

 
 
 

66  คน 
 

380 คน 
300 คน 

 
450 คน 

 
300 คน 

 
180 คน 

 

 

-  
 
 
 
 
 
 
 

49,162 
 

114,000 
 

68,400 

 

 

 

 

 

 

 

58,500 
 

266,200 
270,000 
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ประโยชน๑ตํอตนเอง 
ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช๎
หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการ
ฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม 
สัมมนา การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร๎าง
ชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอื่นๆ ที่
เหมาะสมกับ
กลุํมเปูาหมาย และ
บริบทของชุมชนแตํ
ละพื้นที่ โดยเน๎น
การด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
การสร๎างจิตส านึก
ความเป็น
ประชาธิปไตย ความ
เป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน๑ 
การอนุรักษ๑พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อ
สร๎างจิตส านึกและ
วินัยในชุมชน เชํน 
การสํงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน 
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การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย๑เรียนรู๎
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหมํประจ าต าบล 
 

     รวม  231,562 594,500 

     รวมสุทธ ิ 826,062 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

 1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 ,3, 4  และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1  

 3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตํอเนื่อง 

 

7. เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไป 
1) ศูนย๑ฝึกอาชพีชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุํมสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 
2) พัฒนาทักษะชีวิต 
3) พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4) เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 

66 
380 
300 
450 
300 

 
180 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 1,676 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และ
อาชีพท่ีสอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและศักยภาพของ
แตํละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบตํางๆ อาทิ คํายพัฒนา
ทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสํงเสริมความสามารถ
พิ เศษตํ างๆ ท่ีมุํ งเ น๎นให๎ ทุกกลุํ มเปู าหมายมี ความรู๎
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํใน
สังคมได๎อยํางมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังสามารถ
ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู๎  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร๎าง
ชุ มชนนักปฏิบั ติ  และรู ปแบบอื่ นๆ ท่ี เหมาะสมกั บ
กลุํมเปูาหมาย และบริบทของชุมชนแตํละพื้นท่ี โดยเน๎นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร๎าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน๑ การอนุรักษ๑พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพื่อสร๎างจิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เชํน การสํงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย๑เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 

 
 

 

 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดกิจกรรมศูนย๑ฝกึอาชพีชุมชน  
2) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาทักษะชีวติ 
3) การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาสังคมและชุมชน 
4)การจัดการศึกษาการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
5) การติดตามประเมินผล 
6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  
งบรายจ่ายอ่ืน  จ านวน   594,500  บาท 
ผลผลิตที่  4  จ านวน     231,562   บาท 
รวมทั้งสิ้น     จ านวน    826,062   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
- 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
- กลุํมสนใจ 
- ชั้นเรียนวิชาชีพ 

 
29,250 

133,000 
135,000 

  
29,250 

133,000 
135,000 

 

พัฒนาทักษะชวีิต 24,581  24,581  

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

57,000  57,000  

เศรษฐกิจพอเพียง 34,200  34,200  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางบัวค า จันทวัน 
            นายสถาพร กุตัน 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 10 แหํง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎ 
2.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีเข๎ารับการศึกษา 
3.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร๎อยละของผู๎เรียนท่ีสามารถน าความรู๎ไป
ใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1. โครงการการศึกษาต่อเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.โครงการ การศึกษาตํอเนื่อง 

 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร๑ที่ 1 ยุทธศาสตร๑ด๎านความมั่นคง ข๎อที่ 1.1. ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ด๎านการพัฒนา
และเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎คุณภาพ ข๎อที่ 1.2 ยุทธศาสตร๑ที่ 5 ยุทธศาสตร๑ที่ด๎านสํงเสริมและจัด
การศึกษาเพ่ือเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมข๎อ 1, 2 และ 3 
3. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ให๎ไว๎  ณ 
วันที ่ 19 กุมภาพนัธ๑ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช๎พระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยที่กฎหมายวําด๎วย
การศึกษาแหํงชาติมีหลักการจัดการศึกษาให๎เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรบั ประชาชน และให๎ทุกภาคสํวน
ของสังคมได๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา รวมทั้งสถานศกึษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศยั รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทัง้สามรูปแบบก็ได ๎ โดยเป็นการผสมผสาน
ระหวํางการศึกษาทัง้สามรูปแบบ เพ่ือให๎สามารถพัฒนา การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได๎อยําง
ตํอเนื่อง แตํเนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกีย่วกับการจัดการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยัยังไมมีํกฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพื่อให๎เป็นไปตามแนวทางและเปูาหมายดังกลําว จึงสมควรให๎
มีกฎหมายเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ให๎เป็นไป
อยํางมรีะบบและตํอเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาทีมี่ประสิทธิภาพเพ่ือท าให๎ประชาชนไดมี๎โอกาส
เรียนรู๎และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได๎ตามศักยภาพเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎และภูมิปัญญา     
อันจะมผีลในการพัฒนาก าลังคนและประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป 

    กระทรวงศึกษาธิการได๎ปรับปรุงระเบียบวําด๎วยการจัดการศึกษาตํอเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ 
วันที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการสํงเสริมและสนับสนุนการศกึษาให๎บุคคลไดร๎บัการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางทัว่ถงึและมีคุณภาพตามกฎหมายวําด๎วยการศึกษาแหํงชาติและ
ทนตอํการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเป็นการสํงเสริมและสนับสนุนให๎บุคคลไดร๎ับการศึกษาตอํเนื่องตลอด
ชีวิต ตามกฎหมายวําด๎วยการศกึษาแหํงชาติและภาคเครือขาํยทุกภาคสํวนสังคมมสีํวนรํวมในการจดั
การศึกษาตามพระราชบัญญัติ สํงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศยั
อ านาจตามความใน มาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบยีบไว๎ดังนี้ระเบยีบนี้เรียกวํา “ระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ วําด๎วย 
การจดัการศกึษาตํอเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยไดก๎ าหนดจุดมุงํหมายส าคัญในการพัฒนาคนไทย ให๎ไดร๎บัการ
เรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ๑ปัจจบุันและอนาคต ทั้งดา๎นประชากร 
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคม
เศรษฐกจิภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นทีจ่ะต๎องจัดการเรียนรู๎ตลอดชีวิต เพ่ือให๎
กลุมํเปาูหมายประชาชนได๎รบัการเรียนรู๎ทีส่อดคล๎องกบัการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งดา๎นการพัฒนาอาชีพ 
การพัฒนาทกัษะชีวิต และการพัฒนาสังคมและชุมชน ซ่ึงจ าเป็นต๎องใช๎วิธีการและรูปแบบทีห่ลากหลาย 
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ตามความต๎องการและความสนใจของประชาชนทุกกลุํมชํวงวัย โดยเน๎นกระบวนการคิดเพ่ือแกป๎ัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรชัญาคดิเป็นและหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  

4.วัตถุประสงค์ 
 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานท า และอาชีพที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและศักยภาพของแตํละพ้ืนที่  
 4.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให๎กับทุกกลุํมเปูาหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ตํางๆ อาทิ คํายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การสํงเสริมความสามารถพิเศษตํางๆ ที่มุํงเน๎นให๎ทุก
กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให๎อยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ตํอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช๎หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  การ
จัดกิจกรรมจิตอาสา การสร๎างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมาย และบริบทของ
ชุมชนแตํละพ้ืนที่ โดยเน๎นการด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร๎างจิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน๑ การอนุรักษ๑พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 4.4 สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เชํน การสํงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย๑
เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอยํางมีคุณภาพสอดคล๎องกับความต๎องการ
จ าเป็นพิเศษของแตํละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได๎เต็ม
ศักยภาพอยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร๎างความ
ตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎ด๎อยโอกาสให๎สามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย๑ 
 
5.เป้าหมายการด าเนินงาน 

5.1เชิงปริมาณ 
  - ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังสะพุง จ านวน  1,676  คน 

5.2เชิงคุณภาพ 
 - ประชาชนทั่วไปมีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ใน
การด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
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6.วิธีด าเนินงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ วัตถุประสงค๑ กลุํม 

เปูาหมาย 
เปูาหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนย๑ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 กลุํมสนใจ(ไมํเกิน 30 ซม.) 
   - การแปรูปผลิตภัณฑ๑จาก
กลว๎ย 
   - การท าสลัดโรล 
   - การสานผลิตภัณฑ๑เส๎น
พลาสติก 
   - การท าสบูํเหลว 
   - การประดิษฐ๑ของใช๎จาก
เศษวัสดุ 
   - การท าเครปญี่ปุุน 
   - การท ายาหมํองน้ า 
   - การท าน้ ายาล๎างจาน 
   - การท าขนมครองแครง 
   - การถักเสื้อ 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. ขึ้น
ไป 
   - การท าตระกร๎าจากเชือก
มัดฟาง 
   - การถักโครเชต๑ 
   - การถักพรมเช็ดเท๎าจาก
เศษผ๎า 
   - การท าไม๎กวาดดอกหญ๎า 
   - ชํางเดินสายไฟเบื้องต๎น 
   - ชํางกํออิฐ 
 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ 
   - ชํางปูกระเบื้อง 
   - ชํางปูน 

1.จัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมี
งานท าอยํางยั่งยืน 
โดยให๎ความส าคัญ
กับการจัด
การศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า 
และอาชีพที่
สอดคล๎องกับ
ศักยภาพของ
ผู๎เรียนและ
ศักยภาพของแตํ
ละพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ 
อ าเภอ 
วังสะพุง 

1,676 
คน 

เขตพ้ืนที่ 
 อ าเภอวังสะ

พุง 
จังหวัดเลย 

(กศน. ต าบล 
4 ต าบล) 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2562 
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   - ชํางเชื่อม 
   - ชํางฝุาเพดาน 
 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะชีวิต 
   - โครงการคุ๎มครอง
ผู๎บริโภคด๎านอาหารและยา
ปลอดภัยเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี 
    - โครงการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
สุขภาพ อนามัยผู๎สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือ

 
 
 
2. จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตให๎กับทุก
กลุํมเปูาหมาย โดย
จัดกิจกรรม
การศึกษาใน
รูปแบบตํางๆ อาทิ 
คํายพัฒนาทักษะ
ชีวิต  การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม การ
สํงเสริม
ความสามารถ
พิเศษตํางๆ ที่
มุํงเน๎นให๎ทุก
กลุํมเปูาหมายมี
ความรู๎
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให๎
อยูํในสังคมได๎
อยํางมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช๎
เวลาวํางให๎เป็น
ประโยชน๑ตํอ
ตนเอง ครอบครัว 
และชุมชน 
3. จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช๎
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พัฒนาสังคมและชุมชน 
   - โครงการการใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
   - โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู๎น าชุมชนด๎วย
กระบวนการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    - โครงการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือ
สํงเสริมประชาธิปไตยและ
ความเป็นพลเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การจัดการศึกษาการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู๎แบบบูรณา
การในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การ
เรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา 
การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร๎าง
ชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสมกับ
กลุํมเปูาหมาย 
และบริบทของ
ชุมชนแตํละพ้ืนที่ 
โดยเน๎นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร๎าง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมือง
ดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน๑ การ
อนุรักษ๑พลังงาน 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
4. สํงเสริมการ
จัดการเรียนรู๎เพ่ือ
สร๎างจิตส านึกและ
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   - โครงการศึกษาเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหมํ 
   - โครงการพัฒนากลุํม
การเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

วินัยในชุมชน เชํน 
การสํงเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย๑เรียนรู๎
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหมํประจ าต าบล 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  เบิกจํายจากงบแผนงาน:พ้ืนฐานด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 
ผู๎รับบริการการศึกษานอกระบบ งบด าเนินงานรหัสงบประมาณ200239004000000 แหลํงของเงิน 
6211200เพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม การจัดการศึกษาตํอเนื่อง  จ านวนเงิน 201,402  บาท  

 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

การจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

ไตรมาส 1 
(ต.ค. –ธ.ค2561) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2562) 

ไตรมาส3 
(เม.ย.–มิ.ย.2562) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค. – ก.ย. 

2562) 
1.กิจกรรมศูนย๑ฝึกอาชพี
ชุมชน 
 กลุํมสนใจ(ไมํเกิน 30 
ซม.) 
   - การแปรูปผลิตภัณฑ๑
จากกลว๎ย 
   - การท าสลัดโรล 
   - การสานผลิตภัณฑ๑
เส๎นพลาสติก 
   - การท าสบูํเหลว 
   - การประดิษฐ๑ของใช๎
จากเศษวัสด ุ

 
 

133,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

133,000.00 
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   - การท าเครปญี่ปุุน 
   - การท ายาหมํองน้ า 
   - การท าน้ ายาลา๎งจาน 
   - การท าขนม
ครองแครง 
    - การถกัเส้ือ 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. 
ขึ้นไป 
   - การท าตระกรา๎จาก
เชือกมัดฟาง 
   - การถักโครเชต๑ 
   - การถักพรมเช็ดเท๎า
จากเศษผ๎า 
   - การท าไม๎กวาดดอก
หญ๎า 
   - ชํางเดินสายไฟ
เบื้องต๎น 
   - ชํางกํออิฐ 
 ศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 1 
อ าเภอ 1 อาชีพ 
   - ชํางปูกระเบื้อง 
   - ชํางปูน 
   - ชํางเช่ือม 
   - ชํางฝุาเพดาน 
 
2. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชวีิต 
   - โครงการค๎ุมครอง
ผู๎บริโภคด๎านอาหารและ
ยาปลอดภัยเพื่อสขุภาพ
ชีวิตที่ด ี
  - โครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อ
สุขภาพ อนามยัผู๎สูงอาย ุ
 
 
3. การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
   - โครงการการใช๎
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
   - โครงการอบรมและ

 
 
 
 
 
 

135,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,581.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,000.00 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

135,000.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24,581.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57,000.00 
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ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู๎น าชุมชนด๎วย
กระบวนการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   - โครงการจัด
การศึกษาเพือ่พัฒนา
ทักษะชีวิตเพือ่สํงเสริม
ประชาธิปไตยและความ
เป็นพลเมืองในระบบ
ประชาธิปไตย 
 
4. การจัดการศึกษาการ
เรียนรู๎ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการศึกษาเรียนรู๎
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม ํ
   - โครงการพัฒนากลุํม
การเกษตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34,200.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการศึกษาตํอเนื่อง (กศน.อ าเภอวังสะพุง) 
 
10.  เครือข่าย 

10.1 หนํายงานราชการที่เกี่ยวข๎อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผู๎น าชุมชน 
10.4 องค๑การปกครองท๎องถิ่น 

 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
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12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนทั่วไปมีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ในการ
ด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  
 

13.  ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต    

- ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอวังสะพุงจ านวน 718  คน มีความรู๎และประสบการณ๑ สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ดีขึ้น น าไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข 

13.2 ผลลัพธ๑  
13.2.1. จ านวนผู๎เรียนเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
13.2.2.ร๎อยละของผู๎เรียนที่เข๎ารับการศึกษา 
13.2.3.ร๎อยละของผู๎เรียนที่จบหลักสูตร 
13.2.4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
13.2.5.ร๎อยละของผู๎เรียนที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
13.2.6.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  พิจารณาจากจ านวนผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน  

 

ผู๎เสนอโครงการ          ผู๎เสนอโครงการ 

 

(นางบัวค า จันทวัน)    (นางกัญจนวัฒน๑ นามวงษ๑)  

   ครูอาสาสมัครฯ             ครู กศน.ต าบล 

 

 

      ผู๎เห็นชอบโครงการ    ผู๎เห็นชอบโครงการ  

 

(นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง)          (นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 

ครูอาสาสมัครฯ       คร ู
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ผู๎อนุมัติโครงการ 

 

(นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 

ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ 

การศึกษา
ตาม
อัธยาศัย 
 

1) สํงเสริมให๎มี
การพัฒนาแหลํง
การเรียนรู๎ใน
ระดับต าบล เพื่อ
การถํายทอดองค๑
ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพื่อ
เผยแพรํองค๑
ความรู๎ในชุมชน
ได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การ
อํานเป็นวาระ
จังหวัด 
3) จั ดกิ จกรรม
สํ ง เ ส ริ ม ก า ร
เ รี ย น รู๎ เ พื่ อ
ปลูกฝังนิสัยรัก
ก า ร อํ า น เ พิ่ ม 
ขยายกิ จกรรม
สํงเสริมการอําน
เชิงรุกในชุมชน 
แ ล ะ พั ฒ น า
ความสามารถใน
ก า ร อํ า น แ ล ะ
ศั ก ย ภ า พ ก า ร
เ รี ย น รู๎ ข อ ง
ปร ะ ช าชน ทุ ก
กลุํมเปูาหมาย 
4) สํ งเสริมให๎มี

1) พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ กศน.ต าบล 
และรํวมกับภาคี
เครือขํายเพื่อ
เสริมสร๎าง
วัฒนธรรมสํงเสริม
การอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริม
การอําน 
  - จัดกิจกรรม
สํงเสริมการอํานใน
ห๎องสมุดและ
พัฒนาห๎องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัย
ในห๎องสมุด 
- จัดกจิกรรม
ครอบครัวรักการ
อําน 
- ห๎องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคลื่อนที่ 
 

1. จ านวน
ผู๎รับบริการ
เป็นไปตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดไว ๎
2. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/
สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร๎อยละของ
ผู๎รับบริการที่
สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี  
ขึ้นไป 
 

1) กศน.ต าบล
(สร๎างใหมํ) 
2) กศน.ต าบล
อื่นๆ 
3) อาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน 
4) ประชาชน
ทั่วไป 
5) บ๎านหนังสือ
ชุมชน 
6) ภาคีเครือขําย 

3  แหํง 
 

7  แหํง 
 

288 คน 
 

5,500 คน 
 

73  แหํง 
 

       11  แหํง  

-- 145,700 - 

  กศน.-กผ-01 
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ก า ร ส ร๎ า ง
บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล๎อมที่เอื้อ
ตํ อการอํ านให๎
เ กิ ด ขึ้ น ใ น
สั งคมไทยโดย
สนั บสนุ นกา ร
พัฒนาแหลํงการ
เรียนรู๎ให๎เกิดขึ้น
อยํางกว๎างขวาง
และทั่ วถึ ง เชํน 
พัฒนาห๎องสมุด
ปร ะ ช าชน ทุ ก
แหํงให๎เป็นแหลํง
เรียนรู๎ตลอดชีวิต
ของชุมชน การใช๎
ระบบเช่ือมโยง
แหลํงเรียนรู๎และ
การพัฒนาระบบ
หนังสือผําน QR 
Code สํ ง เ ส ริ ม
และสนั บสนุ น
อ า ส า ส มั ค ร
สํงเสริมการอําน 
ก า ร ส ร๎ า ง
เครือขํายสํงเสริม
ก า ร อํ า น  จั ด
ห นํ ว ย บ ริ ก า ร
เคลื่ อนที่พร๎อม
อุ ป ก ร ณ๑ เ พื่ อ
สํงเสริมการอําน
และการเรียนรู๎ที่
หลากหลายออก
ใ ห๎ บ ริ ก า ร
ป ร ะ ช า ช น ใ น
พื้นที่ตํางๆ อยําง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร๎าง



81 

ความพร๎ อมใน
ด๎านสื่ออุปกรณ๑ 
เพื่ อสนั บสนุ น
การอําน และการ
จัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมการอําน
อยํางหลากหลาย 
5) สํ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให๎ภาคี
เครือขํายรํวมจัด
สนั บสนุ นกา ร
อํ า น  เ ชํ น  ใ น
โรงงาน สถาน
ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

     รวม  -- -- 145700 - 

     รวมสุทธิ 145700 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

 1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1  

 3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) กศน.ต าบล(สร๎างใหมํ) 
2) กศน.ต าบลอื่นๆ 
3) อาสาสมัครสํงเสริมการ
อําน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ๎านหนังสือชุมชน 
6) ภาคีเครือขําย 

3 
7 

288 
 

5,500 
73 
11 

 

แหํง 
แหํง 
คน 
 

คน 
แหํง 
แหํง 

รวมทั้งสิ้น 
94 

5,788 
แหํง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล 
เพื่อการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ
อํานเพิ่ม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอํานและศักยภาพการ
เรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
4) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมท่ี
เอื้อตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและ
ทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน การใช๎ระบบเช่ือมโยง
แหลํงเรียนรู๎และการพัฒนาระบบหนังสือผําน QR Code 
สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การ
สร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่
พร๎อมอุปกรณ๑เพื่อสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่
หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพื้นที่ตํางๆ อยําง
ทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่อ
อุปกรณ๑ เพื่อสนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพื่อ
สํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 
5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดสนับสนุน
การอําน เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ กศน.ต าบล และรํวมกับ
ภาคีเครือขํายเพื่อเสริมสร๎างวัฒนธรรมสงํเสริม
การอําน 
2) กิจกรรมสํงเสริมการอําน 
  - จัดกิจกรรมสํงเสริมการอํานในห๎องสมุด
และพัฒนาหอ๎งสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห๎องสมุด 
- จัดกจิกรรมครอบครัวรักการอําน 
- ห๎องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช๎ระบบเช่ือมโยงแหลํงเรียนรู๎และจดัท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส๑ 
  - บ๎านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
  - ส ารวจ/วิจยัผลการด าเนินงานด๎านการ
สํงเสริมการอําน   

 

6. งบประมาณ  
    ผลผลิตที่  5    จ านวน  145,700   บาท 
         

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
คําวารสาร ห๎องสมุด 3000 3000 3000 3000 
คําหนังสือพิมพ๑ ต าบล 6175 6175 6175 6175 
คําสาธารณูปโภค 1425 1425 1425 1425 
หนังสือพิมพ๑ห๎องสมุด 1825 1825 1825 1825 
ห๎องสมุดประชาชน 7500 7500 7500 7500 
ซื้อสื่อห๎องสมุด 7500 7500 7500 7500 

ซื้อหนังสือ กศน.ต าบล 5000 5000 5000 5000 

คํากิจกรรม กศน.ต าบล 2500 2500 2500 2500 

คําสาธารณูปโภค กศน.
ต าบล 

1500 1500 1500 1500 

รวมทั้งสิ้น 36,425 36,425 36,425 36,425 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑ 
            น.ส.ชัญญาพัชร๑ แสนบุํงค๎อ 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ    1   แหํง 
กศน.ต าบล    10  แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน   1  แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน     73  แหํง  

8.ตัวชี้วดัความส าเร็จ  
1. จ านวนผู๎รับบริการเป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว ๎
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
3.ร๎อยละของผู๎รับบริการที่สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี  
ขึ้นไป 

  กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย อบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  ประจ าปี 
2562 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2562 
นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและ

เสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ    เพ่ิมอัตราการอํานของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน
ในรูปแบบตํางๆ เชํน อาสาสมัครสํงเสริมการอําน ห๎องสมุดประชาชน บ๎านหนังสือชุมชน ห๎องสมุดเคลื่อนที่ 
เพ่ือพัฒนาให๎ประชาชนมีความสามารถในระดับอํานคลํอง เข๎าใจความ คิดวิเคราะห๑พ้ืนฐาน และสามารถ
รับรู๎ข๎อมูลขําวสารที่ถูกต๎องและทันเหตุการณ๑ รวมทั้งน าความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ประโยชน๑ ในการปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจ าวัน 
3. สอดคล้องมาตรฐานตัวบ่งชี้   

กศน  : ตัวบํงชี้ที่ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ 

และจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอําน และพัฒนาความสามารถใน

การอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
3) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นใน

สังคมไทย โดยสนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนา
ห๎องสมุดประชาชนทุกแหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน  สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัดหนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการ
อํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการประชาชนในพ้ืนที่ตําง ๆ อยํางทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือสนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอําน
อยํางหลากหลาย 
 

4. หลักการและเหตุผล 
ประเทศไทยให๎ความส าคัญกับการสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎มาเป็นระยะเ วลานาน มี

หนํวยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค๑สํงเสริมการอําน รัฐบาลมี
การก าหนดนโยบายด๎านการอํานอยํางตํอเนือง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรีตํอรัฐสภา พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ตลอดจนนโยบายด๎านการศึกษา 
ได๎แกํ นโยบายในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) และการก าหนดทศวรรษแหํงการอําน (พ.ศ.2552 -
2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให๎ปี พ.ศ.2552 -2561 เป็นทศวรรษแหํงการอําน เพ่ือการพัฒนา
ความสามารถด๎านการอําน  

การอํานหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการ
พัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอํานหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไมํแพรํหลายแม๎ในหมูํผู๎รู๎หนังสือแล๎ว
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โดยเฉพาะการอํานหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน๎อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยูํหลายประการ นับตั้งแตํการขาด
แคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต๎องการของผู๎อําน การขาดแคลนแหลํงหนังสือที่จะยืมอํานได๎  ไปจนถึง
การดึงความสนใจและการแยํงเวลาของสื่ออ่ืนๆ เชํน โทรทัศน๑ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง 
รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ๎น และมีนิสัย รักการอํานทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความ
เพลิดเพลินและการได๎ฟังได๎รู๎เห็นเรื่องตํางๆจากโทรทัศน๑ และวิทยุกระจายเสียงแล๎ว  การอํานหนังสือเพ่ือ
วัตถุประสงค๑ดังกลําวต๎องใช๎ความพยายามมากกวํา และต๎องมีทักษะในการอําน ถ๎าจะให๎การอํานหนังเกิด
เป็นนิสัยจ าเป็นต๎องมีการปลูกฝังและชักชวนให๎เกิด ความสนใจการอํานอยํางตํอเนื่องและสม่ าเสมอ   

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ได๎เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการอํานที่เป็นจุดบํมเพาะและสร๎างนิสัยรักการอํานที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได๎จัดท าโครงการ
จัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพ่ือสนับสนุนสํงเสริมการอํานที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห๎องสมุดประชาชน
และกศน.ต าบล บ๎านหนังสือชุมชน อาสาสมัครสํงเสริมการอําน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร๎าง
การรักการอํานในชุมชน ตลอดจนเสริมสร๎างภาคีเครือขํายให๎ทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการสํงเสริมนิสัยรัก
การอํานของชุมชนได๎อยํางยั่งยืน 

  
5. วัตถุประสงค์ 

1) สํงเสริมให๎มีการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ในระดับต าบล เพ่ือการถํายทอดองค๑ความรู๎ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพรํองค๑ความรู๎ในชุมชนได๎อยํางทั่วถึง 

2) ก าหนดให๎การอํานเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอํานเพ่ิม ขยายกิจกรรมสํงเสริมการอํานเชิง

รุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอํานและศักยภาพการเรียนรู๎ของประชาชนทุกกลุํมเปูาหมาย 
4) สํงเสริมให๎มีการสร๎างบรรยากาศ และสิ่งแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการอํานให๎เกิดขึ้นในสังคมไทยโดย

สนับสนุนการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ให๎เกิดข้ึนอยํางกว๎างขวางและทั่วถึง เชํน พัฒนาห๎องสมุดประชาชนทุก
แหํงให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ตลอดชีวิตของชุมชน การใช๎ระบบเชื่อมโยงแหลํงเรียนรู๎และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผําน QR Code สํงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสํงเสริมการอําน การสร๎างเครือขํายสํงเสริมการอําน จัด
หนํวยบริการเคลื่อนที่พร๎อมอุปกรณ๑เพ่ือสํงเสริมการอํานและการเรียนรู๎ที่หลากหลายออกให๎บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ตํางๆ อยํางทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร๎างความพร๎อมในด๎านสื่ออุปกรณ๑ เพ่ือ
สนับสนุนการอําน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการอํานอยํางหลากหลาย 

5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายรํวมจัดสนับสนุนการอําน เชํน ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1. นักศึกษา กศน.อ าเภอวังสะพุง ที่เป็นอาสาสมัครสํงเสริมการอําน  จ านวน  288  คน 
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5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร๎อยละ 80  กศน.ต าบล บ๎านหนังสือชุมชน อาสาสมัครสํงเสริมการอําน 
มีสํวนรํวมในการสํงเสริมการอํานและสร๎างชุมชนรักการอํานเพ่ิมข้ึน  

6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

อบรมสัมมนา

อาสาสมัคร

สํงเสริมการอําน  

ประจ าปี 2562 

1. เพื่อสํงเสริมและปลูกฝังให๎

อาสาสมัคร มีนิสัยรักการอําน รู๎จัก

ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตัวเอง เกิด

ความรู๎อันเป็นรากฐานในการ

ค๎นคว๎าวิจัยสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ ๆ 

สร๎างความสัมพันธ๑อันดีรํวมกัน 

ระหวํางอาสาสมัครกับ ชาวบ๎านใน

ชุมชน ครูกศน.อ าเภอวังสะพุง และ

กลุํมอาสาสมัครประชาชนและ กศน.

ต าบลเป็นกลไกขับเคลื่อน 

   

นักศึกษา กศน.
อ าเภอวังสะพุง  

- นักศึกษา กศน.
อ าเภอวังสะพุงท่ี
เป็นอาสาสมัคร 
จ านวน  288 คน 
 

กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 
 
 
 
 

8 ธันวาคม

2561 

 

 

 

 

34,560     

 
7. งบประมาณ 

-  โดยขอเบิกจํายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุน

คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รหัสงบประมาณ 

2000233016500556 แหลํงของเงิน 6211410  งบเงินอุดหนุน คําจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นเงิน  

34,560 บาท (สามหม่ืนส่ีพันหา้ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยมีรายจํายดังนี้ 

1.คําอาหาร จ านวน 288 คนๆละ 70 บาท            รวม20,160  บาท 
 2.คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม จ านวน 288 คนๆละ 25 บาทจ านวน 2 มื้อ    รวม 14,400   บาท 

                          รวมทั้งสิ้น  34,560    บาท 
                    (สามหม่ืนส่ีพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)                                                                    
หมายเหตุ.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามท่ีจ่ายจริง 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 9.1  กศน.อ าเภอวังสะพุง 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอ าเภอวังสะพุง 
 10.2 ท๎องถิ่นอ าเภอวังสะพุง 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอวังสะพุง 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการสํงเสริมการอํานในบ๎านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห๎องสมุดเคลื่อนที่สูํชุมชน ประจ าปี 2562 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

 - ร๎อยละ 80 ห๎องสมุดประชาชน กศน.ต าบล บ๎านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครสํงเสริมการอําน 

มีสํวนรํวมในการสํงเสริมการอํานและสร๎างชุมชนรักการอํานเพ่ิมข้ึน 

13. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการร๎อยละ 80 ขึ้นไป 

 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcome)  

 - นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร๎อยละ 80 
 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 

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) 
อบรมสัมมนาอาสาสมัครสํงเสริมการอําน  

ประจ าปี 2562 

/ - - - 
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ผู๎เสนอโครงการ          ผู๎เสนอโครงการ 

 

            (นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑)    (นางชัญญาพัชร๑  แสนบุ๎งค๎อ)  

                 บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ           บรรณารักษ๑จ๎างเหมา 

 

       ผู๎เห็นชอบโครงการ    ผู๎เห็นชอบโครงการ  

 

     (นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง)                   (นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 

  ครูอาสาสมัครฯ       ครู 

ผู๎อนุมัติโครงการ 

 

(นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 

ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ

พัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากร
ทุกระดับทุก
ประเภทให๎มี
สมรรถนะสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง ทั้ง
กํอนและระหวําง
การด ารงต าแหนํง
เพื่อให๎มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน 
สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการ
การด าเนินงานของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสํงเสริมให๎
บุคลากรในสังกัด
พัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหนํงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดย
เน๎นการประเมิน
วิทยฐานะเชิง
ประจักษ๑ 

2) พัฒนาหวัหนา๎ 
กศน.ต าบลให๎มี
สมรรถนะสูงขึ้นใน
การบรหิารจัดการ 
กศน.ต าบล และการ
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอยําง
มีประสิทธิภาพ โดย
เน๎นการเป็นนัก

1) พัฒนาบุคลากร
ด๎านการจัดการ
เรียนการสอน 

2) พัฒนาบุคลากร
ด๎าน การเงิน บัญช ี
และพัสด ุ

3)พัฒนาบุคลากร
ด๎านการนิเทศ 

4) พัฒนาบุคลากร
ด๎านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 

5) พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ด๎านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

1.จ านวน
บุคลากรของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษา
ได๎รับการ
พัฒนาเพื่อ
เพิ่มสมรรถนะ
ในการ
ปฏิบัติงาน
การศึกษา
นอกระบบ
และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

2.ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตรการ
พัฒนา 

3. ร๎อยละของ
บุคลากรที่
สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4.ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

 

บุคลากรอ าเภอ

วังสะพุง 

จ านวน  27 คน 50,000 - - 

  กศน.-กผ-01 



89 

จัดการความรู๎และผู๎
อ านวยความสะดวก
ในการเรียนรู๎เพื่อให๎
ผู๎เรียนเกิดการ
เรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพอยําง
แท๎จริง 

3) พัฒนาครูกศน. 
และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎
สามารถจัดรูปแบบ
การเรียนรู๎ได๎อยํางมี
คุณภาพโดยสํงเสริม
ใ ห๎ มี ค ว า ม รู๎
ความสามารถในการ
จัดท าแผนการสอน 
การจัดกระบวนการ
เรียนรู๎  การวัดและ
ประเมินผล และการ
วิจัยเบื้องต๎น 

4)  สํ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒน า ศัก ยภา พ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
กศน.ต าบล เพื่ อ
การมีสํวนรํวมใน
ก า รบ ริ ห า ร ก า ร
ด า เ นิ น ง า น ต า ม
บทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ที่
รับผิดชอบการ
บริการการศึกษา
และการเรียนรู๎ ให๎มี
ความรู๎ 
ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพ
ในการจัดบริการ
สํงเสริมการเรียนรู๎
ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
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6) เสริมสร๎าง
สัมพันธภาพระหวําง
บุคลากร รวมทั้ง
ภาคีเครือขํายทั้งใน
และตํางประเทศใน
ทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ท างานรํวมกัน โดย
จัดให๎มีกิจกรรมการ
พฒันาสมรรถนะ 
และเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลากร 
และภาคีเครือขํายใน
รูปแบบที่
หลากหลายอยําง
ตํอเนื่อง 

 

     รวม 50,000-- -  

     รวมสุทธิ 50,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1,2, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 2, 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) ผู๎บริหาร 
2) ข๎าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ๎างประจ า 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ๑จ๎างเหมา 
 

16 
16 

202 
8 

67 
13 

 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 322 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยําง
ตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารงต าแหนํงเพื่อให๎มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหนํง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบล ให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยํางมี
ประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็น   นักจัดการความรู๎และผู๎อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู๎ เพื่อให๎ผู๎ เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มีความรู๎ความสามารถใน
การจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต๎น 
4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อ
การมีสํวนรํวมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพใน
การจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้ง
ในและตํางประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
รํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎าง

ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคลากร และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่
หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด๎าน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากรด๎านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด๎านการจัดท า
แผนงาน/โครงการ 
 

6. งบประมาณ  งบอุดหนุน  50,000 บาท 
     

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
50,000 25,000 12,500 12,500  

รวมทั้งสิ้น 25,000 12,500 12,500  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอวังสะพุง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

  กศน.-กผ-02 
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โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร 
 
2สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎น:  
นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ   4  ยุทธศาสตร๑ด๎านการสร๎างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษา  ข๎อ 5. พลิกโฉล กศน.ต าบล สูํ “กศน.ต าบล 4 G”  5.1พัฒนาครู กศน. 
        ภารกิจตํอเนื่อง  : 6. ด๎านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
                                 ข๎อ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ข๎อ 1),  3), 4),  6),          
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให๎
สถานศึกษาท าหน๎าที่สํงเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน๎าที่จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  กระตุ๎นให๎เกิดการใฝุรู๎  ให๎
ค าปรึกษาแนะน าผู๎เรียนให๎รู๎จักการแก๎ไขปัญหาของตนเองได๎  รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เรียน  ผู๎รับบริการเกิดการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิต  ซึ่งจะกํอให๎เกิดความเข๎มแข็งและการพ่ึงพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากร
ดังกลําวสถานศึกษาจึงต๎องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให๎ความรู๎ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดู
งาน  เพ่ือน าประสบการณ๑ดังกลําวมาปรับประยุกต๑ใช๎ให๎เหมาะสม  และตอบสนองตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
            สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑และจุดเน๎น ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด๎านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้น
อยํางตํอเนื่อง พัฒนาครู กศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพ มีความ
เป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 
   ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง จึงได๎จัดท าโครงการพัฒนา
บุคลากร เพื่อเป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูน  
4. วัตถุประสงค๑ 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให๎มีสมรรถนะสูงขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทั้งกํอนและระหวํางการด ารง
ต าแหนํงเพ่ือให๎มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหนํวยงาน
และสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหนํงหรือ
เลื่อนวิทยฐานะโดยเน๎นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ๑ 
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2) พัฒนาหัวหน๎า กศน.ต าบลใหม๎ีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจอยํางมีประสิทธิภาพ โดยเน๎นการเป็นนักจัดการความรู๎และผู๎อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรู๎เพ่ือให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพอยํางแท๎จริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู๎ได๎อยํางมีคุณภาพโดยสํงเสริมให๎มี
ความรู๎ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต๎น 

4) สํงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีสํวนรํวมในการบริหารการ
ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อยํางมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู๎ ให๎มีความรู๎ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) เสริมสร๎างสัมพันธภาพระหวํางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานรํวมกัน โดยจัดให๎มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางบุคลากร และภาคีเครือขํายในรูปแบบที่หลากหลายอยํางตํอเนื่อง 
 
5.เปูาหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอวังสะพุง  จ านวน    27    คน  
           
 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง ได๎เพ่ิมพูนความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ในการจัดการศึกษา กับแหลํง
การเรียนรู๎ต๎นแบบและน าความรู๎ที่ได๎รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให๎บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
6 .วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 
1.ประชุม
บุคลากรผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 

เพ่ือหารือและ
ขอมติที่ประชุม 

บุคลากร 27 คน กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

  

2.เขียน
โครงการเสนอ
ขออนุมัติ 

ขออนุมัติ
โครงการ 

บุคลากร 27 คน กศน.อ าเภอ

วังสะพุง 

  

3.แตํงตั้ง
คณะท างาน 

มอบหมายงาน
ตามหน๎าที่ 

บุคลากร 27 คน กศน.อ าเภอ

วังสะพุง 
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7.ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
        วันที่     
8. สถานที่ด าเนินการ 

- กศน.อ าเภอวังสะพุง 
 

4. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

1) พัฒนา
บุคลากรด๎าน
การจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนา
บุคลากรด๎าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนา
บุคลากรด๎าน
การนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรด๎าน
การจัดท า
แผนงาน/
โครงการ 
5) พัฒนา
คุณภาพ
บุคลากร ด๎าน
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 
 

บุคลากร 27 คน กศน.อ าเภอ

วังสะพุง 

  

ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการ
ด าเนินงานและ
ปรับปรุงแก๎ไข
ตํอไป 

เจ๎าหน๎า
งาน/ผู๎นิเทศ 

27 คน อ าเภอวังสะพุง 10 กันยายน 
62 
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9. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช๎งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  แผนงาน ชีวิต โครงการ รหัสงบประมาณ   แหลํงของเงิน   
ดังรายละเอียดใช๎จําย ดังนี้ 
  
 หมายเหตุ  ขอถัวจํายตามที่จํายจริงทุกรายการ 
 
10. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 10.1 เจ๎าหน๎าที่งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 10.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล 
 
11.ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
 บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง  ได๎รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด๎าน  
 
12.ตัวชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
  1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
13. การประเมินผล 
 - ภาพถํายกิจกรรม 
 - สังเกตการเข๎ารํวมกิจกรรม 
 - รายงานผล  

ผู๎เสนอโครงการ 

 

(นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง)  

ครูอาสาสมัครฯ 
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ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 

(นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 

คร ู

 

ผู๎อนุมัติโครงการ 

 

(นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 

ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน งบด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 งานประกัน

คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 
 

4.1 พัฒนา
บุคลากรให๎มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ระบบการประกัน
คุณภาพ และ
ด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได๎
อยํางตํอเน่ือง 
4.2 เพื่อพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน  
4.3 เพื่อพร๎อมรับ
การประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
ให๎ได๎คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ี
ก าหนด 

5. กิจกรรม
หลัก 
1) อบรมพัฒนา
งานระบบ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษา
ให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาให๎
ได๎มาตรฐาน 
3) ประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท า
รายงานการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

1) ร๎อยละของ
บุคลากรท่ีมี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจ ตระหนัก
ถึงความส าคัญ
ของระบบการ
ประกันคุณภาพ 
และด าเนินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาได๎
อยํางตํอเน่ือง 
2) สถานศึกษาท่ี
มีระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาและ
มีการจัดท า
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
3) ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับดี ขึ้นไป 

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

สถาน 
ศึกษา 1 แหํง 
และบุคลากร 
จ านวน 27คน 

50,000 - - 

      1แหํง/54คน 50,000 - 
     สถานศึกษา(กศน.อ าเภอ) และ 

บุคากร กศน.อ าเภอ 
 

สถาน 
ศึกษา 1 แหํง 
และบุคลากร จ านวน 27 คน 

 

กศน.-กผ-01 กศน.-กผ.-01 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3, 6  และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 2 

 3. ชื่องาน/โครงการ งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

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

1  
 

27 

แหํง 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1/27 แหํง/คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน  
4.3 เพ่ือพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา
และสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
6. งบประมาณ  - 
     

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

รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 45,000 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ 
            นางสาวกิ่งภาภร  ปลดักอง 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1 แหํง 
กศน.ต าบล 10 แหํง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1) ร๎อยละของบุคลากรที่มีความรู๎ ความ
เข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดี ขึ้น
ไป 

 

 

  กศน.-กผ-02 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

................................................................................... 

1. โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.  สอดคล๎องกับนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน  กศน.  

นโยบายเรํงดํวน เพื่อรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร๑ที่ 1. ยุทธศาสตร๑ด๎านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 6 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจตํอเนื่อง ข๎อ 2 ด๎านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดการกระบวนการเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล งานบริการทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ข๎อ 6 ด๎านบุคลากร ระบบการ
บริหารจัดการ  

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให๎ ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต เป็นเปูาหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุํงเน๎นให๎เกิดแกํผู๎เรียน/ผู๎รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเทําเทียมทางการศึกษา และ
เป็นที่ยอมรับตํอชุมชน สังคม และประชาชน  

ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง ได๎ตระหนักถึง และเห็น
ความส าคัญในการน ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสูํการปฏิบัติอยํางเป็น
รูปธรรม ใช๎เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช๎เป็น
เครื่องมือสํงเสริม สนับสนุนให๎ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข๎มแข็งและยั่งยืน ศูนย๑
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง จึงได๎จัดท าโครงการงานประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา ขึ้น เพ่ือสร๎างความเข๎าใจมาตรฐานและตัวบํงชี้ รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค๑ 

1.  พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
                2. เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
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      3. เพื่อพร๎อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎ได๎คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 
5.เปูาหมาย 
 5.1  เปูาหมายเชิงปริมาณ 
  -  ผู๎บริหารสถานศึกษา     จ านวน   1   คน 
               -  บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง ประกอบด๎วย  

ข๎าราชการ               จ านวน   1   คน 
เจ๎าหน๎าที่บรรณารักษ๑    จ านวน   1  คน 
พนักงานพิมพ๑ ส3    จ านวน   1  คน 
ครูอาสาสมัคร ฯ     จ านวน   4   คน 
ครู กศน.ต าบล       จ านวน  15  คน 
ครู ศรช.      จ านวน    3  คน 
ลูกจ๎างประจ า     จ านวน    1  คน 

      รวมทั้งสิ้น                 จ านวน  27 คน 
5.2  เปูาหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช๎มาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
6. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมาณ 

1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษา
ให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให๎ได๎มาตรฐาน 
 
 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน

4.1 พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ 
ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 
 
 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให๎ได๎
มาตรฐาน  

 สถาน 
ศึกษา 1 แหํง 
และบุคลากร 
จ านวน 27 
คน 

กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

8-9 
ม.ค. 
2562 

 5,000 
 

1ต.ค.
2561-30 
ก.ย. 
2562 
 
 

 
- 
 

20-22
ก.ย. 
2562 
 

45,000 
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กิจกรรม วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมาณ 

สถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการ
ประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
 

4.3 เพ่ือพร๎อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให๎
ได๎คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 
  23-30 

ก.ย. 
2562 

- 

 
7. วงเงินงบประมาณ  
   เงินงบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน คําจัดการเรียน
การสอน รหัสงบประมาณ  2000233016500556 แหลํงเงิน  6211410  จ านวนเงิน 50,000  บาท (ห๎าหมื่น
บาทถ๎วน)   

8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

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
สถานศึกษาให๎กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา และ
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

45,000 
 
- 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
 
10. เครือขําย 
 คณะกรรมการสถานศึกษา 
11.โครงการที่เกี่ยวข๎อง 
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ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย๑การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

12. ผลลัพธ๑ (Outcome) 
ผู๎บริหารและบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ มาตรฐาน ตัวบํงชี้การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใสํมาตรฐาน ตัวบํงชี้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13.  ดัชนีตวัชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 1) ร๎อยละของบุคลากรที่มีความรู๎ ความเข๎าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได๎อยํางตํอเนื่อง 

2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยูํในระดับดี ขึ้นไป 

14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผู๎เสนอโครงการ 

(นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง)  

ครูอาสาสมัครฯ 

ผู๎เห็นชอบโครงการ 

(นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 

คร ู

ผู๎อนุมัติโครงการ 

(นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 

ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(โครงการในภาพรวม) 

 
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที ่

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน งบด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการงาน

นิเทศ ก ากับ 
ติดตาม 

1.เพือ่ติดตามงาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยของ
สถานศึกษาโดย
ใชก๎ระบวนการ 
นิเทศติดตามผล
และน าผลการ
นิเทศไปพัฒนา
ปรับปรุงแกไขให๎
เหมาะสมตาม
สภาพบริบทของ
แตํละพื้นท่ีในปี
งบประมาณ
ตํอๆไป 
2. เพื่อพัฒนา
คุณภาพงาน
การศึกษาและให
ค าปรึกษา
ค าแนะน าแก
บุคลากรกศน.ใน
การด าเนินงาน 
 

1. แตํงตั้ง
คณะกรรมการ
นิเทศ 
2.วางแผน
นิเทศ 
3.เตรียมส่ือ 
คํูมือ เครื่องมือ
การนิเทศ 
4.ปฏิบัติการ
นิเทศ 
5.ประเมินผล/
สรุปผลรายงาน
การนิเทศ มายัง
ส านักงน กศน.
จังหวัดเลย 
 

1.ร๎อยละของ
กลุํมเปูาหมาย 
ท่ีสามารถ
ด าเนินงาน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจ
ท่ีรับผิดชอบได๎
ส าเร็จตาม
เปูาหมายท่ี
ก าหนดไว๎อยําง
โปรํงใส 
ตรวจสอบได๎ 
โดยใช๎ทรัพยากร
อยํางค๎ุมคํา/
ตามแผนท่ี
ก าหนดไว๎ 
2.ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

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

10 แหํง 
 1 แหํง 

 
73 แห่ง 

30,000 - - 

     รวม 30,000.-   
     รวมสุทธิ 30,000.- 

 
 

  กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3, 6  และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

) กศน.ต าบล 
2) ห๎องสมุดประชาชน 
3) บ๎านหนังสือชุมชน 
 
 

10 
1 

73 
 

แหํง 
แหํง 
แหํง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 84 แหํง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช๎กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุง
แกไขให๎เหมาะสมตามสภาพบริบทของแตลํะพื้นท่ีในปี
งบประมาณตํอๆไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษา
ค าแนะน าแกบุคลากร กศน.ในการด าเนินงาน 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1. แตํงตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คูํมือ เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนเิทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผลรายงานการนิเทศ 
มายังส านักงน กศน.จังหวัดเลย 
และรายงานผลอยํางเป็นระบบ 
 
6. งบประมาณ  งบอุดหนุน  จ านวน 30,000 บาท 
     

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

รวมทั้งสิ้น 7,500 7,500 7,500 7,500 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
--ช่ือ-สกุล  นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ 
            นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑ 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  1  แหํง 
กศน.ต าบล    10  แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน   1  แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน     73    แหํง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร๎อยละของกลุํมเปูาหมาย ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได๎ส าเร็จตามเปูาหมาย
ที่ก าหนดไว๎อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดย
ใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา/ตามแผนที่
ก าหนดไว๎ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

  กศน.-กผ-02 



105 

โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

1. งานการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน กศน.  

  ภารกิจต่อเนื่อง 

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

       1) สร๎างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให๎เชื่อมโยงกับหนํวยงาน สถานศึกษา และภาคี
เครือขํายทั้งระบบ  

2)  ให๎หนํวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข๎องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ 
ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายใน
แตํละเรื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

  
3.หลักการและเหตุผล 

การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสํวนหนึ่งที่สถานศึกษาตองตระหนักและให๎ความส าคัญใน
การนิเทศภายในของสถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตาม
งานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก๎ไข
ปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุมเปาหมาย
งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ยในรูปแบบที่หลากหลายได อย างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ
สถานศึกษาใหมีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงคของงานกิจกรรมตางๆในพ้ืนที่
ทุกโครงการ / กิจกรรมที่ด าเนินการใน ปงบประมาณ ๒๕๕๖ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตามผลผลการ
จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ใหมีก าลังใจและแก๎ไขปญหาตางๆ
ใหกับบุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณคํา
ของการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด๎วยการแสวงหาความรู๎ดวยตนเองอยางมีความสุขสามารถ
บรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของสถานศึกษา 
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4.วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช๎

กระบวนการ นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเ๎หมาะสมตามสภาพ
บริบทของแตํละพ้ืนที่ในปีงบประมาณตํอๆไป 

2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษาค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการ
ด าเนินงาน 

3. กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 

5.เป้าหมาย 
  เชิงปริมาณ 

- กศน.ต าบล            10     แหํง 
- ห๎องสมุดประชาชน     1    แหํง 
- บ๎านหนังสือชุมชน    73    แหํง  

รวมทั้งสิ้น              84  แหํง 
  เชิงคุณภาพ 
  - ผรูับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษา กศน. มีความพึงพอใจและเห็น
คุณคาของการศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 

- บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและมี 
ขวัญก าลังใจในการ  ด าเนินงาน กศน. 

- กศนต าบล/ห๎องสมุดประชาชน/บ๎านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 

6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ยํอยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1. แตํงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คูํมือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่คาดหวัง

-กศนต าบล 
-ห๎องสมุด
ประชาชน 
-บ๎านหนังสือ
ชุมขน 
 
 

  10 แหํง 
    1 แหํง 
  73 แหํง 
 
 
 
 

อ าเภอ
วังสะพุง 

ต.ค. 2561 -
ก.ย. 2562 

- 
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สรุปผลรายงานการ
นิเทศ มายังส านักงน 
กศน.จังหวัดเลย 
 
 
 
 
 

ตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี
ขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห๎องสมุด
ประชาชน/บ๎านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

  
 
 
 
 

 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

          ใช๎งบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร๑พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุน
คําใช๎จํายในการจัดการศึกษาตั้งแตํระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน (คําจัดการเรียน
การสอน) รหัสงบประมาณ 2000233016500556 แหลํงของเงิน 6211410  จ านวน 30,000 บาท                             
( สามหมื่นบาทถ๎วน ) 

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค. 2560 
ไตรมาส 2 

ม.ค.-มี.ค. 2561 
ไตรมาส 3 

เม.ย.-มิ.ย. 2561 
ไตรมาส 4 

ก.ค.-ก.ย. 2561 
นิเทศ ติดตาม 7,500 7,500 7,500 7,500 

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ 
  - นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑ 
  - ครูอาสาสมัคร กศน. 
  - ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
 

10.เครือข่าย 
  - องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  - ผู๎ใหญํบ๎าน/ก านัน 
  - คณะกรรมการสถานศึกษา 
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11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
- โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
- โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการสํงเสริมการจัดการศึกษารํวมกับภาคีเครือขําย 

 

 12.ผลลัพธ์ 
 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนองการ

ด าเนินงานตามนโยบาย ในแตํละเรื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 13.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 ตัวช้ีวัดผลผลิต 

กศน.ต าบล   10    แหํง /ห๎องสมุดประชาชน   1  แหํง/บ๎านหนังสือชุมชน    73   แหํง  
 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 

 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสูํการปฏิบัติ ให๎สามารถตอบสนอง
การด าเนินงานตามนโยบายในแตํละเรื่องได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

 

 14. การติดตามประเมินโครงการ 
 - แบบรายงานการนิเทศ 

ผู๎เสนอโครงการ 
 

(นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง)  
ครูอาสาสมัครฯ 

 
ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 
      (นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ)       (นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑) 
                 คร ู          บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ 

 
ผู๎อนุมัติโครงการ 

 
(นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 

ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 การพัฒนา

ระบบ
บริหาร
จัดการ 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการ
ก ากับ ควบคุม 
และเรํงรัดการ
เบิกจําย
งบประมาณให๎
เป็นตาม
เปูาหมายที่
ก าหนดไว๎ 
2. พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลให๎มี
ความครบถ๎วน 
ถูกต๎อง ทันสมัย 
และเช่ือมโยงกัน
ทั่วประเทศอยําง
เปน็ระบบเพื่อให๎
หนํวยงานและ
สถานศึกษาใน
สังกัดสามารถ
น าไปใช๎เป็น
เครื่องมือส าคัญ
ในการบริหาร 
การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การ

1) ประชุมชี้แจง
คณะครู 
บุคลากร และ 
เจ๎าหน๎าท่ีงานท่ี
เกี่ยวข๎อง 
2) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนา
ระบบฐานข๎อมูล
เพื่อการบริหาร
จัดการ ใน 
facebook  
และในระบบ 
DMIS62 
4) การ
ประชาสมัพันธ๑ 
ระดับจังหวดั
อ าเภอ และ
ต าบล 
5) การบริการ
ความเสีย่ง 
 

1.จ านวน
ระบบ
ฐานข๎อมูล
กลางด๎าน
การศึกษา
ของประเทศ
ที่ได๎รับการ
พัฒนาให๎
ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
2.ความพึง
พอใจท่ีอยูํ
ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
  

บุคลากร กศน.
อ าเภอวังสะพุง 
 

27  คน 15,000.- - - 

กศน.-กผ-01 กศน.-กผ.-01 



111 

ติดตาม
ประเมินผล และ
การน าผลมา
พัฒนาการ
ด าเนนิงานอยาํง
ตํอเนื่อง ตาม
วงจรคณุภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) 
รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยอยํางมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลรวม
ของนักศึกษา 
กศน.ให๎มีความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง 
ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถ
สืบค๎นและสอบ
ทานได๎ทันความ
ต๎องการเพื่อ
ประโยชน๑ในการ
จัดการศึกษา
ให๎กับผู๎เรียนและ
การบริหาร
จัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

     รวม 15,000 - - 
     รวมสุทธิ 15,000 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
7.เป้าหมาย  

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

บุคลากร กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 
 
 
 

27 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 27 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเรํงรัดการเบิกจําย
งบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 
2) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอยํางเป็นระบบ
เพื่อให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให๎มี
ความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความ
ต๎องการเพื่อประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับผู๎เรียน
และการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร และ 
เจ๎าหน๎าท่ีงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ ในระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ ใน facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ๑ ระดับจังหวดั
อ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสีย่ง 

6. งบประมาณ  งบอุดหนุน จ านวน 15,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
15,000.- 7,500.- - 7,500.- - 

รวมทั้งสิ้น 7,500.- - 7,500.-  

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ 1  แหํง 
กศน.ต าบล 10 แหํง 
ห๎องสมุดประชาชน  1 แหํง 
บ๎านหนังสือชุมชน  76 แหํง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนระบบฐานข๎อมลูกลางดา๎น
การศึกษาของประเทศท่ีได๎รับการพัฒนา
ให๎ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 6 
    มาตรฐานที่ 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษา 

ตัวบํงชี้ที่  3.1 การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล 
ตัวบํงชี้ที่ 3.2 การสํงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือขําย 
ตัวบํงชี้ที่ 3.3 การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตัวบํงชี้ที่ 3.4  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

ลักษณะโครงการ :  โครงการตํอเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

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

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตาม

นโยบายส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและ
สํงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับการศึกษา 
สมรรถนะในการเรียนรู๎และการแก๎ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร๎อมใน
การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ของประชาชนอยํางท่ัวถึงและเทําเทียม  สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมใน
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือขํายทั้งในและตํางประเทศ 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งในกลุํมประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร    พัฒนาสื่อ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา และสํงเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช๎ให๎เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎
เพ่ือให๎รู๎เทําทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู๎ของคนในชุมชน สํงเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎และศูนย๑การเรียนในรูปแบบตํางๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให๎สามารถ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสํงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกลําวสถานศึกษาศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะ
พุง เห็นความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึ้น 
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4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และ

เรํงรัดการเบิกจํายงบประมาณให๎เป็นตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ 

 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอยําง

เป็นระบบเพ่ือให๎หนํวยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช๎เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การ

วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง ตามวงจร

คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยํางมีประสิทธิภาพ 

 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข๎อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให๎มีความครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และ

เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค๎นและสอบทานได๎ทันความต๎องการเพ่ือประโยชน๑ในการจัดการศึกษาให๎กับ

ผู๎เรียนและการบริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอวังสะพุง  จ านวน  27  คน   

 เชิงคุณภาพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอ วังสะพุง บริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและผํานเกณฑ๑มาตรฐาน ตามท่ี

ก าหนด 
  

 6.วิธีด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูา 

หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจ๎าหน๎าที่
งานที่เก่ียวข๎อง 

-เพ่ือชี้แจงท าความ
เข๎าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติ 
-ประสานเครือขําย 

ข๎าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

27 คน กศน.
อ าเภอ
วังสะพุง 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 

- 
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2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ  ในระบบ 
DMIS62 

-การพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ  ใน facebook 
และในระบบ DMIS62  

- กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ๑ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และ
ต าบล                     
- การบริหารความเสี่ยง 

2.1 เพ่ือบริหาร
สถานศึกษาให๎บรรลุ
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

2.2 เพ่ือให๎
สถานศึกษามี
ศักยภาพในการ
ให๎บริการ 

 

ข๎าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ 

วังสะพุง 

27 คน กศน.
อ าเภอ
วังสะพุง 

1 ต.ค. 
61- 30 
ก.ย. 62 

 15,000.- 

3 .สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพ่ือให๎ทราบถึง 
ผลของการจัด 
กิจกรรม 
-เพ่ือให๎หนํวยงาน 
ผู๎เกี่ยวข๎องทราบถึง
ผลการจัดกิจกรรม 

ข๎าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

27 คน กศน.
อ าเภอ
วังสะพุง 

ก.ย.
2562 

 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

                       งบอุดหนุน  จ านวน  15,000 บาท 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 

บุคลากร และเจ๎าหน๎าที่งานที่

เกี่ยวข๎อง 

2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 

-การพัฒนาประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการงบประมาณ  ใน

ระบบ DMIS62 

-การพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพ่ือ

การบริหารจัดการ  ใน 

facebook และในระบบ 

DMIS62  

- กิจกรรมการประชาสัมพันธ๑

ระดับจังหวัด อ าเภอ และ

ต าบล                     

 - การบริหารความเสี่ยง 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  

10. เครือข่าย 

1.  ส านักงานสํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในอ าเภอวังสะพุง 
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3.  สํวนราชการ 

 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอวังสะพุง 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

  -   บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
- กศน.อ าเภอ วังสะพุง บริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและผํานเกณฑ๑มาตรฐาน ตามท่ี

ก าหนด  
 

13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ 

   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   -บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง ร๎อยละ 80  มีความรู๎ ความเข๎าใจในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ๑(Outcome) 
                  -กศน.อ าเภอวังสะพุง บริหารจัดการสถานศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพและผํานเกณฑ๑ มาตรฐาน 
ตามท่ีก าหนด 
 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ๑ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
  

     ผู๎เสนอโครงการ          ผู๎เสนอโครงการ  

  

(นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ)                  (นางสาวกิง่นภาภร  ปลัดกอง) 
           ครู                   ครูอาสาสมัครฯ 
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  ผู๎เห็นชอบโครงการ       ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 

                (นางปภาวรินทร๑  แสวงทรัพย๑)               (นายสถาพร  กุตัน) 
           บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ                             ครูอาสาสมัครฯ  
 
 

       ผู๎อนุมัติโครงการ 
 
 
     (นางณัฐญา  ค าสิงห๑)  

 ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ

ไทยนิยม 
ยั่งยืน    
( โครงการ
ชุมชน
ต๎นแบบ
ตาม
โครงการ
ไทยนิยม 
ยั่งยืน ) 

เพื่อให๎
ประชาชนใน
หมูํบ๎าน
ต๎นแบบ  รู๎สิทธิ 
รู๎หน๎าท่ี ของการ
เป็นพลเมืองด ี
ภายใต๎การ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   
สามารถเข๎าถึง
และรู๎กลไกการ
บริหารราชการ 
 

.การอบรมให๎
ความรู๎เรื่องรู๎
สิทธิ รู๎หน๎าท่ี 
ของการเป็น
พลเมืองดีและรู๎
กลไกการบริหาร
ราชการ 
 

   ร๎อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ในหมูํบ๎าน
ต๎นแบบ  รู๎
สิทธิ รู๎
หน๎าท่ี ของ
การเป็น
พลเมืองด ี
ภายใต๎การ
ปกครอง
ระบอบ 
ประชาธิปไ
ตย   สามาร
ถเข๎าถึงและ
รู๎กลไกการ
บริหาร
ราชการ  
 

หมูํบ๎าน
ต๎นแบบ 

10 หมูํบ๎าน - - - 

     รวม - - - 
     รวมสุทธิ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ-01 กศน.-กผ.-01 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ๎ 1 /ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 1 , 3 และภารกจิตํอเนื่อง ข๎อที่ 6/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,L,O 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุํมเปูาหมาย 

จ านวน หนํวย 

หมูํบ๎านต๎นแบบ 10 
 

หมูํบ๎าน 

รวมทั้งสิ้น 10 
 

หมูํบ๎าน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
   เพื่อให๎ประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ  รู๎สิทธิ รู๎หน๎าท่ี 
ของการเป็นพลเมืองด ีภายใต๎การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข๎าถึงและรู๎กลไกการบริหาร
ราชการ 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

1) .การอบรมให๎ความรู๎เรื่องรูส๎ิทธิ รู๎หน๎าท่ี 
ของการเป็นพลเมืองดีและรู๎กลไกการบริหาร
ราชการ 
2) การตดิตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 
 

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

     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสถาพร  กุตัน 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอวังสะพุง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1. ประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ 4 
หมูํบ๎าน เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตร
และจบตามเกณฑ๑และระยะเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด 
2.  ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎าน
ต๎นแบบ  รู๎สิทธิ รู๎หน๎าท่ี ของการเป็น
พลเมืองด ีภายใต๎การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย   สามารถเข๎าถึงและรู๎
กลไกการบริหารราชการ  

 

กศน.-กผ-02 
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1.โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน )  
 

2.สอดคล้องกับโครงการนโยบายเร่งด่วนโครงการไทยนิยมยั่งยืน   ( ด้านความม่ันคง ) 
        ด๎วยรัฐบาลภายใต๎การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา ได๎เสนอหลักการการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 ไปสูํการปฏิบัติให๎
เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยํางเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่..16..มกราคม 2561..โดยก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีสํวนรํวมในการพัฒนา
ประเทศไทยไปสูํความยั่งยืน ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไมํทิ้งกัน 

3. ชุมชนอยูํดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 

5. รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย  6. รู๎กลไกการบริหารราชการ 

7. รู๎รักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รู๎เทําทันเทคโนโลยี 

9. รํวมแก๎ไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกจิของทุกหนํวยงาน (Function) 

           ตามค าสั่ งส านักนายกรั ฐมนตรี  ที่  21/2561..ลงวันที่  23..มกราคม 2561..ก าหนดให๎มี
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับ
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ/เขต และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการกลไกการ
ขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู๎จ านวน 10 เรื่อง แผนงาน/โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนที่เปูาหมาย  

        ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง เป็นหนํวยงานในเขต
พ้ืนที่ระดับอ าเภอ  ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง เป็นหนํวยงานที่มี
สํวนรํวมในการขับเคลื่อนและขยายผลเพิ่มเติม ในด๎านที่ 5. รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ รู๎กฎหมาย    และ 6. รู๎กลไกการ
บริหารราชการ เพ่ือให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑ตามนโยบายเรํงดํวน จึงได๎จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน    
( โครงการชุมชนต๎นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) ดังกลําว 

3.วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให๎ประชาชน  รู๎สิทธิ รูห๎น๎าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต๎การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให๎ประชาชน   สามารถเข๎าถึงและรู๎กลไกการบริหารราชการ  

 
5.เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  หมูํบ๎านต๎นแบบอ าเภอวังสะพุง   จ านวน  10  หมูํบ๎าน 
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 เชิงคุณภาพ 
      ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ  รู๎สิทธิ รูห๎น๎าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต๎
การปกครองระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข๎าถึงและรู๎กลไกการบริหารราชการ  

 
6.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปาูหมาย 
เปูาหมาย 

( Output )
ยํอยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การอบรมให๎ความรู๎
เรื่องรู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ 
ของการเป็นพลเมือง
ดีและรู๎กลไกการ
บริหารราชการ 
 
 
 

1.เพื่อให๎ประชาชนใน
หมูํบ๎านต๎นแบบ  รู๎สิทธิ 
รู๎หน๎าที่ ของการเป็น
พลเมืองดี ภายใต๎การ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เข๎าถึงและรู๎กลไกการ
บริหารราชการ 
 

-หมูํบ๎าน
ต๎นแบบอ าเภอ
วังสะพุง   
จ านวน  10  
หมูํบ๎าน 
 
 

  10  
หมูํบ๎าน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
วังสะพุง 

ธ.ค. 2561  
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ไมํใช๎งบประมาณ  
 

8.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอวังสะพุง  
 

9 .เครือข่าย 
 - องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผู๎ใหญํบ๎าน/ก านัน 
 

10.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
         - โครงสํงเสริมการจัดการศึกษารํวมกับภาคีเครือขําย 
 

11.ผลลัพธ์ 
         ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ  รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใตก๎าร
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข๎าถึงและรู๎กลไกการบริหารราชการ  
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12.ตังชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ 4 หมูํบ๎าน เข๎ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ๑และ

ระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ 

         ร๎อยละ 80 ของประชาชนในหมูํบ๎านต๎นแบบ  รู๎สิทธิ รู๎หน๎าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต๎การ
ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข๎าถึงและรู๎กลไกการบริหารราชการ  
 

13. การติดตามประเมินโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

                                                    
      ลงชื่อ...................................ผู๎เสนอโครงการ      

                                                     (………………………………) 
                                                           ครู กศน.ต าบล         
   
 

 

ลงชื่อ...................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ.............................................ผู๎เห็นชอบ
โครงการ 

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

               ครู  อาสาฯ                                      ครู  อาสาฯ 

 

 

                                           ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ           

                                                         (........................................) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ

บูรณาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร๎าง
เครือขําย
ดิจิทัล 

11)พัฒนาทักษะ
การใช๎ Social 
Media เพื่อการ
จัดการเรียนการ
สอน ของครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎
และทักษะดา๎น 
Digital ให๎กับครู
และบุคลากร กศน.
ในการใช๎เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
3) สํงเสริมการ
จัดการเรียนรู๎ด๎าน 
Digital เพื่อให๎
ประชาชนมีความรู๎
พื้นฐานด๎านDigital 
และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวําด๎วย
การกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ 
ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนา
และการเข๎าสูอําชีพ 
4) สร๎างความรู๎
ความเข๎าใจและ
ทักษะพื้นฐาน
ให๎กับประชาชน 
เกี่ยวกบัการท า

1.1 อบบรม
วิทยากรแกนน าครู 
ก 
1.2 ขยายผลการ
อบรมวิทยากรแกน
น า ครู ข  
1.3 ขยายผลการ
อบรมวิทยากรแกน
น า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการ
อบรมประชาชน  2 
หลักสูตร  
1.5 ประเมินผู๎เข๎า
รับการอบรม โดย 
ครู กศน.ต าบลผู๎
อบรม(ครู ค) 
ติดตามผู๎เข๎ารํวม
อบรมให๎อยูํในกลุํม
ศูนย๑ผลิตภัณฑ๑
สินค๎าออนไลน๑ 
อยํางตํอเนื่อง 
1.6 ประกวดผู๎ท า
การค๎าออนไลน๑
ดีเดํนในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงานผําน
ระบบ DMIS 
 

1.จ านวน
บุคลากรของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษา
ได๎รับการ
พัฒนา 
2. จ านวนผู๎
ผํานการอบรม 
ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตรการ
พัฒนา 
4. ร๎อยละของ
บุคลากรที่
สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนา
คุณภาพ 

-บุคลากร กศน.
อ าเภอวังสะพุง 
-ประชาชนทั่วไป 
 

27  คน 
 

240 คน 

- - 169,480 

  กศน.-กผ-01 
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ธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ (พาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑) 
เพื่อรํวมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

     รวม - - 169,480 

     รวมสุทธิ 169,480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ๎ 3  ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 2  และภารกจิตํอเนื่อง 

ข๎อที่ 1/วาระการขบัเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัล
ชุมชนระดับต าบล 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

27 
240 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 267 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1) พัฒนาทักษะการใช๎ Social Media เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎และทักษะด๎าน Digital ให๎กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช๎เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 
3) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎าน Digital เพื่อให๎
ประชาชนมีความรู๎พื้นฐานด๎านDigital และความรู๎
เรื่องกฎหมายวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร๑  ส า ห รั บ ก า ร ใ ช๎ ป ร ะ โ ย ช น๑ ใ น
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข๎าสูํอาชีพ 
4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทักษะพื้นฐานให๎กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑) เพื่อรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.1 อบบรมวทิยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวทิยากรแกนน า คร ูข  
1.3 ขยายผลการอบรมวทิยากรแกนน า  คร ูค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 หลักสตูร  
1.5 ประเมนิผู๎เข๎ารับการอบรม โดย ครู กศน.ต าบล
ผู๎อบรม(ครู ค) ติดตามผู๎เข๎ารวํมอบรมให๎อยํูในกลุํม
ศูนย๑ผลิตภัณฑ๑สินค๎าออนไลน๑ อยํางตอํเนื่อง 
1.6 ประกวดผู๎ท าการค๎าออนไลน๑ดเีดํนในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมนิผลและรายงานผลการ
ด าเนนิงานผํานระบบ DMIS 
 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืน  จ านวน  169,480 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจํายอื่น 
หลักสูตรการตลาดและ
การสร๎างมูลคําให๎กับ
สินค๎า 

 
42,370 

 

 
- 

 
42,370 

 

 
- 

หลักสูตรการโปรโมท 
สินค๎า 

42,370 
 

- 42,370 
 

- 

รวมทั้งสิ้น 84,740 - 84,740 - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายสถาพร กุตัน 
            นายแสงอรุณ โชตะวงค๑ 
โทรศัพท๑   042-850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล 10 ต าบล 

8.ตัวชีวดัความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม ตามหลกัสูตรที่
ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
4. ร๎อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
5.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

  กศน.-กผ-02 
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1.ชื่อโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑) 
  
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ ข๎อ 3  ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 2  และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 

1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย I,In 

3. หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด๎านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให๎บริการตํางๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร๎างสารสนเทศและองค๑ความรู๎ตํางๆ ให๎เกิดขึ้นภายใต๎ความรํวมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สํงเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหนํวยงานที่ได๎รับมอบหมายให๎
ด าเนินงานในด๎านของการสร๎างเครือขํายศูนย๑ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการสํงเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร๎างเครือขํายศูนย๑ดิจิทัลชุมชน และสร๎าง
ความพร๎อมของชุมชน ให๎บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค๑ ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง จึงได๎จัดโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร๎างเครือขํายดิจิทัลชุมชน
ระดับต าบล  (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค๎าออนไลน๑  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
 
4.วัตถุประสงค์ 
 1)พัฒนาทักษะการใช๎ Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

2) พัฒนาความรู๎และทักษะด๎าน Digital ให๎กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช๎เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน 

3) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎ด๎าน Digital เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎พ้ืนฐานด๎านDigital และความรู๎
เรื่องกฎหมายวําด๎วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎ประโยชน๑ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและการเข๎าสูํอาชีพ 

 4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจและทักษะพ้ืนฐานให๎กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค๎า
ออนไลน๑ (พาณิชย๑อเิล็กทรอนิกส๑) เพ่ือรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
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5.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

1)  ครู  27 คน 
2)  ประชาชนทั่วไป  240  คน 

 เชิงคุณภาพ 
สํงเสริมให๎บุคลากรได๎รับการพัฒนาของหนํวยงานและสถานศึกษาได๎รับการพัฒนา หลักสูตร

การตลาดและสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎า การสํงเสริมการขาย พร๎อมทั้งขยายผลอบรบให๎ประชาชนให๎มีความรู๎
พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค๎าออนไลน๑ 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 
1. อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
 

1)พัฒนาทักษะการใช๎ 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎และทักษะ
ด๎าน Digital ให๎กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.
อ าเภอวังสะพุง 

15  คน ครู กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 

2.ขยายผลการอบรมวิทยากรแกน
น า ครู ข 

1.)พัฒนาทักษะการใช๎ 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎และทักษะ
ด๎าน Digital ให๎กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.
อ าเภอวังสะพุง 

15  คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 

3. ขยายผลการอบรมวิทยากรแกน
น า  ครู ค 
 

1)พัฒนาทักษะการใช๎ 
Social Media เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู๎และทักษะ
ด๎าน Digital ให๎กับครูและ
บุคลากร กศน.ในการใช๎
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอน 

ประชาชนทั่วไป 240  คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

169,480 บาท 

4 .ขยายผลการอบรมประชาชน  2 
หลักสูตร  

-สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ด๎าน Digital เพื่อให๎
ประชาชนมีความรู๎พื้นฐาน

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอวังสะพุง 

240 คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 
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ด๎านDigital และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวําด๎วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข๎าสูํอาชีพ 
4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
และทักษะพื้นฐานให๎กับ
ประชาชน เกีย่วกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนกิส๑) 
เพื่อรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
ประยุกต๑ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตได ๎

5.ประเมินผู๎เข๎ารับการอบรม โดย 
ครู กศน.ต าบล 
ผู๎อบรม(ครู ค) ติดตามผู๎เข๎ารํวม
อบรมให๎อยูํในกลุํม ศูนย๑ผลิตภัณฑ๑
สินค๎าออนไลน๑ อยาํงตํอเนื่อง 
 

-สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ด๎าน Digital เพื่อให๎
ประชาชนมีความรู๎พื้นฐาน
ด๎านDigital และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวําด๎วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ
เข๎าสูํอาชีพ 
4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
และทักษะพื้นฐานให๎กับ
ประชาชน เกีย่วกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนกิส๑) 
เพื่อรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
ประยุกต๑ใช๎ในการด าเนิน
ชีวิตได ๎

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอวังสะพุงทั้ง 10 
ต าบล 

 240 คน กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 

6.ประกวดผู๎ท าการค๎าออนไลน๑
ดีเดํนในระดับ กศน.อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 

3) สํงเสริมการจัดการเรียนรู๎
ด๎าน Digital เพื่อให๎
ประชาชนมีความรู๎พื้นฐาน
ด๎านDigital และความรู๎เรื่อง
กฎหมายวําด๎วยการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร๑ ส าหรับการใช๎
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการ

บุคลากร  กศน.
อ าเภอวังสะพุง 

15  คน ครู กศน.ต าบล
ทุกต าบล 

ต.ค 2561 –  
ก.ย. 2562 

      - 
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เข๎าสูํอาชีพ 
4) สร๎างความรู๎ความเข๎าใจ
และทักษะพื้นฐานให๎กับ
ประชาชน เกีย่วกับการท า
ธุรกิจและการค๎าออนไลน๑ 
(พาณิชย๑อิเล็กทรอนกิส๑) 
เพื่อรํวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 

7. งบประมาณ 

 ใช๎งบประมาณ  169,488 บาท   (-หน่ึงแสนหกหมื่นเก้าพันร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน-)   

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.61 

ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.62 

ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.62 

ไตรมาส 4 

ก.ค.– ก.ย.62 

1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผูเ๎ข๎ารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบล 
ผู๎อบรม(ครู ค) ติดตามผูเ๎ข๎ารํวมอบรมให๎อยูํใน
กลุํม OOCC อยํางตํอเนื่อง 
1.6 ประกวดผู๎ท าการค๎าออนไลน๑ดีเดํนในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 

 

84,740 

 

- 84,740 

 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- นายสถาพร  กุตัน 
- นายแสงอรุณ  โชตะวงค๑ 

 
 
10.  สถานที่ด าเนินการ 
 กศน.ต าบลทุกต าบล 
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11. เครือข่าย   

 1.องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น 
 2.ผู๎น าชุมชน/อาสาสมัคร 
 
12. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่องทุกโครงการ 

13.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 กลุํมเปูาหมายมีความรู๎ความเข๎าใจ ในการสร๎างมูลคําให๎กับสินค๎า การสํงเสริมการขาย 

พร๎อมทั้งขยายผลอบรบให๎ประชาชนให๎มีความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค๎าออนไลน๑ เพื่อใช๎ให๎เป็น
ประโยชน๑ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาเข๎าสูํอาชีพได๎ 
  
 

14.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) 
- ประชาชนทั่วไป         จ านวน   240  คน        

2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( OUTCOMES) 
 ร๎อยละ 80 ของ ผู๎เข๎ารับการอบรมได๎รับการพัฒนา มีความรู๎ความเข๎าใจตามหลักสูตร

และเห็นความส าคัญในการท าธุรกิจการค๎าออนไลน๑  

15.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

 2. ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 3. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

 

      ลงชื่อ...................................ผู๎เสนอโครงการ      
                                                     (………………………………) 
                                                           ครู กศน.ต าบล         
   
ลงชื่อ...................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ       ลงชื่อ.............................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ  

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

               ครู  อาสาฯ                                      ครู  อาสาฯ 
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                                           ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ           

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



133 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ

สํงเสริม
ดูแลสุข
ภาวะและ
สุขอนามัย
ของ
ประชาชน
ในชุมชน  

1)เพื่อสํงเสริม
ให๎นักศึกษา 
กศน. และ
ประชาชน มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพื่อให๎
นักศึกษา 
กศน. และ
ประชาชน ได๎
มีสุขภาพ
อนามัยและ
คุณภาพชีวิตที่
ด ี
 

1) ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสุข
ภาวะอนามัยกับ
กลุํมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจ
เยี่ยมบ๎าน
นักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรม
เพื่อสํงเสริมสุข
ภาวะอนามัย
ของประชาชน
ในชุมชน 
 
 

1.จ านวน
บุคลากรของ
หนํวยงานและ
สถานศึกษา
ได๎รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผําน
การอบรม ตาม
หลักสตูรที่
ก าหนด 
3. ความ
เหมาะสมของ
หลักสตูร 
4. ร๎อยละของ
ผู๎รับการอบรม 
ที่สามารถน า
ความรู๎ไปใช๎หรือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
5.ความพึงพอใจ
ที่อยูํในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

-นักศึกษา 
กศน.และ
ประชาชน 

200 คน -.- - -   

     รวม - - -   

     รวมสุทธิ -   

 

 

 

 

  กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ตามข๎อสั่งการของรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ๎ 1/ ยุทธศาสตร๑ข๎อที่ 2  และภารกจิตํอเนื่อง ขอ๎ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H 

 
3. ชื่องาน/โครงการสํงเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

นักศึกษา กศน.และ
ประชาชน 

200 คน 

รวมทั้งสิ้น 200 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: 

1)เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู๎ ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพ่ือให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน ได๎มี
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับ
กลุํมเปูาหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ๎านนักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน 
 

6. งบประมาณ  รายจ่ายอ่ืนจ านวน   บาท 

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

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  นายสถาพร  กุตัน 
           นางบัวค า จันทวัน 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบลทั้ง 10 ต าบล 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหนํวยงานและ
สถานศึกษาได๎รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู๎ผํานการอบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร๎อยละของผูร๎ับการอบรม ท่ีสามารถ
น าความรูไ๎ปใช๎หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 
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โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
................................................................................... 

1. ช่ือโครงการ : สํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2. สอดคล้อง   ตามข๎อสั่งการรัฐมนตรีชํวยกระทรวงศึกษาธิการ  ข๎อ 4,5   
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
          ข๎อที่ 1,3,4 และภารกิจตํอเนื่องข๎อที่  1 
3. หลักการและเหตุผล 
  ด๎วย รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ๑  ชัยวงศ๑) ได๎มอบนโยบาย 
ให๎ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห๎องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให๎ด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพื่อสํงเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอยํางตํอเนื่อง เพ่ือให๎ประชาชนมีความรู๎ ความ
เข๎าใจที่ถูกต๎องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให๎มีสุขภาพรํางกายที่แข็งแรง 
ซึ่ง ครู กศน. จะเข๎าไปชํวยประสานงานรํวมกับโรงพยาบาล สํงเสริมสุขภาพ และเจ๎าหน๎าที่ อสม. ในระดับ
หมูํบ๎าน หรือการอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให๎กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได๎
จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคูํมือการ
สํงเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุํมพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 
การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการสํงเสริม
การดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน   

 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง  จึงได๎จัดสํงเสริมสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให๎นักศึกษา  กศน. และประชาชน
มีความรู๎  ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1  เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู๎  ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย 
 4.2   เพ่ือให๎นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน    จ านวน     200   คน 
6. ระยะเวลาด าเนินการ 
 วันที่ 3 ธันวาคม 2561 – 10 กันยายน พ.ศ. 2562  
7. สถานที่จัดกิจกรรม 
 กศน.ต าบลทั้ง  10 ต าบล 
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8. วิธีการด าเนินงาน 
1. ประชุมสร๎างความเข๎าใจเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 
4. ติดตามผลและประเมินผลระหวํางการด าเนินงาน 
5. ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 
รายละเอียดของกิจกรรม 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1. ประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

เพ่ือเตรียมความพร๎อมของ
บุคลากรและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

บุคลากร กศน.
อ าเภอวังสะพุง  

12 คน กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

26 พ.ย.
2561 

- 

2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ 

เพ่ือจัดท าโครงการและขอ
อนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

จนท.กลุํมงาน
การศึกษา
ตํอเนื่อง 

2 คน กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

28 พ.ย. 
2561 

_ 

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
สํงเสริมสุขภาวะ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1.  เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษา 
กศน. และประชาชน   
มีความรู๎  ความเข๎าใจสุข
ภาวะอนามัย 
2.   เพ่ือให๎นักศึกษา กศน. 
และประชาชน   
มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

- ผู๎บริหาร  
- บุคลากรใน 
กศน.อ าเภอ
วังสะพุง  
- นักศึกษา 
กศน.  
และประชาชน 
 

1คน 
 
 

13 คน 
 

 
200 คน 

 

- กศน.
ต าบล ทั้ง 
10 ต าบล 

 

3 ธ.ค.2561 
–  

10 ก.ย. 62 

- 

4.สรุปผลการ
ด าเนินงาน /
ประเมินผล 

เพ่ือสรุปผลและน าผลการ
ด าเนินงานโครงการมา
พัฒนา/ปรังปรุง  หาทาง
แก๎ไขปัญหาและ รายงาน
ผลการด าเนินงานตํอ
ผู๎เกี่ยวข๎อง 

เจ๎าหน๎าที่กลุํม
งานการศึกษา

ตํอเนื่อง   

2  คน กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

14 ธ.ค.61 
14 มี.ค.62 
14 มิ.ย.62 
13 ก.ย.62 

_ 
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9.งบประมาณ 
 - 
10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 61 

ไตรมาส 2 
 (ม.ค.-มี.ค.) 62 

ไตรมาส 3  
(เม.ย.-มิ.ย.) 62 

ไตรมาส 4  
 (ก.ค.-ก.ย.) 62 

 - ให๎ความรู๎เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุํมเปูาหมาย 
 - ออกตรวจเยี่ยมบ๎านนักศึกษา 
กศน. และประชาชน 
 - จัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน 

 
 

 
 

 

 
           

 

          
 
 
        

 
 
 
 
 
 

11. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. เจ๎าหน๎าที่งาน 
 2. ครูอาสาสมัครฯ 
 3. ครู กศน.ต าบล 
 4. ครู ศรช. 
12. เครือข่าย 

โรงพยาบาลวังสะพุง 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ ต าบลในอ าเภอวังสะพุง 

13. โครงการที่เกี่ยวช้อง 
- 
14. ผลลัพธ์ 
 14.1  นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู๎  ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย 
 14.2   นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
15. ดัชนีวัดผลส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน  เขา๎รํวมโครงการและผํานการอบรมตามโครงการ 

ระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ๑ (Outcomes)  

ร๎อยละ 80 ของผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีความรู๎  ความเข๎าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิต
และคุณภาพชีวิตที่ดี 
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16. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      แบบประเมินโครงการ 

      ลงชื่อ...................................ผู๎เสนอโครงการ      
                                                     (………………………………) 
                                                           ครู กศน.ต าบล         
   
 

 

ลงชื่อ...................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ.............................................ผู๎เห็นชอบ
โครงการ 

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

               ครู  อาสาฯ                                      ครู  อาสาฯ 

 

 

                                           ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ           

                                                         (........................................) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ 

ตาม
หลักสตูร 
Smart 
ONIE เพื่อ
สร๎าง 
Smart 
Farmer 
 

1. เพิ่มสํงเสริม
การใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูด๎๎าน
เกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบท
ของพื้นทีแ่ละ
ความต๎องการ
ของชุมชนรวมทั้ง
การเพิ่มมูลคํา
สินค๎าทาง
การเกษตรและ
สร๎างชํอง
ทางการจ าหนําย
สินค๎าผาํน
ชํองทางตํางๆ 
โดยตระหนักถึง
คุณภาพของ
ผลผลติความ
ปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ 
ชุมชน และ
ผู๎บริโภค 

1) สํงเสริมให๎ครู
มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูด๎๎าน
เกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และ
ความต๎องการ
ของชุมชน 
2) จัดให๎
ประชาชนไดร๎ับ
การอบรมตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmer 
 

1.จ านวน
ประชาชน
ได๎รับการ
อบรมตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพื่อสร๎าง 
Smart 
Farmer 
2. ร๎อยละของ

ประชาชน

กลุํมเปูาหมาย

ที่ผํานการ

อบรมตาม

หลักสูตร 

Smart ONIE 

เพื่อสร๎าง 

Smart 

Farmer มี

ความรู๎ และ

สามารถน าไป

ประยุกต๑ใช๎ใน

การด าเนินชีวิต

ได๎ 

3.  ร๎อยละของ

ครู กศน. ที่

สามารถจัด

กระบวนการ

เรียนรูต๎าม

หลักสูตร 

-บุคลากร 
กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 
-ประชาชน
ทั่วไป 
 

27  คน 

 

80 คน 

-.- - 121,600   

  กศน.-กผ-01 
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Smart ONIE 

เพื่อสร๎าง 

Smart 

Farmer ได๎

อยําง

สอดคล๎องกับ

บริบทของ

ผู๎เรียน 

4.ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

 
     รวม - - 121,600   

     รวมสุทธิ 121,600   
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  กศน.-กผ-02 

1.หนํวยงาน         �กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี  3,4 และภารกจิตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 

 3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer 
 
 7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

27 
80 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 107 คน 

 

 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง Smart 
Farmer 
2. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmerมีความรู๎ และสามารถน าไป
ประยุกต๑ใช๎ในการด าเนินชีวิตได๎ 
3. ร๎อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรูต๎ามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmerได๎อยํางสอดคล๎องกับบริบทของ
ผู๎เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
ต๎องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลคําสินค๎า
ทางการเกษตรและสร๎างชํองทางการจ าหนําย
สินค๎าผํานชํองทางตํางๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน และผู๎บริโภค 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)สํงเสริมให๎ครูมีทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความต๎องการ
ของชุมชน 

2) จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร๎าง Smart Farmer 
 
 6. งบประมาณ งบรายจ่ายอ่ืน จ านวน  121,600  บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจํายอื่น - 40,533 40,533 40,533 

รวมทั้งสิ้น - 40,533 40,533 40,533 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสถาพร  กุตัน 
            นายสุวัฒน๑  ไหลน 
โทรศัพท๑   042-850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.ต าบล  10  แหํง 
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1. ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer  
2. ตอบสนองนโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงานส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
      นโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
ข๎อที่ 2. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร๎างขีดความสามารถในการ    
           แขํงขันของประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สูํ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างศักยภาพ
ของประชาชนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 
3. หลักการเหตุผล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ๑ จันทร๑โอชา) มีนโยบายชํวยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทย
ต๎องเป็น “Smart Farmer” คือ ต๎องน าความรู๎ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหมํ เข๎ามาชํวยในการท า
เกษตรโดยต๎องท าให๎น๎อยลง ได๎ผลผลิตมากขึ้น ใช๎พ้ืนที่ให๎น๎อยลง ใช๎น้ าให๎น๎อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 
 ส านักงาน กศน. จึงได๎จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer เพ่ือสํงเสริม
สนับสนุนให๎ประชาชนได๎พัฒนาความรู๎ด๎านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให๎เป็น Smart Farmer เพ่ือ
สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชนได๎พัฒนาความรู๎ด๎านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให๎เป็น Smart 
farmer ตามความเหมาะสมกับบริบท และความต๎องการของท๎องถิ่น/ชุมชน ผํานวิธีการ และกระบวนการที่
หลากหลาย ทั้งนี้ศูนย๑การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุงเป็นสถานศึกษา
ในสังกัด ส างาน กศน.จึงได๎ตอบสนองตํอนโยบายดังกลําว ซึ่งได๎รับจัดสรรงบประมาณรายจํายประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer จึงได๎ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็น Smart Farmer 

4.2 เพ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่และเห็นชํองทาง หรือการพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร 
เ 4.3 พ่ือสํงเสริมให๎ประชาชนที่ผํานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ๑ 
5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนในพื้นที่อ าเภอวังสะพุง จ านวน 80 คน  
 

เชิงคุณภาพ 
  สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่อง
การท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นชํองทาง หรือการพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร และ
ประชาชนที่ผํานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
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5.วิธีการด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) สํงเสริมให๎ครูมี
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่
และความต๎องการของ
ชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือ 
สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความ
ต๎องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลคําสินค๎าทาง
การเกษตรและสร๎างชํอง
ทางการจ าหนํายสินค๎า
ผํานชํองทางตํางๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ตํอระบบนิเวศน๑ ชุมชน 
และผู๎บริโภค 
 
 
 

-กลุํม
ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ
วังสะพุง 
 
 
 
 

  80 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
วังสะพุง 

ม.ค. - ก.ย.
2562 

121,600 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช๎งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer งบรายจํายอื่น คําใช๎จํายโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร๎าง Smart Farmer   
รหัสงบประมาณ 2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  121,600  บาท  
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8.แผนการใช๎จํายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

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

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2561 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2561 

ด าเนินการตาม
โครงการ 
1) สํงเสริมให๎ครูมี
ทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎
ด๎านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่และความ
ต๎องการของชุมชน 
2) จัดให๎ประชาชน
ได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร๎าง 
Smart Farmer 

- 
 

40,533 
 

40,533 
 

40,533 
 

 
9. ผู๎รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายสถาพร  กุตัน 
 2. นายสุวัฒน๑  ไหลน   
10. เครือขําย/หนํวยงานที่เก่ียวข๎อง 
 1. ผู๎น าชุมชน  
 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอวังสะพุง 
 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอวังสะพุง 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข๎อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํ 
             ตามศาสตร๑พระราชา  
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12.  ผลลัพธ์ 
 กลุํมเปูาหมาย มีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการ
ท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นชํองทาง หรือการพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร และ
ประชาชนที่ผํานการอบรม สามารถยกระดับเป็น  Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
13. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
      ตัวชี้วัดผลผลิต 
     เชิงปริมาณ   

1.ร๎อยละ 85 ผู๎เข๎ารํวมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 
เชิงคุณภาพ   
ร๎อยละ 85  ของผู๎เข๎ารํวมโครงการมีความพึงพอใจตํอการจัดกระบวนการเรียนรู๎ ใน ระดับดี ขึ้นไป 

     ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ 
ร๎อยละ 85 มีความรู๎ ความเข๎าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องการท า

การเกษตร ตามความเหมาะสมของพื้นที่และเห็นชํองทาง หรือการพัฒนาอาชีพด๎านการเกษตร และ
ประชาชนที่ผํานการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ 
14. การประเมินผลโครงการ 
  -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช๎แบบมาตรวัดประมาณคํา 
  -แบบทดสอบความรู๎โดยใช๎แบบทดสอบความรู๎ 
  -แบบติดตามผู๎จบหลักสูตร 
  -แบบประเมินทักษะโดยใช๎แบบสังเกต 
 

      ลงชื่อ...................................ผู๎เสนอโครงการ      
                                                     (………………………………) 
                                                           ครู กศน.ต าบล         
   
ลงชื่อ...................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ        ลงชือ่.............................................ผู๎เห็นชอบโครงการ  

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

               ครู  อาสาฯ                                      ครู  อาสาฯ 

                                           ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ           

                                                         (........................................) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ

ภาษา 
อังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
ด๎านอาชีพ 

1) พัฒนาความรู๎
ความสามารถ 
ทักษะการใช๎
ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร 
และขยายผล 
ไปยังการพัฒนา
ทักษะ
ภาษาอังกฤษของ
ประชาชนใน
รูปแบบตํางๆ 
อยํางเป็นรูปธรรม 
หลักสูตร
ภาษาอังกฤษการ
จัดหลักสูตร
ภาษาเพื่ออาชีพ 
2) จัดให๎
ประชาชนไดร๎ับ
การอบรมตาม
หลักสตูร
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพ 
(ระยะสั้น)
ส าหรับ
ประชาชนใน
ศูนย๑อาเซียน

1) สํงเสริมให๎ครู
มีทักษะการใช๎
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรูด๎๎าน
เกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และ
ความต๎องการ
ของชุมชน 
2) จัดให๎
ประชาชนไดร๎ับ
การอบรมตาม
หลักสตูร Smart 
ONIE เพื่อสร๎าง 
Smart Farmer 
 

จัดให๎
ประชาชน
ได๎รับการ
อบรมตาม
หลักสตูร
ภาษาอังกฤ
ษเพื่อการ
สื่อสารด๎าน
อาชีพ 
(ระยะสั้น) 

-ประชาชน
ทั่วไป 

80 คน -.- - 48,000   

  กศน.-กผ-01 
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ศึกษา กศน. 
3) ให๎ประชาชน
กลุํมเปูาหมายที่
ผํานการอบรม
ตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด๎าน
อาชีพ (ระยะสั้น) 
มีความรู๎ในการ
สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
และสามารถ
น าไปประยุกต๑ใช๎
ในการด าเนิน
ชีวิตได๎ 
 

     รวม - - 48,000 

     รวมสุทธิ 48,000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



148 
 
 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี  2  และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพ 
 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

1 ประชาชนทั่วไป 
 

80 คน 

รวมทั้งสิ้น 80 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ : เพ่ือ 

1)  จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด๎าน
อาชีพ (ระยะสั้น)ส าหรับประชาชนในศูนย๑
อาเซียนศึกษา กศน. 
2) ให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู๎ในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ใน
การด าเนินชีวิตได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดให๎ประชาชนได๎รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) 
 
 

6. งบประมาณ  งบรายจา่ยอ่ืน   จ านวน  48,000  บาท 
     

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

รวมทั้งสิ้น 48,000 - - - 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางบัวค า จันทวัน  
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ วังสะพุง 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1. จ านวนประชาชนได๎รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารด๎านอาชีพ 
(ระยะสั้น) ส าหรับประชาชนในศูนย๑อาเซียน
ศึกษา กศน. 
2. ร๎อยละของประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการ

อบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด๎านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู๎ในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในการ

ด าเนินชีวิตได๎ 

3. ร๎อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได๎อยําง

สอดคล๎องกับบริบทของผู๎เรียน 

4.ความพึงพอใจที่อยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

  กศน.-กผ-02 
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โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
1.ชื่อโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย 
    2.1ยุทธศาสตร๑ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร๑ที่ 3 ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย๑ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 
    2.2 จุดเน๎นเชิงนโยบายรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร๑กระทรวงศึกษาธิการ 
ยุทธศาสตร๑ที่ 4.ยุทธศาสตร๑ขยายโอกาสการเข๎าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ตลอด 
ชีวิต 
     2.3 นโยบายและจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบาย
เรํงดํวนเพื่อรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ 
2. ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของ 
ประเทศ 
       1. ขับเคลื่อน กศน. สูํ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎ที่เสริมสร๎างศักยภาพของ 
ประชาชนให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาประเทศ 
         1.1 พัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย 
ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบตํางๆ อยํางเป็นรูปธรรม เชํน Boct Camp 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 
ภารกิจต่อเนื่อง 
         1.ด๎านการจัดการศึกษาและการเรียนรู๎การศึกษาตํอเนื่อง 
           1.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอยํางยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญการจัด 
                1) การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล๎องกับศักยภาพของผู๎เรียนและ
ศักยภาพของแตํละพ้ืนที่ 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นตํอการติดตํอสื่อสารในโลกแหํงข๎อมูลขําวสารซึ่งมีความ
เจริญกา๎วหน๎าและพัฒนาอยํางรวดเร็วท าให๎การสื่อสารผํานชํองทางตํางๆ สามารถท าได๎อยํางงํายดายโดยใช๎
ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดตํอสื่อสารด๎วยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญ
ตํอบุคลากรภายในหนํวยงาน และประชาชน เพ่ือให๎ก๎าวทันตํอการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลกและเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนให๎ประชาชนมีความพร๎อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด๎านทักษะภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีสามารถติดตํอสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได๎ 
 ทั้งนี้ จากการอ๎างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให๎ใช๎ภาษาท างานของอาเซียนคือ 
ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความวําประชาชนใน 10 
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ประเทศอาเซียนจะต๎องใช๎ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช๎ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ า
ท๎องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่นําเป็นหํวงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาตํางประเทศของคนไทยจากผล
ส ารวจของส านักตํางๆ ล๎วนแตํชี้ชัดตรงกันวํา “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู๎เพื่อนบ๎านในอาเซียนไมํได๎และอยูํใน 
“ระดับตํอมาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด๎านผู๎เรียนชาวไทยโดยมากจะมี
ปัญญาด๎านการพูดและการฟัง อันเป็นทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารระหวํางกัน 
 กศน.อ าเภอวังสะพุง จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพการ
ค๎าขาย/การทํองเที่ยว/การเกษตรให๎แกํประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น จึงได๎ท าโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร  เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ให๎กับประชาชนในพื้นท่ีของ กศน.อ าเภอวังสะพุง และ
เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎านอาชีพการค๎าขาย การทํองเที่ยว และการเกษตร 
ให๎กับประชาชนในพ้ืนที่ 
  4.2 เพ่ือให๎ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพการค๎าขาย/การทํองเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไป อ าเภอวังสะพุง   จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎าน
อาชีพการค๎าขาย สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 
6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

6.1 ประชุมวางแผน 1.เพื่อก าหนดจุดเน๎น
การด าเนินงานและ
วางแผนสํงเสริม
สนับสนุนการติดตาม
ประเมินผลและการ
รายงานเพื่อแตํงตั้ง
คณะท างาน 

บุคลกร กศน.

อ าเภอ 

จ านวน 

27 คน 

กศน.อ าเภอ 

วังสะพุง 

 พ.ย. 
2561  

- 
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6.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ/
ยืมเงินงบประมาณ 

2. เพื่อเสนอขอ
งบประมาณและขอ
อนุญาตผูม๎ีอ านาจลง
นามอนุมัติโครงการ 

ข๎าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
กศน.อ าเภอ 
วังสะพุง 

2 คน กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

พ.ย. 
 61--31 
ม.ค. 62 

 15,000.- 

6.3 จัดโครงการกิจกรรม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ด๎านอาชีพการค๎าขายให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรํวมกับภาคี
เครือขํายทั้งหนํวยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด๎านอาชีพการ
ค๎าขายให๎กับประชาชน
ในพื้นที่  
2.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด๎านอาชีพการ
ทํองเที่ยวให๎กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  
3.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด๎านเกษตร 
ให๎กับประชาชนใน 
4.เพื่อให๎ประชาชนกลุํม
เปูามายทีผ่ํานการอบรม
ตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสามารถน า
ความรู๎ที่ได๎รับไป
ประยุกต๑ใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได ๎

1.ประชาชน
อ าเภอวังสะพุง  

 
 

จ านวน  
40 คน 
 

อ าเภอวังสะ
วังสะพุง  

พ.ย. 
 61 ---31 
ม.ค. 62 

48,000 

6.4 สรุปประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงาน 

1.เพื่อให๎ทราบปัญหา
และอุปสรรคในการจัด
อบรมพร๎อมท้ังรายงาน
ผลการจัดเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดอบรม
ครั้งตํอไป 

ข๎าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 

27 คน กศน.
อ าเภอ
วังสะพุง 

ก.ย.
2562 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : บูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถงึ  

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด๎าน

อาชีพ งบรายจํายอ่ืน รหัสงบประมาณ 2000232042700061 แหลํงของเงิน 6211500 จ านวน 48,000 

บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน) เพื่อเป็นคําใช๎จํายในโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ 

จ านวน 3 กลุํม 

 7.1 คําวิทยากร 3คน/ชั่วโมงละ200/จ านวน6ชั่วโมง/5วัน   เป็นเงิน  18,000  บาท 

 7.2 คําอาหารกกลางวัน จ านวน 5 มื้อๆละ 70 บาท/จ านวน 40 คน    เป็นเงิน  14,000 บาท 

 7.3 คําอาหารวํางและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 40 คน   เป็นเงิน  10,000 บาท 

 7.4 คําถํายเอกสารการอบรมพร๎อมเข๎าเลํม จ านวน 40 เลํมๆละ 120 บาท เป็นเงิน    4,800 บาท 

 7.5 คําปูายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร     เป็นเงิน   1,200 บาท 

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ๎วน) 

หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยจํายตามที่จํายจริง 

8. แผนการใช๎จํายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

โครงการกิจกรรม

ด าเนินการจัด

ฝึกอบรม

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารด๎านอาชีพการ

ค๎าขายให๎กับ

ประชาชนในพื้นที่

รํวมกับภาคีเครือขําย

ทั้งหนํวยงานภาครัฐ

และเอกชน 

48,000 บาท  - - - 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 เจ๎าหน๎าที่งาน 

 9.2 ครูอาสาสมัครฯ 

9.3 ครู กศน.ต าบล 
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 9.4 ครู ศรช 

10.เครือข่าย 
 10.1 โรงเรียน  

 10.2 ผู๎น าชุมชน 

 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาตํอเนื่อง 
 

12. ผลลัพธ์ 
 ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด๎าน

ค๎าขาย/การทํองเที่ยวและการเกษตร มีความรู๎ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ใน

การประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได๎เป็นอยํางดี 
 

1.3 ตัวช้ีวัดผลส าเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนอ าเภอวังสะพุงมีความรู๎ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด๎านค๎าขาย/การ

ทํองเที่ยวและการเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 90 คน 

 13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ประชาชนกลุํมเปูาหมายที่ผํานการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ

ด๎านค๎าขาย/การทํองเที่ยวและการเกษตรสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการประกอบอาชีพ และ

ด าเนินชีวิตประจ าวันได๎ 

13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู๎เข๎ารํวมการอบรม 

 13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 

 

      ลงชื่อ...................................ผู๎เสนอโครงการ      
                                                     (………………………………) 
                                                           ครู กศน.ต าบล         
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ลงชื่อ...................................ผูเ๎ห็นชอบโครงการ            ลงชื่อ.............................................ผู๎เห็นชอบ
โครงการ 

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

               ครู  อาสาฯ                                      ครู  อาสาฯ 

 

 

                                           ลงชื่อ..........................................ผู๎อนุมัติโครงการ           

                                                         (........................................) 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการจัด

หลักสูตรดูแล
ผู๎สูงอายุ 
(หลักสูตร
ระยะสั้น 70 
ชั่วโมง) 

1 เพื่อให๎ผู๎
ชํวยเหลือดูแล
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care 
giver) มีความรู๎
ความเข๎าใจเร่ือง
การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู๎สูงอายุ
และปฏิบัติตํอ
ผู๎สูงอายุได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
2 เพื่อเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว
ในท๎องถิ่นชุมชน 
3  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขําย
ที่ท างานด๎านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานรํวมกัน
ระหวํางหนวํยงาน
ที่เกี่ยวขอ๎ง 
2.ประชาสัมพันธ๑
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุํมเปูาหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิต
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎแีละ
ภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
 

1.จ านวน
ผู๎ดูแลผู๎สูงอาย ุ
2.ความ
เหมาะสมของ
หลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละผู๎
จบที่สามารถ
น าความรู๎ไป
ใช๎หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึง
พอใจที่อยูํใน
ระดับ ดี ขึ้น
ไป 
 

ประชาชนอ าเภอ
วังสะพุง 

20 คน -.- - 25,700 

     รวม - - 25,700 

     รวมสุทธิ 25,700 
 
 
 
 
 
 
 

  กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         � กศน.อ าเภอวังสะพุง 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู๎สูงอายุ (หลักสูตร 70 ชม.) 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

ประชาชนทั่วไป 
 

160 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 160 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: เพื่อ 

1 เพ่ือให๎ผู๎ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Care giver) มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัยผู๎สูงอายุและปฏิบัติตํอ
ผู๎สูงอายุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาวในท๎องถิ่นชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือขํายที่ท างานด๎านการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุ
ระยะยาว 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การด าเนินงานรํวมกันระหวําง
หนํวยงานที่เกีย่วข๎อง 
2.ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
3.คัดเลือกกลุํมเปูาหมายตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

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

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจํายอื่น - - 25,700  บาท - 

รวมทั้งสิ้น - - 25,700  บาท - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสถาพร  กุตัน 
โทรศัพท๑   042- 850672 
โทรสาร   042- 841866 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
อ าเภอวังสะพุง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนผู๎ดูแลผูส๎ูงอาย ุ
2. ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร๎อยละผู๎จบทีส่ามารถน าความรู๎ไปใช๎
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

  กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ข๎อ 3 ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ  
     1. เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 

ยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.  2562 
ภารกิจตํอเนื่อง ข๎อที่ 1   
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0)  Tourism and Sports , Health  , 

Education 
 
3. หลักการและเหตุผล 
 สภาพสังคมที่เป็นอยูํในปัจจุบันของประเทศไทยล๎วนมีโครงสร๎างของประชากรที่ก าลังก๎าวเข๎าสูํ
สังคมผู๎สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว 
และการพัฒนาประเทศที่ประสบความส าเร็จ ทั้งในด๎านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ กลําววํา ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน๎มจะเพ่ิมข้ึนจนถึงปี 
2570    คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู๎สูงอายุ และจะท าให๎ประเทศไทยเป็นสังคมผู๎สูงอายุอยําง
สมบูรณ๑ ซึ่งในเรื่องดังกลําวนี้ กระทรวงศึกษาได๎ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ๎มครอง การ
สํงเสริม สนับสนุนผู๎สูงอายุในด๎านการบริการทางแพทย๑ และการสาธารณสุข ด๎านการศึกษาและข๎อมูล
ขําวสารที่เป็นประโยชน๑ตํอการด าเนินชีวิต ด๎านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเรํงดํวนเพ่ือรํวมขับเคลื่อนยุทธศาสตร๑การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร๑ ที่ 3. 
ยุทธศาสตร๑ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคนให๎มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพร๎อมการเข๎าสูํสังคม
ผู๎สูงอายุอยํางมีคุณภาพ (Smart Aging Society)  1) สํงเสริมการจัดกิจกรรมให๎กับประชาชนเพื่อสร๎าง
ตระหนักถึงการเตรียมพร๎อมเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข๎าใจในพัฒนาการของชํวงวัย 
รวมทั้งเรียนรู๎และมีสํวนรํวมในการดูแลรับผิดชอบผู๎สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการ
การศึกษาและการเรียนรู๎ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํวัยสูงอายุที่เหมาะสมและมี
คุณภาพ 3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู๎สูงอายุภายใต๎แนวคิด “Active Aging” การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให๎สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู๎จักใช๎ประโยชน๑จากเทคโนโลยี 4) สร๎างความตระหนักถึงคุณคําและศักดิ์ศรีของผู๎สูงอายุ เปิดโอกาสให๎มี
การเผยแพรํภูมิปัญญาของผู๎สูงอายุและให๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมด๎านตํางๆ ในชุมชน เชํน ด๎านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 



158 

  ส านักงาน กศน. ได๎รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีสํวนรํวมในการด าเนินงานและ
ด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยให๎หนํวยงานสนับสนุน สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่
เกี่ยวข๎องเข๎าในแผนปฏิบัติการประจ าปี พร๎อมรายงานผลการปฏิบัติงานให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทราบ 
ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหนํวยงานในสังกัด จึงสนับสนุน สํงเสริม ให๎สถานศึกษาจัดท าแผน 
กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เชํน การสํงเสริมการ
เรียนรู๎ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การจัดการศึกษา
ตํอเนื่อง การจัดกิจกรรมสํงเสริมการอําน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต๎น โดยประสานภาคีเครือขําย
ในพ้ืนที่ในการเผยแพรํองค๑ความรู๎ที่เป็นประโยชน๑ให๎กับผู๎สูงอายุให๎ได๎รับความรู๎ตามศักยภาพของแตํละ
บุคคล ซึ่งผู๎ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปดูแลผู๎สูงอายุในครอบครัว และชุมชน 
ที่ปุวยแตํยังสามารถชํวยตนเองได๎ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมูํบ๎าน หรือหากประสงค๑จะประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการดูแลผู๎สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ชั่วโมง ได๎ 
4. วัตถุประสงค์  

4.1 เพ่ือให๎ผู๎ชํวยเหลือดูแลผู๎สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัยผู๎สูงอายุและปฏิบัติตํอผู๎สูงอายุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

4.2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาวในท๎องถิ่นชุมชน 
4.3 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือขํายที่ท างานด๎านการดูแลสุขภาพผู๎สูงอายุระยะยาว 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
     ประชาชนอ าเภอวังสะพุง       จ านวน 20 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

    ร๎อยละ 80 ของผู๎ดูแลผู๎สูงอายุที่เข๎ารับการพัฒนามีความรู๎ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นวาม
ส าคัญของการดูแลผู๎สูงอายุ 
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6.วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค๑ กลุํมเปูาหมาย เปูาหมาย พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
รํวมกันระหวําง
หนํวยงานที่
เก่ียวข๎อง 
2.ประชา สัมพันธ๑
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุํมเปูาหมาย
ตามคุณสมบตัิที่
ก าหนด 
4.ด าเนินการผลติ
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัต ิ
5.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพื่อให๎ผู๎
ชํวยเหลือดูแล
ผู๎สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง (Care giver) 
มีความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพอนามัย
ผู๎สูงอายุและปฏบิัติ
ตํอผู๎สูงอายุได๎อยําง
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว
ในท๎องถ่ินชุมชน 
3.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขํายที่
ทางานดา๎นการ
ดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว 
4. เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือขํายที่
ทางานดา๎นการ
ดูแลสุขภาพ
ผู๎สูงอายุระยะยาว 

-มีประสบการณ๑ใน
การดูแลผู๎สูงอายุ
ไมํน๎อยกวํา 1 ปี
หรือมีจิตอาสาที่จะ
เป็นผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ 
กลุํมติดเตียงและ
ติดบ๎าน 
-บุคคลทั่วไป 
(เพศชาย-หญิง) 
-อายุ 18 ปีขึ้นไป 
-ผู๎ส าเร็จการศึกษา
ไมํต่ ากวําระดับ
ประถมศึกษา 
-ไมํเป็นผู๎มีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพรํองใน
ศีลธรรมอันดีงาม 
-มีสุขภาพแข็งแรง
ไมํเป็นโรคร๎ายแรง
หรือโรคติดตํอ
ร๎ายแรง 
-มีวุฒิภาวะและ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมในการ
เป็นผู๎ดูแลผู๎สูงอาย ุ

20 คน - กศน.อ าเภอ
วังสะพุง 
-โรงพยาบาล
วังสะพุง 
-โรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพ 
ทั้ง 10 ต าบล 

18 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2562 

25,700 
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7. งบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจํายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ  กิจกรรมสํงเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุ งบรายจํายอื่น คําใช๎จํายโครงการความรํวมมือการผลิตผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ ระหวําง
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข รหัสงบประมาณ 200027103970001  เป็นคําใช๎จํายดังนี้  

คําวิทยากร     14,000      บาท 
คําบริหารจัดการ/คําวัสดุ    11,700      บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    25,700      บาท 

                                ( สองหมื่นห๎าพันเจ็ดร๎อยบาทถ๎วน ) 
หมายเหตุ: ทุกรายการถัวเฉลี่ยตามที่จํายจริง 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1 กศน.อ าเภอวังสะพุง 
 
9. เครือข่าย 
 9.1 หัวหน๎าสํวนราชการ 
 9.2 สาธารสุขอ าเภอวังสะพุง 
 9.3 โรงพยาบาลวังสะพุง 
 9.4 องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น 
 9.5 ผู๎น าชุมชน 
 
10. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 10.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 10.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 10.3 โครงการศูนย๑ฝึกอาชีพชุมชน 
 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือสํงเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายให๎ตรงกับสภาพปัญหาความต๎องการของ
ผู๎สูงอายุแตํละคน 
 
12. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

12.1  ตัวช้ีวัดผลผลิต (Out put) 
  จัดและพัฒนาผู๎ดูแลผู๎สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง 1 ห๎องเรียน จ านวน 20 คน 
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 12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come) 

          ร๎อยละ 80 ของผู๎ดูแลผู๎สูงอายุที่เข๎ารับการพัฒนามีความรู๎ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็น
ความส าคัญของการดูแลผู๎สูงอายุ 
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

13.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
13.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
13.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 

ผู๎เสนอโครงการ 
 

          (นายสถาพร  กุตัน) 
ครูอาสาสมัครฯ 

 
ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 
(นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 

คร ู
 

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 

(นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 
ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(โครงการในภาพรวม) 
 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที่ 

โครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย งบอุดหนุน 

งบ
ด าเนินงาน 

งบ
รายจ่าย

อ่ืน 
1 โครงการ

บริหาร
จัดการ
ขยะมูล
ฝอยโดย
การมี
สํวนรํวม
ของ
ชุมชน 

1 เพื่อให๎
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจในการคัด
แยกขยะ 
2 เพื่อให๎
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ มี
ความรู๎ ความ
เข๎าใจในการ
แก๎ปัญหาขยะใน
ครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 
 

1. ส ารวจความตอ๎งการ
ของกลุํมเปูาหมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว๎ และ
ประสานงานวิทยากร 
4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยการมีสํวน
รํวมของชุมชน กิจกรรม 
    4.1 ให๎ความรู๎เรื่องการ
บริหารจัดการขยะ  มูล
ฝอยในพื้นที ่
    4.2 ให๎ความรู๎เกี่ยวกบั
การคัดแยกขยะ 
     - ขยะอินทรีย๑ (ถังสี
เขียว) 
     - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
     - ขยะรีไซเคิล  (ถังสี
ฟูา) 
     - ขยะอันตราย (ถังสี
แดง) 
5. สรุปผลและประเมินผล
ตามโครงการ ฯ 

ผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ 
ร๎อยละ 75 มี
ความพึงพอใจ 
มีความรู๎ 
ความเข๎าใจใน
การคัดแยก
ขยะ และการ
แก๎ปัญหาขยะ
ในครัวเรือน 
ชุมชน สังคม 
 

กศน.ต าบล 10 ต าบล - - 20,000   

     รวม - - 20,000   

     รวมสุทธิ 20,000   

 
 
 

  กศน.-กผ-01 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

กศน.-กผ.-02 

1.หนํวยงาน         � ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร๑ข๎อท่ี 1 , 3 และภารกิจตํอเนื่อง ข๎อท่ี 6 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุํมเปูาหมาย จ านวน หนํวย 

หมูํบ๎านชุมชนในเขต
อ าเภอวังสะพุง 
 

10 
 

แหํง 
 

รวมทั้งสิ้น 
 

10 
 

แหํง 

 

 

4. วัตถุประสงค ์: เพื่อ 
1 ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัด
แยกขยะ 
2 ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการ
แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

5. กิจกรรมหลัก 
๑. ส ารวจความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 
๒.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
๓. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ และ
ประสานงานวิทยากร 
๔. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีสํวนรวํมของชุมชน  
  4.๑ ให๎ความรู๎เรื่องการบริหารจัดการ           
ขยะ มูลฝอยในพื้นที ่
   4.๒ ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ฯลฯ 
๕. สรุปผลและประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

 
6. งบประมาณ  งบรายจา่ยอ่ืน จ านวน  20,000  บาท 
     

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

รวมทั้งสิ้น - 20,000 - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายทศพร  จันทศร 
โทรศัพท๑   042- 812657 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พ้ืนที่ด าเนินการ 
กศน.อ าเภอ  14  แหํง 

8.ตัวชีวัดความส าเร็จ  
1.จ านวนเปูาหมายมีการน าขยะมลูฝอย
กลับมาใช๎ประโยชน๑ 
2. ความพึงพอใจท่ีอยูํในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

  กศน.-กผ-02 
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โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ยุทธศาสตร๑และจุดเน๎นการด าเนินงาน   ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  

2. สอดคล้อง   ภารกิจตํอเนื่อง     
ข๎อที่  1.  ด๎านการศึกษาและการเรียนรู๎ 
จุดเน๎นที่การด าเนินงานข๎อที่ 1.2  การศึกษาตํอเนื่อง 
      ข๎อ 4. สํงเสริมการเรียนรู๎เพ่ือสร๎างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เชํน การสํงเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 ศูนย๑เรียนรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมํประจ าต าบล 

3.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบวําขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด๎าน

ตําง ๆ อาทิเชํน  ผลกระทบตํอเศรษฐกิจ ผลกระทบตํอสุขภาพของประชาชน ผลกระทบตํอ

สภาพแวดล๎อม ท าให๎เกิดการปนเปื้อนของพ้ืนดิน แหลํงน้ าและอากาศ ท าให๎บ๎านเมืองไมํเป็นระเบียบ

เรียบร๎อย อีกทั้งยังเป็นแหลํงแพรํเชื้อโรค ซึ่งการปูองกันและการแก๎ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่ มต๎น

ด๎วยการสร๎างจิตส านึกแกํมนุษย๑ให๎รู๎จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด ให๎รู๎จักทิ้งขยะให๎ถูกที่ถูก

ประเภท และลดการใช๎ การซื้ออันกํอให๎เกิดขยะหรือสิ่งของที่ไมํต๎องการใช๎ในอนาคต   ประกอบการ

จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มี

ศักยภาพในการประกอบอาชีพและการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง จึงสนับสนุนให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพผู๎เรียน ที่นอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี มี

ความสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ๑ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล๎อมเป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีทักษะในการแสวงหาความรู๎ สามารถเข๎าถึงแหลํงเรียนรู๎และบูรณา

การความรู๎มาใช๎ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  

 ดังนั้น กศน.อ าเภอวังสะพุง จึงได๎จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพ่ือให๎
นักศึกษา กศน.เป็นบุคคลแหํงการเรียนรู๎ มีความรู๎ความเข๎าใจในการแก๎ปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของ
สังคมไทย  มีความรู๎ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ พร๎อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการมีสํวนรํวมการ
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จัดการขยะ การอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ตลอดจนน าความรู๎ไปปรับใช๎ในการด าเนินชีวิต
ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมตํอไป 
 
4.  วัตถุประสงค์ 

4.1 เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ 
4.2 เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการแก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

   
5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ  
 -  หมูํบ๎านในเขตอ าเภอวังสะพุง  จ านวน  10 แหํง 

เชิงคุณภาพ  
   - ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ และ

การ แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

๖.  วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลกั วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย/คน 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ส ารวจความ
ต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 

- เพื่อให๎ได๎ตรงความ
ต๎องการของ
กลุํมเปูาหมาย 

ครูและบุคลากร กศน.
อ าเภอวังสะพุง 

27 คน  กศน.อ าเภอ 
วังสะพุง 

 

พฤศจิกายน
2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
เป็นเงิน
จ านวน 
20,000 บาท 
(-สองหมื่นสอง
พันบาทถ๎วน-) 
 

2.ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

- เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

ครูและบุคลากร กศน.
อ าเภอวังสะพุง 

27 คน  กศน.อ าเภอ 
วังสะพุง 

 

26 ธันวาคม 
2561 

 

3. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว๎ 
และประสานงาน
วิทยากร 

- เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว๎
และประสานงาน
วิทยากร 

หมูํบ๎านในเขตอ าเภอ
วังสะพุง 

 

10 แหํง  อ าเภอวังสะพุง 
 
 

8 กุมภาพันธ๑
2562 

4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน  

- เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน 

ประชาชนใน 
อ าเภอวังสะพุง 

10 แหํง กศน.ต าบลทั้ง 
10 ต าบล 

 

5. สรุปผลและ
ประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

- เพื่อให๎ทราบถึง
สภาพปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู กศน.ต าบล 15 คน 
 

 

กศน.อ าเภอ 
วังสะพุง 

 

22 กันยายน
2562 

 
- 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล๎อม  โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  งบรายจํายอื่น รหัสงบประมาณ 2000239037500014      
แหลํงของเงิน  6011500  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  20,000 บาท (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) รายละเอียด
ดังนี้ 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.2561) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.2562) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.2562) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.2562) 
1. ส ารวจความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย  - - - 
2. ประชุมเพือ่ก าหนดแนวทาง 
    การด าเนินงาน 

 - - - 

3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ และ    
   ประสานงานวิทยากร 

-  - - 

4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ 
    มูลฝอยโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน 
     4.1 ให๎ความร๎ูเรื่องการบริหารจัดการขยะ  
            มูลฝอยในพื้นที ่
     4.2 ให๎ความร๎ูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 
           - ขยะอินทรีย๑ (ถังสีเขียว) 
           - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟูา) 
           - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟูา) 
          - ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

- - - - 

5. สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ     

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          -  บุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง 

10.  เครือข่าย 
 -   องค์การบริหารส่วนต าบล 

-   เทศบาลต าบลวังสะพุง 
           -   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  

11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  โครงการสํงเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 
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 12. ผลลัพธ์(Outcome) 
- ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะ และการ 

     แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
13.   ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (OUTPUTS) 
                - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก                    
                  ขยะ และการแก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
     13.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (OUTCOMES) 

  ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ร๎อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู๎ ความเข๎าใจในการคัดแยกขยะและการ
แก๎ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 - พิจารณาจากแบบสังเกต 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู๎เรียน 
 

ผู๎เสนอโครงการ 
 

          (นายสถาพร  กุตัน) 
ครูอาสาสมัครฯ 

 
ผู๎เห็นชอบโครงการ 

 
(นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ) 

คร ู
  

ผู๎อนุมัติโครงการ 
 

(นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 
ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 
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ค าสั่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

ที ่ 257 / 2561 

เรื่อง  แตํงตั้งคณะกรรมการจัดท ารํางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562  
ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง 

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

  กฎกระทรวง วําด๎วยระบบ หลักเกณฑ๑และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
ราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  20 กุมภาพันธ๑  2561 ก าหนดไว๎ในข๎อ 3 ให๎สถานศึกษาแตํละแหํงจัดให๎มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให๎เป็นมาตรฐานการศึกษาแตํละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศก าหนด พร๎อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ มุํงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว๎จัดให๎มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และจัดสํงรายงานผลการประเมินตนเองให๎แกํหนํวยงานต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็น
ประจ าป ี
  เพ่ือให๎การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ
ให๎หนต๎นสังกัดหรือหนํวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษามีหน๎าที่ในการให๎ค าปรึกษา ชํวยเหลือ และแนะน า
สถานศึกษา เพ่ือให๎การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยํางตํอเนื่อง  ในการนี้เพื่อให๎การ
จัดท ารํางแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ศูนย๑การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ได๎บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว๎ จึงแตํงตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานดังนี้ 
 

1.คณะกรรการที่ปรึกษา 
 1.1 นายสงบ  พลตื้อ  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 1.2 พระครูกิติวิสุทธิธรรม  คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
 1.3 นายประหยัด  ยนตะพันธ๑  คณะกรรมการสถานศึกษา            กรรมการ 
 1.4 นายบรรณะศักดิ์  วรรณะเดชะ คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
 1.5 นายธงชัย  นิกรสุข  คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
 1.6 นางสาวทัศนีย๑  พลซา  คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 



170 
 1.7 นายวีระวุทธิ์  สุขปื้อ  คณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
 1.8 นางณัฐญา  ค าสิงห๑  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 
 1.9 นายทวีวัฒน๑  เหลาสุพะ   คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ/ผู๎ชํวยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ให๎ค าปรึกษา ความเห็นชอบในการวางแผนการด าเนินงานการจัดท ารํางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ในการด าเนินการ 
 

2. คณะกรรมการจัดท าร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
 1. นางณัฐญา  ค าสิงห๑   ผู๎อ านวย กศน.อ าเภอวังสะพุง  ประธานกรรมการ 
 2. นายทวีวัฒน๑   เหลาสุพะ   ครู     กรรมการ 
 3. นางปภาวรินทร๑   แสวงทรพัย๑   บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ  กรรมการ 
 4. นายจรูญศักดิ์  มูณละศรี  พนักงานพิมพ๑ ส3  กรรมการ 
 5. นายสถาพร  กุดตัน   ครูอาสาสมัครฯ   กรรมการ 
 6. นางล าใย  อันทะระ   ครูอาสาสมัครฯ   กรรมการ 
 7. นางบัวค า  จันทวัน   ครูอาสาสมัครฯ   กรรมการ 
 8. นางค าแพง  ไมตรีสวัสดิ์  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 9. นางมณีรัตน๑  วานมนตรี  ครู กศน.ต าบล    กรรมการ 
 10.นางศศิธร  กองกลิ่น   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 11.นางดารนีนุช  รัตนมงคล  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 12.นางสาวปาริชาติ  ไพรยา  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 13.นางกัญจนวัฒน๑  นามวงษ๑  ครู กศน.ต าบล    กรรมการ 
 14.นางสาวกาญจนา  สุริมงคล  ครู กศน.ต าบล    กรรมการ 
 15.นางศศิพิมล  วิไลสอน   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 16.นายอภิราชน๑  การะเกษ  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 17.นายแสงอรุณ  โชตะวงค๑  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
        18.นางอุทัยวัลย๑  พรมอินทร๑   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 19.นางสาวกช  กิตติภัคโภคิน  ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 20.นางนริศรา  ปูองกัน   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 21.นายภูริวัจน๑  ค าสิงห๑   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 22.นายสุวัฒน๑  ไหลน   ครู กศน.ต าบล   กรรมการ 
 23.นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน๑  ครู ศรช.    กรรมการ 
 24.นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ๑  ครู ศรช.    กรรมการ 
 25.นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง  คร ศรช.    กรรมการ 
 26.นางสาวชัญญาพัชร๑ แสนบุํงค๎อ  บรรณารักษ๑จ๎างเหมาบริการ กรรมการ  
 27.นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง  ครูอาสาสมัครฯ  กรรมการ/เลขานุการ 
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 มีหน้าที ่1. ศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงวําด๎วย ระบบ หลักเกณฑ๑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  2. รวบรวมข๎อมูลสารสนเทศที่เก่ียวข๎อง 
  3. วิเคราะห๑จุดเดํน จุดด๎อย และโอกาส (SWOT ANALYSIS) 
  4. ก าหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ อัตลักษณ๑ และกลยุทธ๑ในการด าเนินงาน 
  5. น าเสนอ และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  7. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร 
 

3. คณะกรรมการจัดพิมพ์และท ารูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 
 3.1 นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง  ครูอาสาสมัครฯ 
 3.2 นางอุทัยวัลย๑  พรมอินทร๑  ครู กศน.ต าบล 
 มีหน้าที ่1. จัดท ารูปเลํมเอกสาร 
  2. เผยแพรํให๎กับผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องและสาธารณชนได๎ทราบและสามารถน าไปบริหาร
จัดการพัฒนาการศึกษาตํอไป 
  3.ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมายหรือตามที่เห็นสมควร     
  ให๎คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตั้งปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความเอาใจใสํ และเสียสละเพ่ือให๎
เกิดผลดีตํอทางราชการสืบไป         
   
              ทั้งนี้  วันที่  1  เดอืนตุลาคม   2561  เป็นต๎นไป 
 
                          สั่ง  ณ  วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 
                                                                  (นางณัฐญา  ค าสิงห๑) 
                                                       ผู๎อ านวยการศูนย๑การศึกษานอกระบบ 
                                                     และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอวังสะพุง     
 
 
 
 
 
 



172 

 
คณะครูและบุคลากร กศน.อ าเภอวังสะพุง 

ที ่ ชื่อ -สกุล ต าแหนํง เบอร๑โทรศัพท๑ e-mail 
1 นางณัฐญา  ค าสิงห๑     ผู๎อ านวยการ 0817390271 nattaya_nfe@hotmail.com 
2 นายทวีวัฒน๑ เหลาสุพะ    คร ู 0895750310 weenuch9@gmail.com 
3 นางปภาวรินทร๑ แสวงทรัพย๑  บรรณารักษ๑ฯ 095-669-1871 Thummalertnaja@gmail.com 
4 นายจรูญศักดิ์ มูณละศรี    พนักงานพิม๑ ส3 0807516888   moonlasri2508@gmail0. 
5 นางสาวกิ่งนภาภร ปลัดกอง ครูอาสาฯ 0862186794 King3609@gmail.com 
6 นายสถาพร  กุตัน ครูอาสาฯ 0892752195 www.toi2504@gmail.com 
7 นางบัวค า  จันทวัน ครูอาสาฯ 089-514-5449   buakham030309@gmail.com 
8 นางล าใย  อันทะระ ครูอาสาฯ 0872168579   lumyaisankote@gmail.com 
9 นางดารนีนุช  รัตนมงคล ครู กศน.ต าบล 089-279-1577 Tingdaranee@gmil.com 
10 นางค าแพง  ไมตรีสวัสดิ์ ครู กศน.ต าบล 0857411607   kampaeng03@gmail.com 
11 น.ส.ปาริชาติ ไพรยา    ครู กศน.ต าบล 0862380822   yor_ya54@hotmail.com 
12 นางศศิธร กองกลิ่น ครู กศน.ต าบล 0951986283   Dang9456@hotmail.com 
13 นางกัญจนวัฒน๑ นามวงษ๑  ครู กศน.ต าบล 0817996023   kran1106Jana@gmail.com 
14 นางศศิพิมล วิไลสอน  ครู กศน.ต าบล 0935594865   aew_sasipimol@hotmail.com 
15 นางมณีรัตน๑ วานมนตรี  ครู กศน.ต าบล 0862254134   maneerut__13@hotmail.com 
16 นายแสงอรุณ โชตะวงค๑ ครู กศน.ต าบล 095-641-3660   arunnfe@gmail.com 
17 นายอภิราชน๑ การะเกษ  ครู กศน.ต าบล 0885481770   noomhaley@hotmail.com 
18 น.ส.กาญจนา สุริมงคล  ครู กศน.ต าบล 0818737008   27kanjana20@gmail.com 
19 นางอุทยัวัลย๑ พรมอินทร๑  ครู กศน.ต าบล 093-395-5651   meesrikeaw@gmail.com 
20 นายสุวัฒน๑ ไหลน  ครู กศน.ต าบล 081-964-4897   h.suwat@hotmail.com 
21 นายภูริวัจน๑ ค าสิงห๑  ครู กศน.ต าบล 0883208377   puri.otto@gmail.com 
22 น.ส.กช กิตติภัคโภคิน ครู กศน.ต าบล 0801877380   koch4indy@gmail.com 
23 นางนริศรา  ปูองกัน  ครู กศน.ต าบล 0935166941   narissara1720@gmail.com 
24 นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง   ครู ศรช. 080-102-9652 heroin_19949@hotmail.com 
25 นางสาวณัฐธิกา ศรีจันทวงศ๑  ครู ศรช. 065-305-6831 nattika.6143.poe@gmail.com 
26 นายปรัชญา สุนทราวิรัตน๑  ครู ศรช 095-662-4840   prachya-tao@hotmail.com 
27 น.ส.ชัญญาพัชร๑ แสนบุํงค๎อ  บรรณารักษ๑จ๎างเหมา 0628961978   khainui68@gmail.com 
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คณะผู้จัดท าเอกสาร 
ที่ปรึกษา 

 1. นายปัญญา  ศาสตรา   ผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. วําที่ร๎อยโท จ านงค๑  นนทะมาศ  รองผู๎อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 3. นางณัฐญา  ค าสิงห๑   ผู๎อ านวย กศน.อ าเภอวังสะพุง  
 
คณะบรรณาธิการ 

 1. นายทวีวัฒน๑   เหลาสุพะ    ครู  
 2. นางปภาวรินทร๑   แสวงทรพัย๑   บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ 
 3. นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง  ครูอาสาสมัครฯ 
 4.  นางอุทัยวัลย๑  พรมอินทร๑   ครู กศน.ต าบล 
 
ผู้รับผิดชอบหลัก 
 1. นายทวีวัฒน๑   เหลาสุพะ    ครู  
 2. นางปภาวรินทร๑   แสวงทรพัย๑   บรรณารักษ๑ปฏิบัติการ 
 3. นายจรูญศักดิ์  มูณละศรี   พนักงานพิมพ๑ ส3 
 4. นายสถาพร  กุดตัน   ครูอาสาสมัครฯ 
 5. นางสาวกิ่งนภาภร  ปลัดกอง  ครูอาสาสมัครฯ 
 6. นางล าใย  อันทะระ   ครูอาสาสมัครฯ 
 7. นางบัวค า  จันทวัน   ครูอาสาสมัครฯ 
 8. นางค าแพง  ไมตรีสวัสดิ์   ครู กศน.ต าบล 
 9. นางมณีรัตน๑  วานมนตรี   ครู กศน.ต าบล 
 10.นางศศิธร  กองกลิ่น   ครู กศน.ต าบล 
 11.นางดารนีนุช  รัตนมงคล   ครู กศน.ต าบล 
 12.นางสาวปาริชาติ  ไพรยา  ครู กศน.ต าบล 
 13.นางกัญจนวัฒน๑  นามวงษ๑  ครู กศน.ต าบล 
 14.นางสาวกาญจนา  สุริมงคล  ครู กศน.ต าบล 
 15.นางศศิพิมล  วิไลสอน   ครู กศน.ต าบล 
 16.นายอภิราชน๑  การะเกษ   ครู กศน.ต าบล 
 17.นายแสงอรุณ  โชตะวงค๑   ครู กศน.ต าบล 
        18.นางอุทัยวัลย๑  พรมอินทร๑   ครู กศน.ต าบล 
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 19.นางสาวกช  กิตติภัคโภคิน  ครู กศน.ต าบล 
 20.นางนริศรา  ปูองกัน   ครู กศน.ต าบล 
 21.นายภูริวัจน๑  ค าสิงห๑   ครู กศน.ต าบล 
 22.นายสุวัฒน๑  ไหลน   ครู กศน.ต าบล 
 23.นายปรัชญา  สุนทราวิรัตน๑  ครู ศรช. 
 24.นางสาวณัฐธิกา  ศรีจันทวงศ๑  ครู ศรช. 
 25.นายอภิสิทธิ์  สิทธิกุล   ครู ศรช. 
 26.นายฐาปกรณ๑  ลีกระจําง   คร ศรช. 
 27.นางสาวชัญญาพัชร๑ แสนบุํงค๎อ  บรรณารักษ๑จ๎างเหมาบริการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 


