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       ค าน า 
 

 แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเอกสารในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ที่
สนองตอบเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 
ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการ
ด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 สาระของแผนปฏิบัติการประจ าปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
หน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการด าเนินงาน และรายละเอียดงาน/
โครงการและงบประมาณที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของก ศน.ต าบล และห้องสมุด
ประชาชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับนี้จน
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ 
และงบประมาณของงกศน.ต าบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ต่อไป 
         

     (นางปิยะนุช  กุณวงษ์) 
                                                              ผู้อ านวยการ กศน.อ าเภอเอราวัณ 
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สว่นที ่1  
บทน า  

 
1.  ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

2.  ที่ตัง้/การติดต่อ  เลขที่  714  หมู่ที่  13  ถนนเลย-อุดรธานี  ต าบล/แขวง  ผาอินทร์แปลง  อ าเภอ/เขต   
     เอราวัณ  จังหวัดเลย  รหสัไปรษณีย์  42220  โทร 042-853267  โทรสาร  042-853278  
      

3.  สงักดั  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  ส านักงาน 
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 
 

4.  ประวตัิความเปน็มาของสถานศึกษา 
     4.1  ประวตัสิถานศกึษา 
   กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนมีความประสงค์จะกระจายอ านาจทางการศึกษา  สู่
ท้องถิ่นให้ทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอ/กิ่งอ าเภอ ขึ้นเมื่อวันที่   27 สิงหาคม 2536  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537  เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาเป็น “ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่ง
อ าเภอเอราวัณ ”     
    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอ าเภอเอราวัณ  ได้เปลี่ยนเป็น  “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่ง
อ าเภอเอราวัณ “  จากนั้นจึงได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อ าเภอเอราวัณ ในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 
255o โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกันและต่อมาได้มีการประกาศให้ศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอ าเภอในสังกัด  เปลี่ยนเป็น  ”ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย”   
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ   ตั้งอยู่เลขที่  174 บ้านเอราวัณ หมู่
ที่ 13   ถนนเลย – อุดรธานี  ต าบล ผาอินทร์แปลง  จังหวัดเลย  มีพ้ืนที่ประมาณ 2 ไร่  อยู่ด้านทิศตะวันตกของ
โรงเรียนผาอินทร์แปลง   
   4.1.1  อัตราก าลังบุคลากรครูและบุคลากร  จ านวน  15  คน   ดังนี้ 
       1)  ผู้บริหาร  (ข้าราชการ)    จ านวน     1 คน 
    2)  ครูอาสาฯ (พนักงานราชการ)  จ านวน     2 คน 
   3)  ครู  กศน.ต าบล (พนักงานราชการ) จ านวน      8 คน  
  4)  ครู ศรช.    จ านวน      3    คน 

5)  บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  จ านวน      1 คน 

http://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550
http://th.wikipedia.org/wiki/8_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
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ท าเนียบบุคลากรศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา พื้นที่รับผิดชอบ 

1. นางปิยะนุช  กุณวงษ ์ ผู้อ านวยการ ศบ.ม  (ศึกษาศาสตร์มหาบัณทิต ) 
สาขาบริหารการศึกษา 

อ าเภอเอราวณั 

2. นางสายสณุีย์  ม่วงแสง ครูอาสาฯ คบ.  (ครุศาสตรบณัฑิต) 
สาขาการประถมศึกษา 

ผาอินทร์แปลง/ ต.
เอราวัณ 

3 นางชุลีพร  วรรณแจ่ม ครูอาสาฯ คบ.(ครุศาสตร์บณัฑติ) 
สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา 

ต.ทรัพย์ไพวัลย์/ 
ต.ผาสามยอด 

4. นายสุรยิา  โคตรแก้ว ครู  กศน.ต าบล วท.บ  (วิทยาศาสตร์บณัฑิต) 
สาขาส่งเสรมิการเกษตร 

ต.เอราวณั 

5. นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล ครู  กศน.ต าบล วท.บ  (วิทยาศาตรบัณฑติ) 
สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ต.ผาอินทร์แปลง 

6. นางจิราลักษณ์  สุภาวรรณ ์ ครู  กศน.ต าบล ศศบ.(ศิลปศาสตร์บัณฑิต) 
สาขาภาษาอังกฤษ 

ต.ทรัพย์ไพวัลย ์

7. นางกาญจนา  สอนสียา ครู  กศน.ต าบล ศบ.  (เศรษฐศาสตร์บณัฑิต) 
สาขาการเงิน 

ต.ผาสามยอด 

8. นางปุณยนุช ชัยวงค์ ครู  กศน.ต าบล คบ.  (ครุศาสตรบณัฑิต) 
สาขาสังคมศึกษา 

ต.เอราวณั 

9. นายสมรภูมิ  บัวละบาล 
 

ครู  กศน.ต าบล คบ.  (ครุศาสตรบณัฑิต) 
สาขาอุตสาหกรรมศลิป ์

ต.ผาอินทร์แปลง 

10. นายองอาจ   สุภาวรรณ ์ ครู  กศน.ต าบล บธ.บ  (บริหารธุรกิจบณัฑติ) 
สาขาการจดัการทั่วไป 

ต.ทรัพย์ไพวัลย ์

11. นางสาวณัฐรดา มงคลชัย 
 

ครู  กศน.ต าบล วท.บ  (วิทยาศาตรบัณฑติ) 
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร 

ต.ผาสามยอด 

12 น.ส.สภุาพร  โนนเดช ครู ศรช. บธ.บ  (บริหารธุรกิจบณัฑติ) 
สาขาการจดัการทั่วไป 

ต.ผาอินทร์แปลง 

13 นายวิศณุพงษ์  เทียบพิมพ ์ ครู ศรช. วท.บ.(วิทยาศาตร์บณัฑิต) 
สาขาวิทยาศาตร์และเทคโนโลย ี

ต.เอราวณั 

14. น.ส.เนตรชนก  ศรีสว่าง ครู ศรช. คบ. (ครุศาสตรบณัฑิต) 
สาขาปฐมวัย 

ต.ผาสามยอด 

15. น.ส.พสชนันท์  ตระกลูเทียบแสน บรรณารักษ์ คบ. (ครุศาสตรบณัฑิต) 
สาขาบรรณารักษศาสตร ์

ห้องสมุด 
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4.1.2  พ้ืนที่รับผิดชอบด าเนินการ 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  มีหน้าที่จัดการศึกษาให้กับ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียนของอ าเภอ  โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 4 ต าบล  47  หมู่บ้าน 
ด าเนินงานคลอบคลุมพ้ืนที่  โดยมี  กศน.ต าบล (ศูนย์การเรียนชุมชน)  ทั้งหมด  4  แห่ง  ดังนี้ 
  พ้ืนที่ด าเนินการของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
ต าบลเอราวัณ   16 หมู่บ้าน 
ต าบลผาอินทร์แปลง  14 หมู่บ้าน 
ต าบลผาสามยอด   10 หมู่บ้าน 
ต าบลทรัพย์ไพวัลย์  7 หมู่บ้าน 
  4.1.3  กศน.ต าบล    
    มีทั้งหมด    4   ต าบล    ดังนี้ 

ที ่ ชื่อศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ครูประจ าศูนย์การเรียนชุมชน 

1 กศน. ต าบลเอราวัณ 
บ้านโคกรัง หมู่ 7  
ต.เอราวัณ 

นายสุริยา  โคตรแก้ว 
นางปุณยนุช    ชัยวงค์ 
นายวิศณุพงษ์  เทียบพิมพ์ 

2 กศน. ต าบลผาสามยอด 
กศน.ต าบลผาสามยอด 
บ้านห้วยป่าน หมู่ 1 ต.ผาสามยอด 

นางกาญจนา    สอนสียา 
นางสาวณัฐรดา แสวงผล 
น.ส.เนตรชนก  ศรีสว่าง 

3 กศน.ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ 
บ้านผาสะนา หมู่ 4  
ต. ทรัพย์ไพวัลย์ 

นายองอาจ    สุภาวรรณ์ 
นางจิราลักษณ์  สุภาวรรณ์ 

4 กศน.ต าบลผาอินทร์แปลง บ้านเอราวัณ ม.13 ต.ผาอินทร์แปลง 
นางสาวรุ่งนภา    ทิพย์ประมวล 
นายสมรภูมิ    บัวละบาล 
น.ส.สภุาพร  โนนเดช 

4.2  อาณาเขต 
             อ าเภอเอราวัณตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัด  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  42 
กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ 
    -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับอ าเภอเมืองเลยและอ าเภอนาด้วง  
    -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ าเภอนาวัง (จังหวัดหนองบัวล าภู)  
    -  ทิศใต้ ติดต่อกับ  อ าเภอผาขาว อ าเภอนากลาง และอ าเภอศรีบุญเรือง (จังหวัด 
       หนองบัวล าภู)  

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%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%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%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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%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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
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    -  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอ าเภอเอราวัณ 
  4.3  สภาพชมุชน 
         4.3.1  ภูมิศาสตร์ 
     4.3.1.1  ลักษณะภูมิประเทศ 
       อ าเภอเอราวัณมีพ้ืนที่ 262   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 163,750 ไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา มีป่าเบญจพรรณและมีล าห้วยไหลผ่าน เช่น ล าน้ าสวย ล าน้ าหินฮาว ล า
น้ าตาดข่า ล าน้ าป่าน และล าน้ าลิ้นควาย พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้แก่ ป่าดงซ าทอง ป่าหนองไผ่ 
ป่าผาสามยอด และป่าโคกนกยูง มีเนื้อที่ป่าโดยประมาณ 82,155 ไร่ มีระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่สูงกว่า
ระดับน้ าทะเลประมาณ  270  เมตร 
    4.3.1.2  ลักษณะภูมิอากาศ 
       อ าเภอเอราวัณมีลักษณะภูมิอากาศ โดยแบ่งฤดูกาลตามลักษณะอากาศของประเทศ
ไทย แบง่ออกเป็น 3  ฤดู ได้แก่  
      ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศจะร้อนและร้อนจัด
ที่สุดในเดือนมีนาคมและเมษายน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ท าให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงง่าย 
ฤดูร้อนจะร้อนมาก และบางครั้งจะมีพายุฤดูร้อนเกิดข้ึน  
       ฤดูฝน จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก เริ่มปลายเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม จะ
เกิดฝนเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่วนช่วงหลังจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมจะมี
ฝนเนื่องอิทธิพลจากร่องความกดอากาศต่ าและพายุจากทะเลจีนใต้  
       ฤดูหนาว จะเริ่มหนาวตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ เป็นผลมาจาก
อิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนเข้าปกคลุมประเทศไทย ท าให้อุณหภูมิลดลงทั่วไป และมี
อากาศเย็น เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับกับภูเขา ในฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด  
          4.3.2  การปกครองส่วนภูมิภาค 
     อ าเภอเอราวัณแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ต าบล 47 หมู่บ้าน ได้แก่ 
     1.  ผาอินทร์แปลง  (Pha In Plaeng)  14  หมู่บ้าน 
     2.  เอราวัณ  (Erawan)    16  หมู่บ้าน 
     3.  ผาสามยอด  (Pha Sam Yot)            10  หมู่บ้าน 
     4.  ทรัพย์ไพวัลย์  (Sap Phaiwan)  7  หมู่บ้าน 
          4.3.3  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ท้องที่อ าเภอเอราวัณประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง ได้แก่ 
      1)  เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลผาอินทร์แปลงทั้งต าบล  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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      2)  เทศบาลต าบลเอราวัณ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลเอราวัณท้ังต าบล  
      3)  องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลผาสามยอดทั้งต าบล   
      4)  องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ทั้งต าบล  
         4.3.5  สถานที่ราชการ 
     1)  ที่ว่าการอ าเภอเอราวัณ  
      2)  โรงพยาบาลเอราวัณ  
      3)  สถานีต ารวจภูธรเอราวัณ  
      4)  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ  
      5)  ส านักงานเกษตรอ าเภอเอราวัณ  
       6)  สถานศึกษา 
                     6.1)  สังกัดส านักงานส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย   ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
                        6.2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเลยเขต  2 ของส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย  
      โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน  3  แห่ง 
     1.  โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา  
     2.  โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม  
      3.  โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม  
    โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  20  แห่ง 
     1.  โรงเรียนบ้านเอราวัณ  
   2.  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่  
   3.  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน  
   4.  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว  
   5.  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน  
   6.  โรงเรียนบ้านซ าบุ่น 
   7.  โรงเรียนบ้านวังม่วง  
   8.  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย  
   9.  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  
   10.  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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   11.  โรงเรียนบ้านนาอ่างค า  
   12.  โรงเรียนบ้านซ าม่วง  
   13.  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง  
   14.  โรงเรียนบ้านซ าบุ่น  
   15.  โรงเรียนบ้านนาอุดม  
   16.  โรงเรียนโคกสง่า  
    17.  โรงเรียนบ้านหนองตูม  
   18.  โรงเรียนบ้านผาสามยอด  
      19.  โรงเรียนบ้านผาสะนา  
     20.  โรงเรียนต ารวจตะเวนชายแดนวังชมภู 
         4.3.6  ธนาคาร 
              ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  
        4.3.7  เส้นทางการคมนาคม 
      -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (อุดรธานี-เอราวัณ)  
      -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2400 [แยกทางหลวงหมายเลข 201 (หนองหิน)-บรรจบ
ทางหลวงหมายเลข 210 (เอราวัณ)]  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (เอราวัณ-วังเลา)  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (วังไห-ท่าสะอาด)  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านสี่แยก-บ้านเหมืองแบ่ง)  
      -  ทางหลวงชนบทของกรมทางหลวงชนบท (บ้านขัวแตะ-โป่งศรีโทน)  
        4.3.8  สังคมและวัฒนธรรม 
     ปัจจุบันอ าเภอเอราวัณมีประชากรจากต่างจังหวัดอพยพมาตั้งถิ่นฐานและท ามาหากิน
จ านวนมาก แม้จะเป็นสังคมใหม่แต่ก็ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สามารถบูรณาการเข้า
ด้วยกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และเกิดวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในทางที่ดีข้ึนตามมา ประชากรที่อาศัย
อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณประกอบด้วยชาวเลยดั้งเดิม ชาวอีสาน ชาวจีน และชาวญวน 
  4.3.8.1  ประเพณีบุญบั้งไฟล้าน 
        ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเป็นประเพณีพ้ืนเมืองที่มีชื่อเสียงของอ าเภอเอราวัณ ในงานมี
การแข่งขันการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ แข่งขันจุดบั้งไฟ และมีมหรสพต่าง ๆ ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็น
เวลา 3 วัน ในเดือนมิถุนายนของทุกปี 
  4.3.8.2  เทศกาลงานงิ้วเอราวัณ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%97
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       เนื่องจากอ าเภอเอราวัณมีคนไทยเชื้อสายจีนมาอยู่อาศัยในการประกอบอาชีพค้าขาย
อยู่มาก จึงมีกลุ่มพ่อค้าที่มีเชื้อสายจีนจัดงานเทศกาลงานงิ้วไหว้ศาลเจ้าพ่อเอราวัณขึ้น ที่บริเวณหน้าตลาดสด
อ าเภอเอราวัณ และยังมีมหรสพต่าง ๆ ให้ชมอีกมากมาย ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วันในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือน
ธันวาคมของทุกป ี
  4.3.8.3  โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) 
       โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริของสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีเป้าหมายให้ราษฎรสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกัน โดย
ราษฎรมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่า นอกจากนี้ยัง
มีโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความหวงแหนในแผ่นดินที่อาศัย 
      โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ผานาง-ผาเกิ้ง) ตั้งอยู่ที่บ้านผานาง หมู่ที่ 5 ต าบลผาอินทร์
แปลง มีเนื้อที่ 500 ไร่ พื้นที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่ติดกับเขาภูผาผีถอนซึ่งมีป่าธรรมชาติประมาณ 1,500 
ไร่ ปัจจุบันยังมีสภาพป่าที่สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก เช่น ลิง ชะมด อีเห็น ไก่ป่า กระรอก และนกชนิดต่าง ๆ 
มีสระน้ าขนาดใหญ่ซึ่งมีน้ าตลอดปี ภายในโครงการมีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎร 
เช่น การทอผ้าไหม โรงเพาะเห็ด บ่อเลี้ยงปลา เลี้ยงกบ เพาะช ากล้าไม้ และมีรีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย 
       การเดินทางใช้เส้นทางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  210  (อุดรธานี-เอราวัณ) ระยะทาง
ประมาณ 31  กิโลเมตรจากอ าเภอเอราวัณ ผ่านตัวอ าเภอเอราวัณไปจนถึงโรงเรียนบ้านวังส าราญในเขตอ าเภอนา
วัง จังหวัดหนองบัวล าภู แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าเขตจังหวัดเลยอีกครั้ง ไปอีกประมาณ  2  กิโลเมตรถึงพ้ืนที่โครงการ 
 
 4.4  ท าเนียบผูบ้รหิาร 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ระยะเวลาที่ 
ด ารงต าแหน่ง 

1 นายประเด็จ  แปลงกันทา ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2539 
2 นายชาลี  สุโนภักดิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 254o 
3 นายจักรวุฒิ  ชนะพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 254o -  2541 
4 นายดุลยนัย  ยมด า  ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2541 – 2542 
5 นายสายัณห์  ถมหนวด ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ.2542 – 2547 
6 นายสุนันท์  โกมาสถิตย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2547 – 2552 
7 นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา พ.ศ. 2552 – ถึงปัจจุบัน 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87
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%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
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5.  โครงสรา้งสถานศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. งานธุรการและสารบรรณ   
2. งานการเงินและบัญชี 
3. งานงบประมาณและระดม 
     ทรัพยากร 
4. งานพัสดุ    
5. งานบุคลากร 
6. งานอาคารสถานที่ 
 7. งานแผนงานและโครงการ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานข้อมูลสารสนเทศและ 
      การรายงาน 
10. ศูนย์ราชการใสสะอาด 
11. งานควบคุมภายใน 
12. งานนิเทศภายใน ติดตาม 
       และประเมินผล 
13. งานเลขานุการคณะกรรม 
       การสถานศึกษา                                                                                                                                      
14. งานประกันคุณภาพภาย 
       ในสถานศึกษา 
 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศัย 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

กลุ่มส่งเสริมภาคเีครือข่าย 
และกจิการพเิศษ 

 

กลุ่มอ านวยการ            

1.  งานส่งเสริมการรู้หนงัสือ 
2.  งานการศึกษาพ้ืนฐานนอกระบบ 
3.  งานการศึกษาต่อเน่ือง 
     - กศ. เพื่อพฒันาอาชีพ 
     - กศ. เพื่อพฒันาทกัษะชีวติ 
     - กศ. เพื่อพฒันาสงัคมและชุมชน                   
- งานศูนยฝึ์กอาชีพชุมชน 
4.  งานการจดัศึกษาตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.  งานการศึกษาตามอธัยาศยั 
6.  งานพฒันาหลกัสูตร ส่ือนวตักรรม   
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
7.  งานทะเบียนและวดัผล 
8.  งานศูนยบ์ริการใหค้  าปรึกษาแนะน า 
9.  งานกิจการนกัศึกษา 

1.  งานส่งเสริม สนบัสนุนภาคี เครือข่าย                                              
2.  งานกิจการพิเศษ 
     - งานโครงการอนัเน่ืองมาจาก               
        พระราชด าริ 
     - งานป้องกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติด/ 
       โรคเอดส์ 
     - งานส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย 
     - งานสนบัสนุน ส่งเสริม นโยบาย 
        จงัหวดั/อ าเภอ 
     - งานศูนยเ์ครือข่ายแกนน า 
        คุม้ครองสิทธิผูบ้ริโภค   
3.  งานกิจการลูกเสือและยวุกาชาด 
 

คณะกรรมการการสถานศึกษา 
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6.  งบประมาณที่ไดร้ับ 
          6.1  เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562           2,080,000 บาท 
  6.2 เงินนอกงบประมาณ                         37,500.26        บาท 
   รวมเงินทั้งสิ้น  2,114,100.26       บาท 
 
7.  การใชจ้า่ยงบประมาณ   
          7.1  เงินงบประมาณปี พ.ศ. 2562            2,080,000         บาท 
    7.2 เงินนอกงบประมาณ       37,500.26          บาท 
 
 8.  จ านวนผูเ้รยีน  ผูร้บับริการ และจ านวนผูส้อน (ปปีจัจบุนั) 

หลักสูตร/ประเภท จ านวนผู้เรียน รวม จ านวนผู้สอน 
ชาย หญิง 

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
-ระดับประถมศึกษา   156 8 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   280 11 
-ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   493 11 
รวมจ านวน   929 13 
 
9.  จ านวนบคุลากร (ปปีจัจบุนั) 
       

ประเภท/ต าแหนง่ จ านวน 
ต่ ากวา่ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวมจ านวน 

ข้าราชการครู - - 1 - 1 
บุคลากรทางการศึกษา - - - - - 
ลูกจ้างประจ า - - - - - 
พนักงานราชการ - 5 5 - 10 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 2 1 - 3 
จ้างเหมาบริการ - 1 - - 1 
รวมจ านวน - 8 7 - 15 
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10.  แหลง่เรียนรูแ้ละภาคีเครอืข่าย 
     10.1  แหล่งเรียนรู ้
 10.1.1 กศน.ต าบล 

ชื่อ กศน.ต าบล ที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ 
1. กศน.ต าบลเอราวัณ บ้านโคกรัง  หมู่  7 ต.เอราวัณ นายสุริยา    โคตรแก้ว 
2. กศน.ต าบลผาอินทร์แปลง บ้านเอราวัณ  หมู่  13 ต.ผาอินทร์แปลง นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล 
3. กศน.ต าบลผาสามยอด บ้านห้วยป่าน หมู่ที่ 1 ต าบลผาสามยอด นางกาญจนา  สอนสียา 
4. กศน.ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ บ้านผาสะนา  หมู่  4 ต าบลทรัพย์ไพวัลย์ นายองอาจ  สุภาวรรณ์ 
รวมจ านวน      4    แห่ง 
 
 10.1.2 แหล่งเรียนรู้  
ล าดับ

ที ่
ชื่อ สกลุ หมูบ่า้น 

ชื่อแลง่เรียนรู/้ 
ภมูปิัญญา 

เบอรโ์ทร 

1 นางสมัย  ทองหนองกอย   หมู่ 1 บ้านห้วยป่าน     ทอเสื่อ 098  6505053 
2 นายภู  บุญใบ หมู่ 2 บ้านหนองตูม จักสานไม้ไผ่ 098  1198737 
3 นางน้อย  มอไธสงค์ หมู่ 3 บ้านโนนสวรรค์ ทอเสื่อ 089  9402550 
4 นางยุวดี  ทินราช   หมู่ 4  บ้านนาอุดม ท่อผ้าไหมมัดหมี่ 088  3210133 
5 นางหนูจันทร์  ชาคะนิเวช หมู่ 5  บ้านซ าม่วง ทอเสื่อ 095  5638649 
6 นายมะลิ  รัฐวร หมู่ 6 บ้านศูนย์พัฒนา จักสานไม้ไผ่ 088  3203384 
7 นางพิกลุ  ลอยนอก    หมู่ 7  บ้านนาสมใจ ทอเสื่อ 080  7647145 
8 นางค าเบ้า  ถาระคร   หมู่ 8 บ้านห้วยสวรรค์ ทอเสื่อ 087  9489817 
9 นางค าดี  ทวีวงษ์   หมู่ 9  บ้านห้วยป่าน ทอผ้าไหมมัดหมี่ 065  0847911 
10 นายธงชัย  ภายศร ี หมู่ 10  บ้านหนองตูม ฟาร์มไก่และฟาร์มหมู 080 7591649 
11 นายป่อง  พานิช หมู่ 1 บ้านซ าบุ่น เลี้ยงไหม 084-7355759 
12 นางสุเนตร  บัวภา หมู่ 2 บ้านผาสามยอด ทอเสื่อ 089-7457823 
13 นายหา  สุพรรณพุทธา หมู่ 3 บ้านนาอ่างค า จักสาน 039-4464191 
14 นายบัวเรียน  สาระค า หมู่ 4 บ้านผาสะนา เลี้ยงไก่ด า 088-5710870 
15 ร.ต.ท.ศักดินนท์ ศักดา หมู่ 5 บ้านวังชมภู โครงการพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
089-9424883 

16 นางพิสมัย  ก็อดสูงเนิน หมู่ 6 บ้านโนนดินแดง สวนเศรษฐกิจพอเพียง 063-8376306 
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17 นางสายสมร  ทวีแสง หมู่ 7 บ้านใหม่ชัยเจริญ กล้วยอบน้ าผึ้ง 093-4495478 
18 นายสังวาล  หมุยเฮบัว หมู่ 1 บ้านหนองใหญ่ เศรษฐกิจพอเพียง 086-2321879 
19 นายทองจ่าย  ศรีบุรินทร์ หมู่ 2 ขัวไม้แดง เศรษฐกิจพอเพียง 082-1123834 
20 นายสัญญา  ศรีบุญ หมู่ 3 บ้านเอราวัณ ศิลปะดนตรี 089-5709448 
21 นายสวมทอง  คุณนา หมู่ 4 บ้านผาอินทร์

แปลง 
เศรษฐกิจพอเพียง 089-5701622 

22 น.ส.นวลจันทร์  สมีใหญ่ หมู่ 5 บ้านผานาง กล้วยฉาบ 089-7132885 
23 นายสุริยันต์  ปัจจัย หมู่ 6 บ้านดงนกกก หัตถกรรมกลุ่มจักสาน 080-1987377 
24 นางอมร  ทักษิณ หมู่ 7 บ้านเอราวัณ หัตถกรรมกลุ่มจักสาน 081-0539881 
25 นายค าหล้า  พรมโว หมู่ 8 บ้านหนองน้ าใส หัตถกรรมกลุ่มจักสาน 088-5226310 
26 นายส ารอง  วงษ์มา หมู่ 9 บ้านผาซ าบอน กล้วยอบน้ าผึ้ง 063-0078422 
27 นางวิศรุตรตา  สุขเจริญ หมู่ 10 บ้านเอราวัณ ประเพณีพิธีกรรม/การท าพาน

บายศรี 
089-8408098 

28 นางสมพร  สาธุ หมู่ 11  บ้านซ าทอง ศิลปะพ้ืนบ้าน/หมอล า 089-5294462 
29 นางจ าเนียน หมู่สูงเนิน หมู่ 12 บ้านเอราวัณ สถานประกอบการนวด 083-6778447 
30 นายสิงห์  เบ้าทุมมา หมู่ 13 บ้านเอราวัณ สถานประกอบการ การท า

เฟอร์นิเจอร์ 
097-3198003 

31 นายทองสุข  หาสีงาม หมู่ 14 บ้านซ าขาม เศรษฐกิจพอเพียง 081-3472710 
32 นายวรรณชัย พิมคีรี หมู่ 1 บ้านวังเลา ล่องแพล าน้ าสวย  
33 นางดวงใจ สาละ หมู่ 2 บ้านหัวฝาย การทอเสื่อ  
34 นางสุพี  พิลา หมู่ 3 บ้านวังม่วง การเลี้ยงจิ้งหรีด  
35 นางวิไล ศรีสะอาด หมู่ 4 บ้านหัวฝาย การทอเสื่อ  
36 สถาบันการเงินบ้านโคก

สวรรค์ 
หมู่ 5 บ้านโคกสวรรค์ บัญชีครัวเรือน  

37 นายปรีชา สาวสืบ หมู่ 6 บ้านโป่งศรีโทน ศิลปวัฒนธรรม  
38 นายสมหวัง ปิตตานัง หมู่ 7 บ้านโคกรัง อาชีพการท าไม้กวาด  
39 นางขวัญตา ภาษี หมู่ 8 บ้านพรประเสริฐ การท าผ้ามัดย้อม  
40 นายสงบ วงษา หมู่ 9  บ้านวังประทุม เศรษฐกิจพอเพียง  
41 นายวิษณุ กุจะพันธ์ หมู่  10  บ้านเหล่าใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่  
42 นายตัน สีมาลี หมู่ 11 บ้านหัวฝาย การท าไม้กวาด  



12 

 

43 นางจันทร์หอม นิลเขียว หมู่ 12  บ้านทรัพย์เจริญ การทอเสื่อ  
44 นางอุไร อัดดะ หมู่  13  บ้านโนนถาวร การทอตุง  
45 นายค าผอง วงษา หมู่ 14 บ้านพรสว่าง การสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่  
46 นายอรชน โนนเดช หมู่ 15  บ้านโป่งศรีโทน เกษตรผสมผสาน  
47 นายชาญชัย นามให หมู่ 16 บ้านหัวฝาย การท าขนมเปี๊ยะ  

 

10.1.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสามารถประสบการณ์ ที่อยู่ 

1. นายลอนสัน  โหล่ค า ศิลปะ บ้านผาสามยอด  ต.ทรัพย์ไพวัลย์ 
2. นายทองสุข  รัตนวรรณ จักสาน/สิ่งทอ บ้านห้วยป่าน  ต.ผาสามยอด 
3. นายกี่   สิงห์โคตร จักสาน/สิ่งทอ บ้านห้วยป่าน  ต.ผาสามยอด 
 

     10.1.4.  ภาคีเครือข่าย 
ชื่อ ภาคีเครือข่าย ที่ตั้ง/ที่อยู่ 

1. เทศบาลต าบลเอราวัณ ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
2. เทศบาลต าบลผาอินทร์แปลง ต.ผาอินทร์แปลง  อ.เอราวัณ จ.เลย 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลผาสามยอด ต.ผาสามยอด  อ.เอราวัณ จ.เลย 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลทรัพย์ไพวัลย์ ต.ทรัพย์ไพวัลย์  อ.เอราวัณ จ.เลย 
5. อ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
6. พัฒนาชุมชนอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
7. เกษตรอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
8. สาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
9. สถานีต ารวจอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
10. โรงพยาบาลอ าเภอเอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย 
11. โรงเรียนบ้านบ้านเอราวัณ ต.ผาอินทร์แปลง  อ.เอราวัณ จ.เลย 
12. โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน บ้านวังชมพู ต.ทรัพย์ไพวัลย์อ.เอราวัณ จ.เลย 
13. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง ต.ผาอินทร์แปลง  อ.เอราวัณ จ.เลย 
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สว่นที ่2  
ยุทธศาสตรแ์ละจดุเนน้การด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 

➣ วสิยัทัศน ์
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับ

ช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษ  ที ่21 

➣ พันธกจิ 
1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบททาง
สังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการเรียนรู้อ่ืนใน
รูปแบบต่างๆ 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

➣ เปา้ประสงค ์
1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและ
ยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
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3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพ่ิมโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบที่หลากหลาย 

8. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

9. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

➣ ตวัชีว้ดั 
1. จ านวนผู้ เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
 2. จ านวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 
 3. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและพัฒนาทักษะชีวิต 

4. ร้อยละการอ่านของคนไทยเพ่ิมขึ้น 
5. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  
6. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ วไปที่เข้าถึงบริการการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใน

รูปแบบต่าง ๆ 
7. จ านวนประชาชนที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ ในอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพบริบท และ

ความต้องการของพ้ืนที่/ชุมชน  
 8. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 9. จ านวนท าเนียบศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงของต าบล และจ านวนกลุ่มเกษตรชุมชนดีเด่น 
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10. จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
ส าหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 

11. มีการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตและการเผยแพร่ข่าวโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาส าหรับศูนย์ข่าวโทรทัศน์เพ่ือ
การศึกษา 1 ระบบ 

12. จ านวนบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ได้รับการอบรมให้มีความรู้และทักษะใน 
การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิทัล 

13. จ านวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้าถึงบริการความรู้นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยผ่านช่องทางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

14. จ านวนรายการโทรทัศน์/ CD/แอพพลิเคชั่น ในการให้ความรู้ด้านการเกษตร 
15. จ านวน/ประเภทของสื่อ ที่มีการจัดท า/พัฒนาและน าไปใช้ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน/

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
16. ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่มีการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดท าฐานข้อมูล

ชุมชนและการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยของ
องค์การ 

17. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
18. จ านวนผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดของโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
19. ร้อยละของต าบล/แขวง มีปริมาณขยะลดลง  
20. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
21. ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
22. จ านวนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

ตวัชีว้ดัเชงิคณุภาพ 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

(N-NET) 
 2. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ได้รับการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพ่ิม
สูงขึ้น  
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 4. ร้อยละผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษานอกแบบที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งของ
หลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 
 5. ร้อยละของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
 6. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาอาชีพตาม
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

7. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ทักษะอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 
 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
 9. จ านวนครู กศน. ต้นแบบการสอนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถเป็นวิทยากรแกนน าได้ 
 10.ร้อยละของครู กศน. ทั่วประเทศ สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
 11.ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเกณฑ์การอบรมตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
 12.ร้อยละของหน่วยงาน และสถานศึกษา กศน. ที่สามารถด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
นโยบายเรง่ดว่นเพื่อรว่มขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

 
1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง 

1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
1) เสริมสร้างความรู้ความเข้ าใจที่ ถูกต้องในการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเป็นพลเมืองดี เคารพความคิดของผู้ อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและ
หลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์รวมทั้งสังคมพหุวัฒนธรรม 

2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดจน
สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
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1.2 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพ้ืนที่พิเศษ1) เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพ้ืนที่ชายแดน 

1.1 พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความสอดคล้องกับ
บริบทของสังคม วัฒนธรรม และพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ 

1.2 เร่งจัดท าแผนและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนส าหรับหน่วยงานและสถานศึกษา 
รวมทั้งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยบูรณาการแผนและ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ ในรูปแบบต่างๆ ที่
หลากหลายตรงกับความต้องการของผู้เรียน อาทิ การเพ่ิมพูนประสบการณ์ การเปิดโลกทัศน์ การยึดมั่นในหลัก
คุณธรรมและสถาบันหลักของชาติ 

1.4 สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพประชาชน  สร้างงานและพัฒนาอาชีพที่เป็นไปตาม
บริบทและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
 

2. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรมเพือ่สร้างขีดความสามารถในการแขง่ขนัของ
ประเทศ 

2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ
ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1) พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน. เช่น  
Boot Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

2) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.2 พัฒนาก าลังคนให้เป็น “Smart Digital Persons (SDPs)” ที่มีทักษะด้านภาษาและทักษะดิจิทัลเพ่ือ
รองรับการพัฒนาประเทศ 

1) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชน มีความรู้พ้ืนฐานด้าน Digital และ
ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน
รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่อาชีพ 

2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน  เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 
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3) พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยเน้นทักษะภาษาเพ่ืออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว 
 

3. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคนใหม้ีคุณภาพ 
3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (Smart Aging Society) 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย  รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด  “Active Aging” 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

3.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม (Smart Farmer : เกษตรกรปราดเปรื่อง) 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะ

กับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตร และสร้างช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชนโดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 

3.4 เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมีความสามารถ
ในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 
รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 

3.5 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน สู่ “วิสาหกิจชุมชน : ชุมชนพ่ึงตนเอง ท าได้ ขายเป็น” 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน และความต้องการของตลาด 

รวมทั้งสร้างเครือข่ายการรวมกลุ่มในลักษณะวิสาหกิจชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 
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2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า  การท าช่องทางเผยแพร่และ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบครบวงจร 

3.6 จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
1) พัฒนาบุคลากรและแกนน าเกษตรกรในการเผยแพร่และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทาง

เกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม 
2) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบระดับต าบลด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม  

เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับชุมชน 
3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการระหว่าง ศฝช. และ กศน.อ าเภอ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม

แนวทางเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมให้กับประชาชน 
3.7 ยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพของสื่อและนวัตกรรม รวมการมตรฐานของการ
วัดและประเมินผลเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้สังคมเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของส านักงาน กศน. 
 

4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.1 ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษามาใช้ เพ่ือสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning ที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ เพ่ือ

เป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ 

4.3 เพ่ิมอัตราการรู้หนังสือและยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน 
1) เร่งจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือ และคงสภาพการรู้หนังสือ ให้ประชาชนสามารถ

อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น โดยเฉพาะประชาชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และ
พ้ืนที่ห่างไกล โดยมีการวัดระดับการรู้หนังสือ การใช้สื่อ กระบวนการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะในรูปแบบต่างๆ ที่
เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมาย ให้ประชาชนสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย 
เพ่ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ าวันได้ 

2) ยกระดับการรู้หนังสือของประชาชน โดยจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

4.4 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจ าการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายพิเศษอ่ืนๆ เช่น คน
พิการเด็กออกกลางคัน ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
 4.5 พลิกโฉม กศน. ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G” 
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1) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ : Good 
Teacher ให้เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้กับผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบ
รู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ที่ดี รวมทั้งเป็น
ผู้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

2) พัฒนา กศน.ต าบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง : Good 
PlaceBest Check-In มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ
การเข้าถึง และสะดวกต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างสร้างสรรค์ มีสิ่งอ านวยความสะดวก ดึงดูดความสนใจ และมี
ความปลอดภัยส าหรับผู้รับบริการ 

3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน  กศน .ต าบล  : Good Activities ให้มีความ
หลากหลายน่าสนใจ ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งเปิด
โอกาสให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน 

4) เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnership ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้เกิด
ความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

4.6 ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่างๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ศูนย์
เรียนรู้แหล่งโบราณคดี ห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่หลากหลายและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
5.2 สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับ

การคัดแยกการแปรรูป และการก าจัดขยะ รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรที่

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

6. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาประสทิธภิาพระบบบรหิารจดัการ 
6.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  และเชื่อมโยง

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

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาสนเทศเพ่ือช่วยในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งระบบการจัดท า
แผนปฏิบัติการและระบบการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 

6.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน
หรือความช านาญ 
 
 

ภารกจิตอ่เนือ่ง 
 

1. ด้านการจดัการศกึษาและการเรยีนรู้ 
1.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1) สนับสนนุ การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัย จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยด าเนิน 
การให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการ
สอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย  พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 

3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง  การส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆ นอกหลักสูตร มาใช้
เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 

 

1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ

เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
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2) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงานการส่งเสริมการรู้
หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
ในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 

4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

 
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการ
บริการ ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโดยจัดให้มีหนึ่งอาชีพเด่นต่อหนึ่งศูนย์ฝึกอาชีพ  รวมทั้งให้มีการก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ ที่
สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข สามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ  ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
เตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต โดย
จัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญต่างๆ เช่น สุขภาพกายและจิต การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา คุณธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินผ่านการศึกษารูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ 

3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกิจกรรมจิตอาสา 
การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยจัด
กระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ การสร้างจิตส านึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น พลเมืองดี การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน การ
บริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัยการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน 
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4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้ม กัน สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 

1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด

กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่าน

และศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย โดย

สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 

4) จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ าท้องถิ่น โดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการ สื่อและกิจกรรม
การศึกษาที่ เน้นการเสริมสร้างความรู้และสร้างแรงบันดาลใจสอดแทรกวิธีการคิดและปลูกฝังเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกทักษะกระบวนการที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์  ควบคู่กับเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของของชุมชนและ
ประเทศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ มีความสามารถในการคิด
เชิงวิเคราะห์ มีทักษะที่จ าเป็นในโลกศตวรรษที่ 21มีความสามารถในการปรับตัวรองรับการผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 

2. ด้านหลกัสูตร สือ่ รปูแบบการจดักระบวนการเรยีนรู้ การวดัและประเมนิผล งานบรกิารทางวชิาการ และการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมทั้งหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
พ้ืนที ่และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน  สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืนๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 
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2.3 พัฒนารูปแบบการจัดจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัยด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุมการ
สอบออนไลน์ 

2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้มี
คุณภาพมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร  โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน โดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) มา
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลและเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทอย่างต่อเนื่อง 

2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกโดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง  
และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

 

3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อการจัด

กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ 
ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษาสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทาง
อินเทอร์เน็ต 

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

3.3 พัฒนาสถานีวิทยุศึกษา และสถานีโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการ
ออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยขยาย
เครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ และเพ่ิมช่องทางให้สามารถรับชม
รายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบKu - Band , C - Band และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะรองรับการพัฒนาเป็นสถานี
วิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ(Free ETV) 
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3.4 พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้ได้หลายช่องทางทั้งทางอินเทอร์เน็ต  และ
รูปแบบอ่ืน ๆเช่น Application บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และ Tablet, DVD, CD, VCD และ MP3 เป็นต้น เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ 

3.5 ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการ
พัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

 

4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่อง

จากราชวงศ ์
4.2 จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ ที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  เพ่ือให้
เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

4.4 พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.5 จัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพ้ืนที่สูง  ถิ่นทุรกันดาร 
และพ้ืนที่ชายขอบ 

 

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน 
5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพ่ือให้
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุ คลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 

5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์และ

บริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
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2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด ให้
เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่ 

5.3 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงชายแดนของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน (ศฝช.) 
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน ให้เป็นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต้นแบบ

ด้านเกษตรกรรม เป็นศูนย์สาธิตการประกอบอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ใช้รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายเช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน าด้านอาชีพ ที่
เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 

 
 
 

6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
6.1 การพัฒนาบุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ เพ่ือร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในสถานศึกษา 

3) พัฒนาหัวหน้า กศน. ต าบล/แขวง ให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน. ต าบล/
แขวงและการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ โดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลและการวิจัยเบื้องต้น 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้  ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 

6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
บริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน. อย่างมีประสิทธิภาพ 
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7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมแระสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน
ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ ให้มี

ความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
2) บริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุง

โครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 

6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่าง

เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงานการติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัยเพ่ือ
สามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและชุมชน
พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 

5) สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการพัฒนาและส่งเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ 
นิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่
ส่วนกลางภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล และ
การพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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การด าเนินงานส าคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
 

แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  “โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  
--------------------------------------------------- 

ส านกังาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. ขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับต าบล ๆ ละ 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 7,424 
ชุมชน ภายในเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให้มีชุมชนต้นแบบที่สามารถเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ครบทุกระดับ 
(จังหวัด อ าเภอ ต าบล)   
  (1) จัดท าแนวทาง/เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล เพื่อให้หน่วยงาน  
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
  (2) แจ้งให้หน่วยงาน สถานศึกษา ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบระดับต าบล  ตาม
แนวทาง/เกณฑ์ที่ก าหนด  
  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา แจ้งรายชื่อชุมชนต้นแบบระดับต าบล ผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน 
กศน.  
  (4) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบระดับต าบล รายไตรมาส  
(ทุกวันที่ 20 ของเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส)  
 2. แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทุกระดับ (จังหวัด อ าเภอ ต าบล)         
เพ่ือพัฒนายกระดับชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน  
  (1) จัดท าแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ การบริหารจัดการ 
ชุมชนต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนต้นแบบ และการพัฒนาต่อยอด   
  (2) แจ้งแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบทุกระดับ ให้หน่วยงาน สถานศึกษาด าเนินการส่งเสริม 
และพัฒนาเพ่ือยกระดับชุมชนต้นแบบ   
  (3) หน่วยงาน สถานศึกษา รายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน. ราย
ไตรมาส  
 3. การสร้างการรับรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุดความรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นที่ประชาชน 
ยังมีระดับการรับรู้น้อย 2 ประเด็น คือ ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และประเด็น 06 รู้กลไกบริหาร
ราชการ   
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  (1) จัดท าInfo-graphic ประเด็น 05, 06 (เพ่ิมเติม) เพ่ือส่งให้หน่วยงาน สถานศึกษาเผยแพร่และ 
สร้างการรับรู้แก่ประชาชน  
  (2) สถานศึกษา ด าเนินการสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน  
  (3) สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทาง google form 
 4. การจัดแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
  (1) จัดประชุมแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานการขยายผล 
ชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจ าปี 2562  
  (2) จัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของชุมชนต้นแบบ   
 5. การติดตามผลการด าเนินงาน  
  (1) การติดตามผลในพ้ืนที่เชิงประจักษ์ โดยสถาบัน กศน.ภาค และส านักงาน กศน.จังหวัด/กทม.  
  (2) การติดตามการรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS ของส านักงาน กศน.  
  (3) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการขยายผลชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน  ประจ าปี 2562  
 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา   
--------------------------------------------------- 

 ส านักงาน กศน.ได้ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พล
เอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ที่ได้มอบหมายให้ด าเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา โดยมี

เป้าหมาย น าเข้าสู่ระบบการศึกษาตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 ส านักงาน กศน. ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและการสื่อสาร และส านัก
ติดตามและประเมินผล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด าเนินการส ารวจ ตรวจสอบ และติดตาม

ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ การศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือร่วมกันน า
กลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง 

ดังนี้ 
 1.  สร้างการรับรู้และประสานความร่วมมือในการด าเนินงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับภาค  
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล เพื่อให้รับทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการด าเนินงานแก้ปัญหาประชากร
วัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษาแบบบูรณาการภารกิจในพ้ืนที่ ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาประชากรวัย เรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล ให้ส านักจังหวัดเป็น “ศูนย์
ข้อมูลประชากรวัยเรียน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา” และเสนอข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ วิเคราะห์สภาพปัญหา 
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ความต้องการขอกลุ่มเป้าหมาย   ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปด าเนินการต่อไป โดยมีสถาบัน กศน.
ภาค สนับสนุนการท างานทั้งด้านวิชาการ  การติดตามและประเมินผล และให้ความช่วยเหลือ 
 2.  น าประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างทั่วถึง โดยคณะท างานในแต่
ละ ระดับขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ มี กศน.อ าเภอ/เขต เป็นหน่วยจัดการศึกษาและประสานความร่วมมือเพ่ือ
ส่งต่อ กลุ่มเป้าหมายตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล มี กศน.ต าบล/แขวง 
คอย ขับเคลื่อนร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ใช้กลยุทธ์ “กศน.ชวนน้องเรียน” เพ่ือน ากลุ่มเป้าหมาย
เข้าเรียนใน สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. ทั้งการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
การศึกษาเพ่ือพัฒนา ทักษะชีวิต หรือกิจกรรมอ่ืน ตามความสนใจ และร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดอ่ืนสร้างระบบ
การส่งต่อกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ให้ชัดเจน  
 3. พัฒนาระบบติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน มีคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ด าเนินงานจัดท า 
แผนงานติดตามและช่วยเหลือผู้เรียน ไว้ในศูนย์บริการให้ค าปรึกษาของ กศน.อ าเภอ/เขต น าระบบฐานข้อมูล
ประชากร วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา มาเป็นเครื่องมือในการค้นหา ตรวจสอบ และติดตาม ประชากรวัย
เรียนกลุ่มเดิม และ กลุ่มใหม่ที่อยู่ในระบบฐานข้อมูล เพ่ือทราบการคงสภาพในระบบการศึกษา ไม่ให้กลุ่มเป้าหมาย
ออกจากระบบ การศึกษา  ให้กศน.ต าบล ให้เป็น “ศูนย์ข้อมูลการช่วยเหลือประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา” มีหน้าที่ เป็นศูนย์เชื่อมโยงความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ที่เป็น
ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอก ระบบการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มด้อยโอกาส ขาดโอกาส และพลาดโอกาสทาง
การศึกษาในพ้ืนที่ และใช้กลยุทธ์“เคาะประตูบ้าน รุกถึงที่ ลุยถึงถ่ิน” ให้ครู กศน.ต าบลร่วมกับผู้น าชุมชน ภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ติดตามกลุ่มเป้าหมาย อย่างทั่วถึง   
 4. ขยายผลการด าเนินงานเต็มพ้ืนที่ เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหา โดยสร้างจังหวัดต้นแบบ “เมืองแห่งการเรียนรู้ 
และให้โอกาสทางการศึกษา” ที่ทุกภาคส่วนของจังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการทั้ง 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาในระบบ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่พลาดโอกาส ขาดโอกาส และด้อยโอกาสทาง 
การศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา ให้สามารถเลือกเรียนกับ กศน. ได้ตามความต้องการ  มี
หลักสูตรและแนวทางการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดไว้
ใน แต่ละช่วงวัย รวมทั้งส่งต่อผู้เรียนให้เข้าเรียนในสถานศึกษาทุกสังกัด  
 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  การขยายผลการอบรมหลักสตูรการคา้ออนไลน์   
---------------------------------------------------  

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
 1. เปิดศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC กศน.   
  1.1. ประสานงานกับ DTAC  เพ่ือเปิดช่องทางในการให้ค าปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับการค้า
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ออนไลน์ เบื้องต้น ผ่านช่องทาง Website, Line, Facebook, email ตามความตกลงร่วมมือ   
  1.2 อบรมให้ความรู้กับผู้แทนจาก กศน.จังหวัดละ 1 คน เพ่ือเป็น OOCC Consult โดยวิทยากร
จาก DTAC เพ่ือร่วมกับเน็ตอาสาในการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น   
  1.3 ผู้ผ่านการอบรม  OOCC Consult ร่วมเป็นคณะท างานให้ค าปรึกษาของศูนย์ OOCC  
 2. ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของศูนย์ให้ค าปรึกษา OOCC   
  2.1  จัดท าคลิปวีดีโอ โดยมีน้อง OO และ น้อง CC เป็นตัวการ์ตูนหรือมาสคอต 
  2.2  เผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านช่องทาง online ต่าง ๆ  
 3. อบรมวิทยากรแกนน า ครู ก 1 คน และ ครู ข 1 คน จ านวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรการตลาดและ
การสร้าง มูลค่าในกับสินค้า  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า   
  3.1 .ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข และ ครู ค   ครู ข. ตัวแทน กศน.อ าเภอ จ านวน 
851 คน   ครู ค. ครู กศน.ต าบล จ านวน 7,424 คน   
  3.2. ขยายผลอบรมประชาชนในหลักสูตรการค้าออนไลน์ จ านวน 2 หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนใน พื้นที่  178,176 คน (กศน.ต าบล 7,424 ต าบล X 12 คน X 2 หลักสูตร)    
  1. หลักสูตรการตลาดและการสร้างมูลค่าในกับสินค้า  2 วัน    
  2. หลักสูตรการโปรโมทสินค้า 2 วัน  โดยเป้าหมายจ านวน 12 คนต่อหลักสูตร และให้เข้าร่วม
กลุ่ม OOCC ส านักงาน กศน.  
 4.สร้างความต่อเนื่องและคงสภาพในการเป็นสมาชิก OOCC ในการค้าออนไลน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมกับ 
กศน.   
  4.1 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม โดยครู กศน.ต าบลผู้อบรมติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่ในกลุ่ม 
OOCC อย่างต่อเนื่อง   
  4.2 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด  
  4.3 ส่งต่อผู้ค้าออนไลน์ไปยังหน่วยงานอื่น เช่น กรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 5. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานผ่านระบบ DMIS โดยรายงานผลการดา เนินงาน 
OOCC ทุกสิ้นไตรมาส  
 

แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน  การส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้  
 ---------------------------------------------------  

ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้   
 1. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 1) จัดท าแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้    
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 2) จัดท าคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ ไทย 
พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 3) จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ ไทย
พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV     
 4) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยออกอากาศทางสถานี ETV    
 5) จัดท าเครื่องมือประเมินระดับการรู้หนังสือไทย    
 6) ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือไทย และข้อมูลผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
 7) จัดท าฐานข้อมลผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้เรียน หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557    
 8) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่ออ่านออกเขียนได้  
  2. การส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับประชาชนทั่วไป และนักศึกษา กศน. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย
การ ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (อ่านออกเขยีนได้)    
 1) จัดท าแนวทางการอบรมการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 2) จัดท าเครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 3) การจัดอบรมแนวทางการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 4) ติดตามการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)    
 5) จัดท ารายงานการประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้) 

 
แนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงาน การรณรงค์เรื่องการเพ่ิมอัตราการอ่าน  

---------------------------------------------------  
ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้  
  จัดการส่งเสริมการอ่านโดยใช้หน่วยเคลื่อนที่เข้าหาชุมชน  
  ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัดทุกจังหวัด  
 เพ่ิมและขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน  
  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน   
 สถานประกอบการ โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ฯลฯ  
  พัฒนาการบริการให้ประชาชนได้เข้าถึงสื่อส่งเสริมการอ่าน ได้สะดวก พร้อมเข้าสู่สังคมดิจิทัล 
  ส่งเสริมสนับสนุนให้ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code  
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แนวทางขับเคลื่อนการด าเนินงาน การส่งเสริมดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน  
--------------------------------------------------- 

 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้ส า นักงาน 
กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุข
ภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วย
ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการด าเนินงานการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการ
จัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุข ภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน     
วตัถปุระสงค ์   
 1. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
 2. เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี   
กลุม่เป้าหมาย    
 นักศึกษา กศน. และประชาชน   
วธิกีารด าเนินงาน       
 1. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ชี้แจงการด าเนินงานการจัดกจิกรรมเพ่ือส่งเสริม สุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ กศน.อ าเภอ/เขต  และ
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) โรงพยาบาลประจ าจังหวัด และส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
 2. ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุข จังหวัด (สสจ.) 
โรงพยาบาลประจ าจังหวัด ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร    
 3. กศน.อ าเภอ/เขต ประสานขอความร่วมมือกับสาธารณสุขอ าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล ประจ าอ าเภอ 
และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร    
 4. กศน.ต าบล/แขวง ประสานขอความร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นวิทยากร ให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย    
 5. ครู กศน.ต าบล/แขวง ร่วมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ด าเนินงาน จัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน มีเนื้อหา ดังนี้     
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  5.1 สุขภาวะอนามัยแม่ อาทิ อนามัยวัยรุ่น การดูแลหญิงตั้งครรภ์ การดูแลหลังคลอด  โรคและ
ความเสี่ยง  
  5.2 สุขภาวะอนามัยเด็ก อายุระหว่างแรกเกิด –5 ปี อาทิ พัฒนาการ วัคซีน ทันตสุขภาพ 
โภชนาการ  
  5.3 ปัญหาโรคที่ไม่ติดต่อ NCDs (Non-Communicable Diseases)  อาทิ ความรู้ โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง อาหาร โรคหัวใจและหลอดเลือด และ 3 อ. 2 ส. ประกอบด้วย  อาหาร อารมณ์ ออ
กก าลังกาย ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่     
  5.4 ผู้สูงอายุ อาทิ การดูแลสุขภาพ อาหาร การออกก าลังกาย การส่งเสริมอาชีพ    
 6. ครู กศน. ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) สามารถให้ความรู้ เกี่ยวกับ
สุขภาวะอนามัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายตามเนื้อหาข้อ 5.1 หรือ 5.2 หรือ 5.3 หรือ 5.4 หรือ 5.1 -  5.4  โดยผ่าน
กระบวนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดแทรกเนื้อหาความเข้าใจใน 
กระบวนการเรียนการสอน (พบกลุ่ม)     
 7. ครู กศน.ต าบล/แขวง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ออกตรวจเยี่ยมบ้าน นักศึกษา 
กศน./ประชาชน และบันทึกผลการตรวจเยี่ยมหลังจากการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัย    
 8. ครู กศน.ต าบล/แขวง สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสุข
ภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน    
 9. สถาบัน กศน.ภาค ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุข ภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน และรายงานผลดังกล่าวให้ส านักงาน กศน. ทราบ   
การรายงานผล 
 1. ขอให้การรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามล าดับขั้น ดังนี้         
  1.1  เมื่อครู กศน.ต าบล/แขวง  ด าเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผล การ
ด าเนินการต่อ กศน.อ าเภอ/เขต และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        
  1.2  ให้ กศน.อ าเภอ/เขต สรุปผลการด าเนินงานของ กศน.ต าบล/แขวง แล้วรายงานผลการ 
ด าเนินการต่อส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และส่งภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าว        
  1.3  ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงานดังกล่าว 
รายงานให้ส านักงาน กศน. โดยผ่านระบบ DMIS  ดังนี้     
   ครั้งที่ 1  รายงานภายในวันที่  14  ธันวาคม  2561 
   ครั้งที่ 2  รายงานภายในวันที่  14  มีนาคม  2562 
   ครั้งที่ 3  รายงานภายในวันที่  14  มิถุนายน  2562 
   ครั้งที่ 4  รายงานภายในวันที่  13  กันยายน  2562    
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วาระการขับเคลื่อนจังหวดัเลย (THAILOEI 4.0) 
 

 2. ให้ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร คัดเลือกรูปภาพการจัดกิจกรรมดังกล่าว  ทุกครั้งที่รายงาน
ผล จ านวน 5 ภาพ มายัง E-mail : opd_nfe@nfe.go.th กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ   
 
       
          
             

เพ่ือให้จังหวัดเลขสามารถด าเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย 
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ก าหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟ้ืนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนทั้งมวลเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถ
สร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยทัง้ทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พัฒนาและเพ่ิมแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar 
Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการ
ส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับ
การน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยทาง
อาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพ่ิมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า 
การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อ านวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ 
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เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการ
ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคง การลดความเหลื่อมล้ า ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัด
ความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และ “บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อ านวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานที่ปลอดภัยส าหรับอยู่อาศัย เพ่ือความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพ้ืนถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตส านึก ค่านิยม และ
วิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่ น เพ่ือสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือน าเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพ่ือส่วนรวม เน้นการน าความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ท านุบ ารุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการด ารงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง
สงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอ้ือ
อาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมที่ดี 
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สว่นที ่3 
ทิศทางการด าเนินงานของสถานศกึษา    

 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ในการ
ก าหนดจุดแข็ง   และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศึกษา อันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา    ซึ่งได้ผลการประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษาดังนี้ 
1.  จดุแข็ง  (Strength) 

1.กศน.ต าบลอยู่ในชุมชน 
2.มีอาคารเป็นเอกเทศ 
3.มีบุคลากรเต็มพ้ืนที่/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 

          4. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่  ท าให้มีความคล่องตัวและการประสานงานที่ดี 

5.มีนโยบาย/จุดเน้นการด าเนินงานที่ชัดเจน 

6.ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 
7.มีการกระจายงบประมาณอย่างทั่วถึงตามแผนงบประมาณ 

2.  จดุอ่อน (Weakness) 
1.บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการท างาน 
2.ไม่มีข้าราชการปฏิบัติงาน 
3.การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบ่อยๆ 
4.สื่อเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ 

3.  โอกาส (Opportunity )  
1.มีภาคีเครือข่ายหลากหลาย 
2.มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
3.การคมนาคมสะดวก 
4.ประชากรชาวเอราวัณมีอาชีพที่หลากหลาย 

4. อปุสรรค (Treat) 
1.ขาดการท างานแบบบูรณาการร่วมกัน  เกิดความซ้ าซ้อนในการท างาน 
2. .ผู้เรียนเห็นความส าคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
3.ปัญหายาเสพติด/เด็กติดเกมส์  ท าให้ขาดการพบกลุ่ม 
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   ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันา กศน.ต าบล 
         จากผลการประเมินของ กศน.ต าบล เห็นสมควรจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
  1.  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน ทุกระดับ  เพื่อสร้างความม่ันใจ ให้กับผู้รับบริการ ว่า 
ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  2.  สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามา
เรียนและมาพบกลุ่มตามท่ีก าหนด 
         3.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเชิญครูผู้เชี่ยวชาญหมวดวิชาที่ยากมาสอนเสริม 
  4. จัดหน่วยบริการ กศน.เคลื่อนที่ ออกสู่ชุมชนเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงแบบเคาะประตูบ้าน  
และลุยถึงท่ี เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง 

5. กระจายงานสู่หมู่บ้าน เพ่ือความรวดเร็วในการติดต่อ ประสานงานของกลุ่มเป้าหมายแต่ละหมู่บ้าน 
(One   Stop  Service) 
  6.  ก ากับติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้เรียนจบตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
  7.  จัดท ารายงานผลการวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกัน
ประเมินสถานการณ์ของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) ในการ
ก าหนดจุดแข็ง   และจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมทั้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศึกษา อันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือน าผลไปใช้ในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา   
 

1.  ปรชัญา   
         “คิดเปน็”  เป็นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาน าพาไปสู่ความสุข  ความส าเร็จ  โดยใช้ข้อมูล  3  
ด้าน  มาประกอบการตัดสินใจ  คือ  ข้อมูลด้านวิชาการ  ข้อมูลตนเอง  ข้อมูลสังคม  ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติ  ถ้า
ส าเร็จก็มีความสุข  ถ้าไม่พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่ 
2.  วสิยัทัศน ์  
                 “ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตามความต้องการของผู้เรียน”   
3. เอกลกัษณ ์

“อาชีพเด่น  เน้นพอเพียง” 
4. อตัลักษณ ์  
   “ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น าวิถีพอเพียง” 
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5.  พนัธกจิ 
1) จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีคุณภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

 2) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
คุณภาพตามความต้องการของผู้เรียน 

 

6.  เป้าประสงค์และตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

1.  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐาน  ผู้เรียน  ผูร้ับบริการ  ไดร้ับการศึกษาที่มี
คุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และมีคณุลักษณะที่พึงประสงค ์ อย่างทั่วถึง 

-  มีการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนอกระบบ จ านวน  4  ต าบล 
47  หมู่บ้าน  ในพื้นที่อ าเภอเอราวัณ 

2.  เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนท่ีไม่มีอาชีพ ฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้มีอาชีพ  
และพัฒนาอาชีพให้มั่นคงสามารถขยายกิจการของตนเองได้ .  เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้ประชาชนด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม  ชุมชนมี
การจัดการความรู้และกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรยีนรู้ตลอด
ชีวิต  และเพื่อให้มีความเช่ือมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (Democracy) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย (Decency) และมภีูมิคุม้กันภัยจากยาเสพติด (Drug-
Free)   

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน)  โดยนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  
ในพื้นทีอ่ าเภอเอราวัณเอราวณั  เข้าร่วมในการจดัโครงการ/
กิจกรรม 

3.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  เพื่อส่งเสรมิในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและ
เพื่อสนองความต้องการการเรยีนรูข้องประชาชน 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไป  ร้อยละ 80  ในพื้นที่อ าเภอเอราวัณเอราวณั  เข้าร่วม
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมจัดกจิกรรมเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ 

4. ภาคีเครือข่ายร่วมจดัการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตพัฒนาชุมชนและสังคมโดยเน้นกระบวนการมสีว่นร่วมของ
ชุมชน  แหล่งเรยีนรู้มีอยู่อย่างทั่วถึงและไดร้ับการพัฒนาเพื่อสนองความต้องการ
การเรยีนรู้ของประชาชน 

-  ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อ าเภอเอราวัณ  มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม  สนับสนุน  หรือร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

5.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  รปูแบบการจัดกิจกรรมและการใหบ้ริการการ
เรียนรู้ใหส้อดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมายสังคมและชุมชน 

- จัดระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหน่ึง
ของการบริหารจดัการ  โดยมุ่งเนน้การจัดการที่สอดคล้องกับ
สภาพกลุม่เป้าหมาย  สังคม  ชุมชน  และตามจุดเน้นและ
นโยบายการจัดการศึกษานอกโรงเรียน 

 
 
7.  ประเด็นกลยุทธ ์
    1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 
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    2.  การพัฒนาการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
8. กลยทุธ ์
   กลยุทธ์ที่  1  ลุยถึงท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
    กลยุทธ์ที่  2  จัดกิจกรรมหลากหลายโดนใจผู้เรียน 
    กลยุทธ์ที่  3  ขยายแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยี 
    กลยุทธ์ที่  4  ผนึกก าลังภาคีเครือข่ายและกระจายบริการการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริการ 
9.  เป้าหมาย 
    1.  ประชากรวัยแรงงาน (อายุ  15 – 59 ปี)  ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการและความ
จ าเป็น  ได้แก่   
        1.1  ประชากรวัยแรงงาน (อายุ  15 – 59 ปี)   ได้รับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นถึงระดับ
มัธยมศึกษา 
       1.2  ประชากรวัยแรงงาน  (อายุ  40 – 59 ปี)  ได้รับการบริการต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และทักษะการด ารงชีวิตอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ภาคส่วนของสังคม  จ านวน  1  ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4.  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ 
 
10. ค าขวญั 
       “การเรียนรู้  ไม่มีวันสายเกินไป  ไม่ไกลเกินเอ้ือม” 
 
11. บคุลิก  กศน.อ าเภอเอราวณั 
             “ ยิ้มงาม  ถามไถ่  ไขข้อข้องใจ  ฉับไวบริการ  สมัครสมานสามัคคี ” 
 
12.  บัญญัต ิ  10   ประการ 
    1. อยู่ติดพ้ืนที่     2. มีข้อมูลเป็นฐาน    3. ท างานเป็นโครงการ  

4. ประสานเครือข่าย 5. หลากหลายกิจกรรม   6. ท าให้ต่อเนื่อง 7. เน้นเรื่องคุณภาพ  
8. ก ากับประเมินสม่ าเสมอ 9. เสนอรายงานผู้เกี่ยวข้อง  10. และต้องยึดหลักธรรมาภิบาล 

สว่นที ่4 
แผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และรายละเอียดงาน/โครงการ 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอนาด้วง จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  7  งาน  7  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่ส าคัญของ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

 

จดุเนน้การด าเนนิงานของงาน/โครงการ ในปงีบประมาณ 2562 
          งาน 
 1.การจัดการศึกษาและการเรียนรู้  
  -  การจัดการศึกษาส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  -  การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ 
                      2. การศึกษาต่อเนื่อง 
    - ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
    - การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
    - การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย 
    - แหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล  
    - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
 4. งานพัฒนาบุคลากร  
     - พัฒนาบุคลการด้านการจัดการเรียนการสอน 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
 5. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 6. งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 



แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย  

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนิน 

งาน   
รายจ่ายอื่น 
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โครงการการ
จดัการศกึษา
และการ
เรยีนรู ้
 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดย
ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้ง

1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับประถม ม.ต้น 
ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน ส าหรับ
ผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพ้ืน

1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของผูเ้รียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผูเ้รียนที่จบ
หลักสตูร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผูเ้รียนทีส่ามารถ
น าความรูไ้ปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 

 

นักศึกษา 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

937/140 3,291,300   - - 

กศน.-กผ-01 
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ระบบการให้บริการ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การ
พบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้น
เรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบ
ระดับการศึกษา และการเทียบ
โอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้
และปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
และส่งเสริมการปกครองใน

ฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุว
กาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
9.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอน
เสริม 
11.วัดและประเมินผล 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการ
บ าเพ็ญประโยชน์อื่นๆนอก
หลักสูตร มาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรม
ให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการ
รู้หนังสือให้คนไทยให้สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือ 
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แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
การศกึษา
ตอ่เนือ่ง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดย
ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงาน
ท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่ละพื้นที่  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/
ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้น
ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความสามารถในการ

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน  
2) การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
3) การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
4)การจัดการศึกษา
การเรยีนรู้ตามหลัก

1. จ านวนผู้เรียน
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2.ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่จบ

ประชาชน
ทั่วไป 

336 
 
 

200 
 
 
 

140 
 

- 272,000 
 
 

23,000 
 
 
 

56,000 
 

- 

กศน.-กผ-01 
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 บริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
3) จัดการศกึษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้
หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ในรูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และ
รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบท
ของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยเน้นการด าเนินตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความ
เป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและ
วินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ในชุมชน การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

หลักสตูร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/สื่อ/
สิ่งอ านวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่สามารถ
น าความรูไ้ปใช้
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

 
 

64 

 
 

25,600 
 

รวม  740  376,600  
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แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย
อ่ืน 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ  การ
จดัการศกึษา
ตามอธัยาศยั 
การอบรม
สมัมนา
อาสาสมคัร
สง่เสรมิการอา่น                 
กศน.อ าเภอ
เอราวณั 
ประจ าป ี2562 

) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในระดับต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1) พัฒนาแหล่งเรยีนรู้ กศน.
ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสรมิการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสรมิการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมดุ 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อ่าน 

1. จ านวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผูร้ับบริการ
ที่สามารถน าความรูไ้ป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน

นักศึกษา  
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

94 11,280     - - 

กศน.-กผ-01 
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4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้
และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR 
Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่
พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมใน
ด้านสื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน 
และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วม
จัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดท าสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์
  - บ้านหนังสือชุมชน 
 

ระดับ ดีขึ้นไป 

รวม      
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แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย
อ่ืน 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
พฒันา
บคุลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มสีมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและระหว่างการด ารง
ต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ ์
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มสีมรรถนะสูงขึ้นใน

1) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจดัการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากร
ด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสด ุ
3)พัฒนาบุคลากร
ด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากร

1.จ านวนบุคลากรของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษา กศน.
อ าเภอเอราวณั   

15  คน - - - 

กศน.-กผ-01 
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 การบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบตัิงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็น
นักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการ
เรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกีย่วข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรยีนรูไ้ด้อย่างมีคณุภาพโดยส่งเสริมใหม้ี
ความรู้ความสามารถในการจดัท าแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการ
วิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ต าบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจดับริการส่งเสริมการ
เรียนรูต้ลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการจดัท า
แผนงาน/โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ดา้นการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2.ความเหมาะสมของ
หลักสตูรการพัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรทีส่ามารถน า
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

รวม 15     



10 

 

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการงาน
นเิทศ ก ากบั 
ติดตาม 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการ นิเทศติดตามผล
และน าผลการนิเทศไปพัฒนา
ปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตาม
สภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณต่อๆไป 
2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน
การศึกษาและใหค าปรึกษา
ค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ใน
การด าเนินงาน 

1. แตง่ตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ 
เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนิเทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผล
รายงานการนิเทศ 
มายังส านักงน กศน.
จังหวัดเลย 
 

1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่สามารถด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ
ได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

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

4 
 1 
23 

- - - 

รวม  28    

กศน.-กผ-01 
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แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวดัเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

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

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 

อุดหนุน ด าเนิน 
งาน   

รายจ่าย
อื่น 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการงาน
ประกนัคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

 

4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของระบบการประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
4.3 เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. กจิกรรมหลกั 
1) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคณุภาพสถานศึกษา
ให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคญัของระบบการ
ประกันคุณภาพ และ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและมี
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
3) ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป 

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

 

สถาน 
ศึกษา 1 
แห่ง 
และ
บุคลากร 
จ านวน 15 
คน 

50,000 - - 

รวม  1แห่ง/15คน 50,000 - - 

กศน.-กผ-01 
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แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25612 
ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 

(โครงการในภาพรวม) 

สถานศกึษาศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอเอราวณั 
ที ่

โครงการ วตัถปุระสงค ์ กจิกรรมหลกั 
ตวัชี้วดั

ความส าเรจ็ 

เปา้หมาย งบประมาณ 

ประเภท
กลุม่เปา้หมาย 

จ านวน
กลุม่เปา้หมาย 

งบอดุหนนุ งบด าเนนิงาน งบรายจา่ยอืน่ 

7 การพฒันา
ระบบ
บริหาร
จดัการ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบตัิงาน การติดตามประเมินผล และการ
น าผลมาพัฒนาการด าเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 
ตามวงจรคณุภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) ประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และ 
เจ้าหน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ ใน
ระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ ใน 
facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ 
ระดับจังหวดัอ าเภอ 
และต าบล 

1.จ านวนระบบ
ฐานข้อมูลกลาง
ด้านการศึกษาของ
ประเทศท่ีได้รับ
การพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
  

บุคลากร กศน.
อ าเภอเอราวัณ 
 

15  คน - - - 

กศน.-กผ.-01 
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3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เช่ือมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและ
สอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) การบริการความเสีย่ง 
 

รวม 15 - - - 



14 

 

 
 

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ      ส านักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่าย

อ่ืน 
 
8 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการไทยนยิม 
ยัง่ยนื   
( โครงการชุมชน
ต้นแบบตาม
โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน ) 

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เขา้ถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 

.การอบรมให้ความรู้เรื่องรู้
สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็น
พลเมืองดแีละรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 

   ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
ของการเป็นพลเมืองดี 
ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เข้าถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ  
 

หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

4 หมู่บ้าน - - - 

รวม      

กศน.-กผ-01 



แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย
อ่ืน 

 
9 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ บรูณา
การพฒันา
เศรษฐกจิดจิิทลั/
สรา้งเครือขา่ย
ดจิิทลัชมุชน
ระดบัต าบล                  
(ขยายผลการ
อบรมหลกัสตูร
การค้าออนไลน์) 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social 
Media เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
Digital ให้กับครูและบุคลากร 
กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้พื้นฐานด้านDigital และ

1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  
2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบลผู้อบรม(ครู 
ค) ติดตามผู้เข้าร่วมอบรมให้อยู่
ในกลุ่มศูนย์ผลิตภัณฑ์สินค้า

1.จ านวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่าน
การอบรม ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
4. ร้อยละของ

-บุคลากร 
-ประชาชน
ทั่วไป 

15  คน 
100 คน 

- 112,992  - 

กศน.-กผ-01 
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ความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วยการ
กระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
รวมทั้งการพัฒนาและการเข้าสู่
อาชีพ 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล 

ออนไลน์ อย่างต่อเนื่อง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์
ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานผ่าน
ระบบ DMIS 

บุคลากรที่สามารถ
น าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

รวม  115  112,992   



แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่าย
อ่ืน 
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โครงการ  
สง่เสริมสขุ
ภาวะ
อนามยัของ
ประชาชนใน
ชมุชน 

1) เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน มี
ความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะ
อนามัย    
2)  เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน ได้มีสุขภาพ
อนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี 

1) ให้ความรู้เกี่ยวกับ
สุขภาวะอนามัยกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชน
ในชุมชน 

8.ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตาม
หลักสูตรที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผู้รับการอบรม ที่
สามารถน าความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

นักศึกษา กศน.
และประชาชน 

150 - - - 

รวม  150 - - - 

กศน.-กผ-01 



2 

 

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการตาม
หลักสตูร 
Smart ONIE 
เพื่อสรา้ง 
Smart Farmer 

เพ่ือ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้าผ่าน

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพื้นที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 

1.จ านวนประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerมีความรู้ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ประชาชน
ในพ้ืนที่
อ าเภอ
เอราวัณ 
  

80 - - 121,600 

กศน.-กผ-01 



3 

 

ช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 
 

Farmer การด าเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 

รวม  80   121,600 



4 

 

 

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุ
น 

ด าเนินงาน รายจ่ายอื่น 
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โครงการ
อบรม
ภาษาองักฤ
ษเพื่อการ
สื่อสารดา้น
อาชีพ 

1. เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการท่องเที่ยว และการเกษตร 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวและการเกษตร 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

ฝึกอบรม
ให้กับ
ประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 

น าความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอเอราวัณ    

40 - - 48,000 

กศน.-กผ-01 
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รวม  40   48,000 
แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หน่วยงาน.......กศน.อ าเภอท่าลี่........       สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ      ส านกังาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ด าเนินงาน   รายจ่ายอื่น 
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โครงการจดั
หลักสตูรดูแล
ผูส้งูอาย ุ
(หลกัสตูร
ระยะสัน้ 70 
ชัว่โมง) 

1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่น
ชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 

1.จัดกระบวน การ
ด าเนินงานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จ านวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่
สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

ประชาชน
อ าเภอเอราวัณ 

20 คน - - 25,700 

กศน.-กผ-01 
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รวม  20 - - 25,700 



7 

 

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จังหวดัเลย 

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)       หน่วยงาน..................  
             สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ    
             ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 

 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความ 

ส าเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่ม 
เป้าหมาย 

จ านวน 
เป้า 

หมาย 

อุดหนุน ด าเนินงาน รายจ่า
ยอื่น 
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โครงการ
บรหิาร
จดัการ
ขยะมลู
ฝอยโดย
การมสีว่น
รว่มของ
ชมุชน 

1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยก
ขยะ 
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 

1.ให้ความรู้เรื่องการบริหาร
จัดการขยะ มูลฝอยในพ้ืนที่ 
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัด
แยกขยะ 
 - ขยะอินทรีย์ (ถังสีเขียว) 
 - ขยะทั่วไป  (ถังสีฟ้า) 
 - ขยะรีไซเคิล  (ถังสีฟ้า) 
- ขยะอันตราย (ถังสีแดง) 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ร้อยละ 75 มีความพึง
พอใจ มีความรู้ ความ
เข้าใจในการคัดแยก
ขยะ และการแก้ปัญหา
ขยะในครัวเรือน ชุมชน 
สังคม 

ประชาชนทั่วไป 
อ าเภอเอราวัณ    

100 12,000- - - 

รวม  100 12,000 - - 
 
 

กศน.-กผ-01 
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1.โครงการการจดัการศกึษาและการเรยีนรู้ 
 

2.สอดคลอ้งกบันโยบายและจดุเนน้การด าเนนิงาน กศน.  
 1. ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง  
 1.1 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ รัชกาลที่ 10 
 1.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ และอุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันหลักของชาติ รวมทั้งการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมลูกเสือ กศน. และกิจกรรมอ่ืนๆตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัด
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 
 3.ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคนใหม้ีคุณภาพ 
 3.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education) ส าหรับนักศึกษาและ
ประชาชน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะชีวิตสู่การประกอบอาชีพ 
 4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 41. ส่งเสริมการน าระบบคูปองการศึกษา มาใช้เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 4.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบ E-learning MOOCที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการ 
          4.4 ยกระดับการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายกองประจ าการให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ภารกจิต่อเนื่อง 
 1.ด้านการจดัการศกึษาและการเรยีนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   1 ) ส นั บ ส นุ น ก ารจั ด ก ารศึ ก ษ าน อก ระบ บ ตั้ งแ ต่ ป ฐม วั ย จ น จบ ก ารศึ ก ษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน 
โดยด าเนิ นการให้ ผู้ เรี ยนได้ รับการสนั บสนุ นค่ าจั ดซื้ อต าราเรียน ค่ าจั ดกิ จกรรมพัฒนาคุณภ าพผู้ เรี ยน และ 
ค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
   2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
3.หลักการและเหตผุล 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่ รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายและพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้ บุคคล มีสิทธิ และโอกาส เสมอกันในการรับ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า12 ปีที่รัฐต้องจัดให้ อย่างทั่วถึงและ มีคุณภาพโดย ไม่เก็บค่าใช้จ่าย ประกอบกับนโยบาย
เร่งด่วน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปี  พ.ศ. 2555 ข้อ 3.เร่งรัดจัดการศึกษานอก
ระบบตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับการศึกษาให้กับประชาชน และข้อ 4เร่งรัดการจัดระบบความรู้
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาการอ่านของผู้เรียนและประชาชนเพ่ือให้การจัดการศึกษาของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

4.วตัถปุระสงค ์
 1. เพ่ือให้ประชาชนผู้ผู้ด้อย /พลาด โอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่า
เทียมและทั่วถึง 
 

5.เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
  นักศึกษา กศน.อ าเภอเอราวัณ  รวมทั้งสิ้น จ านวน  937 คน 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนที่จบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ 
6.วธิกีารด าเนนิการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 
( Output 
)ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานระดับประถม ม.
ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอน/หนังสือเรียน 
ส าหรับผู้พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้
หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศ

1.เพื่อให้ประชาชนผู้ผู้
ด้อย /พลาด โอกาส
ทางการศึกษารวมทั้ง
ประชาชนได้รับโอกาส
ทางการศึกษา อย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึง 
 

-กลุ่มประชาชน
ที่ผู้ด้อย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
 
 
 
 

  937 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
เอราวัณ 

ต.ค. 2561 
-ก.ย.2562 

3,291,300   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tamanoon.com/tamanoon50/Section/section49.htm
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นักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพ้ืน
ฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด 
9.การประเมินระดับการ
รู้หนังสือของนักศึกษา 
กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอน
เสริม 
11.วัดและประเมินผล 
 

 
7.วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ  2000233016500514  แหล่งของ
เงิน  6211410 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวนเงินทั้งสิ้น  3,291,300  บาท  
 
8.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2561 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2562 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2562 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2562 

ด าเนินการตามโครงการ 
1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับประถม 
ม.ต้น ม.ปลาย 

822,825 
 

822,825 822,825 822,825 

 
9.ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 - เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 - คร ูอาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
  

10.เครือขา่ย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
 - ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 - โรงพยาบาลประจ าอ าเภอเอราวัณ 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 - วัด 
 

11.โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

  

12.ผลลพัธ ์
ผู้เรียนที่จบการศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน เช่น ศึกษาต่อ แก้ปัญหาของตนเองและชุมชน 

 

13.ตงัชีว้ดัผลส าเรจ็ของโครงการ 
ตวัชีว้ดัผลผลติ 

มีผู้เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ 

ร้อยละ 80 ของผู้เรียนน าความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและน าไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 

14. การตดิตามประเมนิโครงการ 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- แบบติดตามผู้เรียน 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 

 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       ( นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                       (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      
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          ครู  กศน.ต าบล                                                      ครู  กศน.ต าบล 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       ( นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                             ( นายองอาจ  สุภาวรรณ์ )      
               ครู  กศน.ต า                                                    ครู  กศน.ต าบล 
 
           ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                      (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  )      
                ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        
 
 
                                                 ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     ( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 
                                ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวณั 
 
2.สอดคลอ้ง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3, 4 และภารกิจตอ่เนื่อง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย E 

(THAILOEI 4.0) 
 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 7.เปา้หมาย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน หน่วย 

ผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา
อาย ุ15-59 ปี 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

 
 
 

169 
277 
491 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 140 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,077 คน 

 

 

4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 
1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจน
จบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อต าราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบช้ันเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่ มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และ
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อด าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความ
สามัคคี  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่ อง และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบ
ตามหลักสูตรได้ 
5) จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือ

5. กจิกรรมหลกั 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน ส าหรับผู้
พิการ 
4.การจัดการศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ 
5.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
6.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
7.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
8.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
9.การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. 
10.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
11.วัดและประเมินผล 
 
6. งบประมาณ  

งบอดุหนนุ   จ านวน. 2,031,280  บาท  ค่าหนังสือเรียน  จ านวน  690,260  บาท  ค่ากจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน  จ านวน  492,760  บาท  ผู้ไม่รู้หนังสือ  77,000 บาท 
รวมทั้งสิน้  3,291,300  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ค่าจัดการเรียนการสอน 
ค่าหนังสือเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ผู้ไม่รู้หนังสือ   

507,820 
172,565 
123,190 
19,250 

507,820 
172,565 
123,190 
19,250  

507,820 
172,565 
123,190 
19,250   

507,820 
172,565 
123,190 
19,250   

รวมทั้งสิ้น 822,825   822,825   822,825   822,825   

 
 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
- เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- คร ูอาสาสมัคร กศน. 
- ครู กศน.ต าบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.ต าบล 4 แห่ง 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนด
ไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถน าความรูไ้ปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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1.โครงการการศึกษาต่อเนื่อง      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อที่ 1.1. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้คุณภาพ ข้อที่ 1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ด้านส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมข้อ 1, 2 และ 3 
 

3. หลักการและเหตผุล 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551  ให้ไว้  ณ วันที่  19 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติมี
หลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ ประชาชน และให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการศึกษาทั้งสามรูปแบบ เพ่ือให้สามารถพัฒนา 
การศกึษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากกลไกและการด าเนินการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะรองรับ  ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางและเป้าหมาย
ดังกล่าว จึงสมควรให้มีกฎหมายเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้
เป็นไปอย่างมีระบบและต่อเนื่อง มีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนได้ตามศักยภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญา     อันจะมีผลในการพัฒนา
ก าลังคนและประเทศชาติให้เจริญกา้วหน้าต่อไป 

กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพ่ือประโยชนในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้บุคคลได้รับการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและทนต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติและภาคเครือข่ายทุกภาคส่วนสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไว้ดังนี้ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การจัดการศึกษาต่อเนื่อง พ.ศ.2554”   โดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายส าคัญในการพัฒนาคน
ไทย ให้ได้รับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต ทั้งด้านประชากร 
การเมืองการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเชื่อมโยงสังคมเศรษฐกิจ
ภูมิภาคเอเชีย ระดับภูมิภาคและระดับโลก จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายประชาชน
ได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนา
สังคมและชุมชน ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้วิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย ตามความต้องการและความสนใจของประชาชนทุก
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กลุ่มช่วงวัย โดยเน้นกระบวนการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ตามหลักปรัชญาคิดเป็นและหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกจิพอเพียง  

4.วตัถปุระสงค์ 
 4.1 จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่  
 4.2 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่าย
พัฒนาทักษะชีวิต  การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม การส่งเสริมความสามารถพิเศษต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งสามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
 4.3 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพ้ืนที่ โดยเน้นการด าเนินตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การบ าเพ็ญประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 
 4.5 จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นพิเศษ
ของแต่ละบุคคล และมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจนสามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้เต็มศักยภาพอย่างมีศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้ด้อยโอกาสให้
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
 

5.เปา้หมายการด าเนนิงาน 
5.1เชิงปริมาณ 

 - ประชาชนทั่วไปในเขตพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ จ านวน   740  คน 
5.2เชิงคุณภาพ 

 - ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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6.วธิดี าเนนิงาน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหม

าย 
พ้ืนที่

ด าเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.จัดกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 
 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ซม.) 
 การท าสบู่เหลว  
น้ ายาล้างจาน    
การท าขนมครองแครง   
การท ากล้วยฉาบ  
-ถักเปลจากเศษผ้า/เชือก 
-สาคูไส้หมู 
-แซนวิช 
-ปลาส้ม 
-กล้วยฉาบ 
-สังขยาฟักทอง 
-ขนมข้าวเกรียบปากหม้อ 
-ขนมโดนัดจิ๋ว 
-ขนมรังผึ้ง 
-ขนมไข่ม้วน 
-การท าไข่เค็มสมุนไพร 
-การท าน้ ายาล้างจาน 
-การสานตะกร้าพลาสติก 
-การแช่อิ่มผลไม้ 
-การท าการบูรสมุนไพร 
-การท าดอกไม้จากใบเตย 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. ขึ้นไป 
- ช่างปูนเบื้องต้น 
- ช่างไฟฟ้าเบื่องต้น 
-ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 

1.จัดการศึกษา
อาชีพเพ่ือการมี
งานท าอย่างยั่งยืน 
โดยให้ความส าคัญ
กับการจัด
การศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท า 
และอาชีพที่
สอดคล้องกับ
ศักยภาพของ
ผู้เรียนและ
ศักยภาพของแต่
ละพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ 
อ าเภอ
เอราวัณ 

740 
คน 

เขตพ้ืนที่ 
 อ าเภอ
เอราวัณ 

จังหวัดเลย 
(กศน. ต าบล 

4 ต าบล) 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2561 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2562 

เบิกจ่ายจากงบ
แผนงาน:
พ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ผลผลิตที่ 4 
ผู้รับบริการ
การศึกษานอก
ระบบ งบ
ด าเนินงาน
รหัส
งบประมาณ
2002390040
00000 แหล่ง
ของเงิน 
6211200เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัด
กิจกรรม การ
จัดการศึกษา
ต่อเนื่อง
จ านวนเงิน  

376,600   
บาท  
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-ช่างประปาเบื่องต้น   
 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อ าเภอ 1 
อาชีพ 
   - การถนอมอาหาร 
    
2. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
   - โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านอาหารและยาปลอดภัยเพ่ือ
สุขภาพชีวิตที่ดี 
   - โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตค่าย  3D  
   - โครงการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
อนามัยผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2. จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดย
จัดกิจกรรม
การศึกษาใน
รูปแบบต่างๆ อาทิ 
ค่ายพัฒนาทักษะ
ชีวิต  การจัดตั้ง
ชมรม/ชุมนุม การ
ส่งเสริม
ความสามารถ
พิเศษต่างๆ ที่
มุ่งเน้นให้ทุก
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้
ความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มี
คุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งสามารถใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
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3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
   - โครงการการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
   - โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น า
ชุมชนด้วยกระบวนการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การจัดการศึกษาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   - โครงการศึกษาเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   - โครงการพัฒนากลุ่ม
การเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

และชุมชน 
3. จัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน โดยใช้
หลักสูตรและการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณา
การในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การ
เรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา 
การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การจัดกิจกรรมจิต
อาสา การสร้าง
ชุมชนนักปฏิบัติ 
และรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพ้ืนที่ 
โดยเน้นการด าเนิน
ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็น
ประชาธิปไตย 
ความเป็นพลเมือง
ดี การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน 
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ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือ
สร้างจิตส านึกและ
วินัยในชุมชน เช่น 
การส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน 
การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิต
อาสาศูนย์เรียนรู้
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ประจ าต าบล 
 

 
7.วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 
  เบิกจ่ายจากงบแผนงาน:พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ งบด าเนินงาน  รหัสงบประมาณ  200239004000000  แหล่งของเงิน  6211200  เพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  จ านวนเงิน 376,600  บาท  

 
8. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ไตรมาส 1 
(ต.ค. –ธ.ค 61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.61) 

ไตรมาส3 
(เม.ย.–มิ.ย.61) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.61) 

1.กิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน     
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 กลุ่มสนใจ(ไม่เกิน 30 ซม 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ซม. ขึ้นไป 
    - ช่างปูนเบื้องต้น 
    - ช่างไฟฟ้าเบื่องต้น 
    -ช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
    -ช่างประปาเบื่องต้น   ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 
      - การถนอมอาหาร 
 
2. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
   - โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน
อาหารและยาปลอดภัยเพ่ือสุขภาพชีวิต
ที่ด ี
   - โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตค่าย  3D 
   - โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตเพ่ือสุขภาพ อนามัยผู้สูงอายุ 
 
3. การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
   - โครงการการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
   - โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนด้วย
กระบวนการเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   - โครงการศึกษาเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

 
 

 
 
 
 
 
 
 

11,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,200 
54,000 

 
 
 

 
57,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53,200 
54,000 

 
 
 
 
 
 
 

11,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,800 
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ทฤษฎีใหม่ 
   - โครงการพัฒนากลุ่มการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 

 
 

12,800 

 
 
 
 
 

 
 
9.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
  บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ 
10.  เครือข่าย 

10.1 หน่ายงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
10.2 อาสาสมัคร กศน. 
10.3ผู้น าชุมชน 
10.4 องค์การปกครองท้องถิ่น 

11. โครงการ/กจิกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  11.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
  11.3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.4 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
12.ผลลพัธ ์
 ประชาชนทั่วไปมีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
ปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 

13.  ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต    
- ประชาชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ จ านวน 740  คน มีความรู้และประสบการณ์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
น าไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตปัจจุบัน และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

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

14.การตดิตามประเมนิผลโครงการ 
  14.1  พิจารณาจากจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
  14.2  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน  
 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      
               ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์)      
               ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
 
           ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                      (  นางชลุีพร  วรรณแจ่ม  )      
               ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        
 

 
                                                     ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 
                                ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
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ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
57,600 
53,200 
54,000 

 
 

53,200 
54,000 

 

พัฒนาทักษะชวีิต 11,500  11,500  

พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

28,000  28,000  

เศรษฐกิจพอเพียง  12,800 12,800  

3. ชื่องาน/โครงการการศกึษาต่อเนื่อง 

 7.เปา้หมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

 
 

64 
152 
120 
200 
140 

 
64 

 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
รวมทั้งสิ้น 740 คน 

 

 

4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานท า และ
อาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของ
แต่ละพื้นท่ี  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยจัดกิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ อาทิ ค่ายพัฒนา
ทั กษะชี วิ ต   การจั ดตั้ งชมรม/ชุ ม นุ ม  การส่ งเสริ ม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม รวมท้ัง
สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตร
และการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การสร้าง
ชุ มชนนั กปฏิ บั ติ  และรู ปแบบอื่ นๆ ท่ี เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการ
ด าเนินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้าง
จิตส านึกความเป็นประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างจิตส านึกและวินัยใน
ชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน การ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 

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

6. งบประมาณ  

ผลผลติที ่ 4  จ านวน      376,600 บาท 
รวมทั้งสิน้     จ านวน    376,600บาท 

 
 

1.หน่วยงาน          ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวณั 
 
2.สอดคลอ้ง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ  การจดัการศกึษาตามอธัยาศยั การอบรมสมัมนาอาสาสมคัรสง่เสริมการอ่าน ประจ าป ี  

                    กศน.อ าเภอเอราวณั ประจ าป ี2562 

2. สอดคลอ้งกบันโยบายและจดุเนน้ ปงีบประมาณ 2562 

นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคนให้มีคุณภาพ    เพ่ิมอัตราการอ่านของประชาชน โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่างๆ เช่น 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสื อชุมชน ห้องสมุดเคลื่อนที่ เพ่ือพัฒนาให้ประชาชนมี
ความสามารถในระดับอ่านคล่อง เข้าใจความ คิดวิเคราะห์พ้ืนฐาน และสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและทัน
เหตุการณ์ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน 
 
3. สอดคลอ้งมาตรฐานตวับ่งชี้   

กศน  : ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม

เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ

ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

รวมทั้งสิ้น 39,500 177,600 159,500  

10. ผูร้บัผดิชอบ 
เจ้าหน้าท่ีงานการศึกษาต่อเนื่อง 
ครู กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.ต าบลทั้ง 4 ต าบล 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
1. จ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/สื่อ/สิ่ง
อ านวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทย  โดย
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง  เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึงสม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรม
เพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 

4. หลักการและเหตผุล 
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลานาน มีหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐบาลและเอกชนจัดกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือและการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายด้านการ
อ่านอย่างต่อเนือง ทั้งจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายด้านการศึกษา ได้แก่ นโยบายในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552 -2561) 
และการก าหนดทศวรรษแห่งการอ่าน (พ.ศ.2552-2561) ตามคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี พ.ศ.2552-2561 เป็นทศวรรษแห่ง
การอ่าน เพ่ือการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน  

การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการพัฒนาคนและ
พัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่านหนังสือที่ดี
และมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของ
ผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออ่ืนๆ เช่น โทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  
เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือ
เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัย
จ าเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
อ่านที่เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดข้ึนในชุมชน จึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน ประจ าปี 2562 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชนและกศน.ต าบล บ้าน
หนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจน
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

  
5. วตัถปุระสงค ์

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
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2) ก าหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 

และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง เรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 

5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชงิปริมาณ  
 1. นักศึกษา กศน.เอราวัณที่เป็นอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  จ านวน  94  คน 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
อ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพ่ิมข้ึน  
 

6. วธิดี าเนนิการ 

กิจกรรมหลกั วตัถปุระสงค์ 
กลุม่เป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ด าเนนิการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประ
มาณ  

อบรมสัมมนา
อาสาสมัคร
ส่งเสริมการ
อ่าน  
ประจ าปี 
2562 

1. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้
อาสาสมัคร มีนิสัยรักการอ่าน รู้จัก
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเอง เกิด
ความรู้อันเป็นรากฐานในการ
ค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
สร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกัน 
ระหว่างอาสาสมัครกับ ชาวบ้านใน
ชุมชน ครูกศน.อ าเภอเอราวัณ และ

นักศึกษา 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ  

- นักศึกษา 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 
จ านวน  94 
คน 
 

กศน.
อ าเภอ
เอราวัณ 
 
 
 
 

ไตรมาส
ที่  1 

 
 
 
 

11,280     
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กลุ่มอาสาสมัครประชาชนและ 
กศน.ต าบลเป็นกลไกขับเคลื่อน 
   

 
 
7. งบประมาณ 

-  โดยขอเบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รหัสงบประมาณ 2000233016500556 แหล่งของเงิน 6211410  
งบเงินอุดหนุน ค่าจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นเงิน  11,280    บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  โดยมี
รายจ่ายดังนี้ 

1.ค่าอาหาร จ านวน 94 คนๆละ 70 บาท    รวม 6,580   บาท 
 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 94 คนๆละ 25 บาทจ านวน 2 คาบ รวม   4,700   บาท 

3.ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงจ านวน 1 ชุด     รวม       660  บาท 
                          รวมทั้งสิ้น  11,280    บาท 
              (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
หมายเหตุ.....ทุกรายการถั่วเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 

 
 
 
8. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 9.1  กศน.อ าเภอเอราวัณ 

กิจกรรมหลกั 
ไตรมาสที ่1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาสที ่2 
(ม.ค.-ม.ีค.62) 

ไตรมาสที ่3 
(เม.ย-ม.ิย.62) 

ไตรมาสที ่4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

อบรมสัมมนาอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน  
ประจ าป ี2562 

/ - - - 
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10. เครือขา่ย 
 10.1 ปกครองอ าเภอเอราวัณ 
 10.2 ท้องถิ่นอ าเภอเอราวัณ 
 10.3  สาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ 
11. โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจ าปี 2562 
12. ผลลพัธ ์(Outcome) 
 - ร้อยละ 80 ห้องสมุดประชาชน กศน.ต าบล บ้านหนังสือชุมชน และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่านเพ่ิมขึ้น 
13. ดชันชีีว้ดัผลส าเรจ็ของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 - นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไป ถึงร้อยละ 80  

14. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
                                           
 
 
 
 
                                                 ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ                  

(นางสาวพสชนันท์  ตระกูลเทียบแสง) 
     บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 

 
           ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (   นางสายสุณีย์  มว่งแสง)                                      (  นางชลุีพร  วรรณแจ่ม  )      
               ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        
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                                               ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 
                                ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 

1.หน่วยงาน        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 
2.สอดคลอ้ง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1  
 
3. ชื่องาน/โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

 7.เปา้หมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ห้องสมุดประชา ขน 
2) กศน.ต าบล 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการ

1 
4 
96 

แห่ง 
แห่ง 
คน 

4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ต าบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

5. กจิกรรมหลกั 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ต าบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ

กศน.-กผ-02 
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1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาบคุลากร 
 
2. สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละจดุเนน้:  
นโยบายเร่งด่วนเพ่ือร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา  ข้อ 5. พลิกโฉล กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G”  5.1พัฒนาครู กศน. 
        ภารกิจต่อเนื่อง  : 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
                                 ข้อ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ข้อ 1),  3), 4),  6),     

6. งบประมาณ  
ผลผลติที ่ 5    จ านวน 97,324 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
ค่าวารสาร ห้องสมุด 3000 3000 3000 3000 
ค่าหนังสือพิมพ์ ต าบล 1235 1235 1235 1235 

ค่าสาธารณูปโภค 1425 1425 1425 1425 

หนังสือพิมพ์ห้องสมุด 1825 1825 1825 1825 

ห้องสมุดประชาชน 7500 7500 7500 7500 

ซื้อสื่อห้องสมุด 7500 7500 7500 7500 

รวมทั้งสิ้น 22,485 22,485 22,485 22,485 

 

 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
-ชื่อ-สกุล  น.ส.พสชนันท์ ตระกูลเทียบแสง 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042-853278 

 
 
 

9. พืน้ที่ด าเนนิการ 
กศน.อ าเภอ  1  แห่ง 
กศน.ต าบล    4  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน     23    แห่ง 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  

1. จ านวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว ้
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอ านวย
ความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถน าความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีขึ้นไป 
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3. หลักการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  ก าหนดให้สถานศึกษาท าหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่ท าหน้าที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพึ่งพา
ตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ การ
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพ่ือน าประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม  และตอบสนองตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  (พ.ศ. 2552 – 2561) 
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครู 
กศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
เป็นการพัฒนาและเพ่ิมพูน  
 
4. วตัถปุระสงค์ 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 

2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลใหม้ีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 

4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตาม
บทบาทภารกิจของ กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความ
เป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
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6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานร่วมกัน 
โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
5.เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเอราวัณ  จ านวน    15    คน             
 เชิงคุณภาพ 
 บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณได้เพ่ิมพูนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่งการเรียนรู้ต้นแบบ
และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บังเกิดประสิทธิภาพ
สูงขึ้น 
 
6 .วธิกีารด าเนินการ 

กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย เปา้หมาย พืน้ทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุม
บุคลากรผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

เพ่ือหารือและขอมติที่
ประชุม 

บุคลากร 15 คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

  

2.เขียน
โครงการเสนอ
ขออนุมัติ 

ขออนุมัติโครงการ บุคลากร 15 คน กศน.อ าเภอ

เอราวัณ 

  

3.แต่งตั้ง
คณะท างาน 

มอบหมายงานตาม
หน้าที่ 

บุคลากร 15 คน กศน.อ าเภอ

เอราวัณ 

  

4. ด าเนิน
กิจกรรมตาม
โครงการ 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และ
พัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้าน
การนิเทศ 

บุคลากร 15 คน กศน.อ าเภอ

เอราวัณ 
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7.ระยะเวลาที่ด าเนินการ 
        วันที่     
8. สถานที่ด าเนนิการ 

- กศน.อ าเภอเอราวัณ   
 

9. วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562  แผนงาน ชีวิต โครงการ รหัสงบประมาณ   แหล่งของเงิน   
ดังรายละเอียดใช้จ่าย ดังนี้  
 หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริงทุกรายการ 
 
10. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 10.1 เจ้าหน้าที่งานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 10.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
 10.3 ครู กศน.ต าบลทุกต าบล 
 
11.ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
 บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ  ได้รับการพัฒนาและเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  
 

4) พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดท าแผนงาน/
โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

ติดตาม
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงาน
และปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 

เจ้าหน้า
งาน/ผู้นิเทศ 

15 คน อ าเภอ
เอราวัณ 

10 
กันยายน 
62 
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12.ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ของโครงการ 
  1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถน าความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
13. การประเมนิผล 
 - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 - สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 
 - รายงานผล  
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      
               ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์)      
               ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
 
           ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                      (  นางชลุีพร  วรรณแจ่ม  )      
               ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        

 
                                          ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 
                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

กศน.-กผ-02 
กศน.-กผ-01 
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1.โครงการการนเิทศ ก ากับ ตดิตาม 
 
2.สอดคลอ้งกบันโยบายและจดุเนน้การด าเนนิงาน กศน.  

7.เปา้หมาย 
 

ประเภท
กลุม่เปา้หมาย 

จ านวน
เปา้หมาย 

บุคลากร กศน. 15 คน 

 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวณั 
 
2.สอดคลอ้ง นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  ข้อ 5. พลิกโฉล 

กศน.ต าบล สู่ “กศน.ต าบล 4 G”  5.1 พัฒนาครู กศน. 
        ภารกจิต่อเนื่อง  : 6. ดา้นบุคลากร ระบบการบรหิารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

                                 ขอ้ 6.1 การพัฒนาบุคลากร ขอ้ 1),  3), 4),  6),         (THAILOEI 4.0) 
 
4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการด ารงต าแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ด าเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนต าแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ต าบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ต าบล เพื่อการ
มีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ต าบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพใน
การจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง  
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ พัฒนาบุคลากร 

 
5. กจิกรรมหลกั 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
5) พัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6. งบประมาณ  

จ านวน ........100,000......................บาท 

 งบผลผลติที ่4     งบผลผลติที ่5     

  งบรายจา่ยอืน่     งบอดุหนนุ   แบง่เปน็ 
ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

30000 30000 30000 10000 

    

 
 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
นางชุลีพร  วรรณแจ่ม 
เบอร์โทร  042853278 
 
 
 
 

 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.ต าบล 4 แห่ง  อ าเภอเอราวัณ 

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



36 

 

  ภารกิจต่อเนื่อง 

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

       1) สร้างกลไกการก ากับ นิ เทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  

2)  ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  

3.หลักการและเหตผุล 
การนิเทศ ก ากับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาตองตระหนักและให้ความส าคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดท าแผนนิเทศและแตงตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการ
นิเทศและน าผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยางตอเนื่องและเปนระบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลมุเป
าหมายงานการศึ กษ านอกระบบและการศึ กษา ตาม อัธยาศั ย ในรูปแบบที่ ห ลากหลายได อยางมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพ่ือใหการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหมี
คุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงคของงานกิจกรรมตางๆในพ้ืนที่ทุกโครงการ / กิจกรรมที่
ด าเนินการใน ปงบประมาณ 2556  

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ จึงด าเนินการจัดโครงการการนิเทศ 
ก ากับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัดกิจกรรมในพ้ืนที่ใหมีก าลังใจและแก้ไขป
ญหาตางๆใหกับบุคลากรในการท างานตลอดจนกระตุนใหผูเรียน /ผูรับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของ
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ดวยตนเองอยางมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของสถานศึกษา 
 
4.วตัถปุระสงค์ 

1.เพ่ือติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพ้ืนที่ในปี
งบประมาณต่อๆไป 

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

  เชิงปริมาณ 
- กศน.ต าบล            4     แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน     1    แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน    23    แห่ง  

รวมทั้งสิ้น             28    แห่ง 
  เชิงคุณภาพ 
  - ผรูับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ 
   การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว 

- บุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการท างานและมีขวัญก าลังใจใน
การ  ด าเนินงาน กศน. 

- กศนต าบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 

6.วธิกีารด าเนนิการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

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

1.ผูรับบริการและผูเรียน
ที่เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความ
พึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและ
สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่คาดหวัง
ตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการ
พัฒนาในการปรับปรุง
แกไขการท างานและมี

-กศนต าบล 
-ห้องสมุด
ประชาชน 
-บ้านหนังสือ
ชุมขน 
 
 
 

  4 แห่ง 
    1 แห่ง 
  23 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ
เอราวัณ 

ต.ค. 2561 -
ก.ย.2562 

- 
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ขวัญก าลังใจในการ 
ด าเนินงาน กศน. 
3.กศนต าบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือ
ชุมขน ไดรับการพัฒนา
ในการปรับปรุง  

 
7.วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 

 -  
 

8.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
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 
- - - - - 

 

9.ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
  - นางชุลีพร  วรรณแจ่ม 
  - ครูอาสาสมัคร กศน. 
  - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 

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

11.โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
- โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- โครงการการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
- โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
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12.ผลลพัธ ์
 การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม

นโยบาย ในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

13.ตงัชีว้ดัผลส าเรจ็ของโครงการ 
ตวัชีว้ดัผลผลิต 

กศน.ต าบล   4     แห่ง /ห้องสมุดประชาชน  1  แห่ง/บ้านหนังสือชุมชน  23    แห่ง  
ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ 

การก ากับ ติดตามและรายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตาม
นโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

14. การตดิตามประเมนิโครงการ 
 - แบบรายงานการนิเทศ 
 

 
 

 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      
               ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์)      
               ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
 
           ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                      (  นางชลุีพร  วรรณแจ่ม  )      
               ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        
 

 
                                                     ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                     (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 
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                                ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอเอราวณั  จงัหวดัเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

1.หน่วยงาน          ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
 2.สอดคลอ้ง ภารกจิต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 (6.4) 
 
3. ชือ่งาน/โครงการ งานนเิทศ ก ากับ ติดตาม 
 

7.เปา้หมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

4 
1 

23 
 

 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 60 แห่ง 

 

 

4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 

1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและน าผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุง
แกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแตล่ะพื้นท่ีในปี
งบประมาณต่อๆไป 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและใหค าปรึกษา
ค าแนะน าแกบุคลากรกศน.ในการด าเนินงาน 
 

5. กจิกรรมหลกั 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
2.วางแผนนิเทศ 
3.เตรียมสื่อ คู่มือ เครื่องมือการนิเทศ 
4.ปฏิบัติการนเิทศ 
5.ประเมินผล/สรุปผลรายงานการนิเทศ 
มายังส านักงน กศน.จังหวัดเลย 
 
6. งบประมาณ  - 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

-     

รวมทั้งสิ้น     

 
 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางชุลีพร  วรรณแจม่ 
โทรศัพท์   042853278 

 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.ต าบล          4     แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน    1    แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   23   แห่ง  
 

8.ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
1.ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ที่สามารถ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาท
ภารกิจที่รับผิดชอบได้ส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่
ก าหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

กศน.-กผ-02 
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1. โครงการงานประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 
2.  สอดคล้องกบันโยบายและจดุเนน้การด าเนนิงาน  กศน.  

นโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 

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

3. หลักการและเหตผุล 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อ าเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
มุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
มาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม และประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ ได้ตระหนักถึง และเห็นความส าคัญในการ
น ามาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ จึงได้

จัดท าโครงการงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพ่ือสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมทั้งพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค์ 

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

      3. เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
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5.เปา้หมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  ผู้บริหารสถานศึกษา     จ านวน   1   คน 
               -  บุคลากร กศน.อ าเภอเมืองเลย ประกอบด้วย  

ครูอาสาสมัคร ฯ     จ านวน   2   คน 
ครู กศน.ต าบล       จ านวน  8  คน 
ครู ศรช.      จ านวน    3  คน 
เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์    จ านวน    1  คน 

      รวมทั้งสิ้น                 จ านวน  15 คน 
5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
6. วธิกีารด าเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่

ด าเนินการ 
   ระยะเวลา งบประมาณ 

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

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

 สถาน 
ศึกษา 1 แห่ง 
และบุคลากร 
จ านวน 15 
คน 

กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

8-9 
ม.ค. 
2561 

 5,000 
 

1ต.ค.
2561-30 
ก.ย. 
2562 
 
 

 
- 
 

20-22
ก.ย. 
2561 
 
 

45,000 
 

  23-30 
ก.ย. 
2561  

- 
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7. วงเงนิงบประมาณ  
   เงินงบประมาณ แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ  
2000233016500556 แหล่งเงิน  6211410  จ านวนเงิน 50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)   

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.60) 
ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.61) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.61) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.61) 

1) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายในสถานศกึษา และ
สรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 
4) จัดท ารายงานการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

5,000 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 

45,000 
 
- 

 
9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
    งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

10. เครือขา่ย 

 คณะกรรมการสถานศึกษา 

11.โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

12. ผลลัพธ ์(Outcome) 
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ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งชี้เป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

13.  ดชันตีวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ 
 1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 

14. การตดิตามและประเมนิผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 
 

ลงช่ือ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงช่ือ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นายสรุิยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      
               ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 
ลงช่ือ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงช่ือ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์)      
               ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
 
           ลงช่ือ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงช่ือ………………………………ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
           (   นางสายสณุีย์  ม่วงแสง)                                      (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  )      
               ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        
 
 
                                                     ลงช่ือ……………………………ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                                     (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 
                                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอเอราวณั 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเอราวณั 
 2.สอดคลอ้ง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 2 
 
3. ชื่องาน/โครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 7.เปา้หมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

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

1  
15 

แห่ง 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 1/15 แห่ง/คน 

 

 

4. วตัถปุระสงค์ : 
4.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง 
4.2 เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
4.3 เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

5. กจิกรรมหลกั 
1) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษาให้กับบุคลากร  
2) พัฒนาระบบประกันคณุภาพ
ภายในสถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน 
3) ประเมินคณุภาพภายใน
สถานศึกษาและสรุปผลการประเมนิ
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
4) จัดท าและรายงานผลการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

6. งบประมาณ  - 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
     

รวมทั้งสิ้น - 5,000 - 45,000 

 
 

กศน.-กผ-02 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางชุลีพร  วรรณแจม่ 
โทรศัพท์   042853278 
โทรสาร    042853278 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.อ าเภอเอราวณั 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  

1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่อง 
2) สถานศึกษาที่มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง 
3) ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

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

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

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2562 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพ่ือยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพ่ือผนึกก าลังในการพัฒนา
คุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
เพ่ือให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์
การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าวสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณเห็น
ความส าคัญในการบริหารสถานศึกษาจึงจัดท า  โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขึน้ 

 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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 2. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และการน าผลมาพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. เป้าหมาย 
 เชงิปรมิาณ 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอเอราวัณจ านวน  15  คน   
 เชงิคณุภาพ 
 -บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ  ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 -กศน.อ าเภอ เอราวัณ บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด 

  
 6.วธิดี าเนนิการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 
หมาย 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่
งานที่เก่ียวข้อง 

-เพ่ือชี้แจงท าความ
เข้าใจกับบุคลากร 
-จัดท าโครงการ 
เพ่ือขออนุมัติ 
-ประสานเครือข่าย 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

15 คน กศน.
อ าเภอ
เอราวัณ 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 

- 
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2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ  ในระบบ 
DMIS62 
-การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร
จัดการ  ใน facebook 
และในระบบ DMIS62  
- กิจกรรมการ
ประชาสัมพันธ์ระดับ
จังหวัด อ าเภอ และต าบล                     
- การบริหารความเสี่ยง 

2.1 เพ่ือบริหาร
สถานศึกษาให้บรรลุ
ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
2.2 เพ่ือให้
สถานศึกษามี
ศักยภาพในการ
ให้บริการ 
 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 

15 คน กศน.
อ าเภอ
เอราวัณ 

1 ต.ค. 
2561- 
30 ก.ย. 
2562 

  

3 .สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการ 

-เพ่ือให้ทราบถึง 
ผลของการจัด 
กิจกรรม 
-เพ่ือให้หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลการจัดกิจกรรม 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

15 คน กศน.
อ าเภอ
เอราวัณ 

ก.ย.
2562 

 

 
 

7. วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ  
                       - 

 
8. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-ม.ีค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-ม.ิย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

1.จัดประชุมชี้แจงคณะครู 
บุคลากร และเจ้าหน้าที่งานที่
เกี่ยวข้อง 
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2. ด าเนินการ 
ตามโครงการ 
-การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ  ใน
ระบบ DMIS62 
-การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ  ใน 
facebook และในระบบ 
DMIS62  
- กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล                     
 - การบริหารความเสี่ยง 

 
9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  
 
10. เครือขา่ย 

1.  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเอราวัณ 
3.  ส่วนราชการ 

 
11. โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการใน กศน.อ าเภอเอราวัณ 
12. ผลลพัธ ์(Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ  ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

- กศน.อ าเภอ เอราวัณ  บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามท่ีก าหนด  
 

13. ดัชนชีีว้ดัความส าเรจ็ 
   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   -บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ  ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ(์Outcome) 
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                  -กศน.อ าเภอเอราวัณ  บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ตามที่ก าหนด 
 
14. การตดิตามประเมนิผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      
               ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์)      
               ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
 
           ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (   นางสายสุณีย์  มว่งแสง)                                      (  นางชลุีพร  วรรณแจ่ม  )      
               ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        
 
 
                                                     ลงชื่อ……………………………ผู้อนมุัติโครงการ 
                                                     (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 
                                ผูอ้ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นางชุลีพร  วรรณแจม่ 
โทรศัพท์   042853278 
โทรสาร   042853278 

 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน          กศน.อ าเภอวังสะพุง 
 2.สอดคลอ้ง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3, 6 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 6 
 
3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 7.เปา้หมาย  
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

บุคลากร กศน.อ าเภอว
เอราวัณ 
 
 
 

15 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 15 คน 

 

 

4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
น าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการน าผลมา
พัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กจิกรรมหลกั 
1) ประชุมชี้แจงคณะครู บุคลากร และ 
เจ้าหน้าท่ีงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ ในระบบ DMIS 62 
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจดัการ ใน facebook  และใน
ระบบ DMIS62 
4) การประชาสัมพันธ์ ระดับจังหวดั
อ าเภอ และต าบล 
5) การบริการความเสีย่ง 

6. งบประมาณ  - 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - -  

 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.อ าเภอ 1  แห่ง 
กศน.ต าบล 4 แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน  1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน  23 แห่ง 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
1.จ านวนระบบฐานข้อมลูกลางดา้น
การศึกษาของประเทศท่ีได้รับการพัฒนา
ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-02 
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1.โครงการไทยนยิม ยัง่ยนื   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน )  
 

2.สอดคลอ้งกบัโครงการนโยบายเรง่ดว่นโครงการไทยนิยมยัง่ยนื   ( ดา้นความมัน่คง ) 
        ด้วยรัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เสนอหลักการการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่..16..มกราคม 2561..โดย
ก าหนดกรอบหลักการในการด าเนินการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทยนิยม 
ยั่งยืน” 10 เรื่อง คือ 

1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 
3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข   4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 
5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย  6. รู้กลไกการบริหารราชการ 
7. รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม  8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด  10. งานภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) 

           ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561..ลงวันที่ 23..มกราคม 2561..ก าหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 4 ระดับ คือ ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระดับอ าเภอ/เขต 
และทีมขับเคลื่อนฯ ระดับต าบล เพ่ือบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนบูรณาการชุดความรู้จ านวน 10 เรื่อง แผนงาน/
โครงการ และงบประมาณลงไปในพ้ืนที่เป้าหมาย  
        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ เป็นหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ระดับอ าเภอ  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ เป็นหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลเพ่ิมเติม ในด้านที่ 5. รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย    และ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตาม
นโยบายเร่งด่วน จึงได้จัดท า  โครงการไทยนิยม ยั่งยืน   ( โครงการชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ) ดังกล่าว 
 
3.วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชน  รู้สิทธิ รูห้น้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2. เพ่ือให้ประชาชน   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  

 
5.เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
  หมู่บ้านต้นแบบอ าเภอเอราวัณ   จ านวน  4  หมู่บ้าน 
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 เชิงคุณภาพ 
      ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รูห้น้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครอง
ระบอบ ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  

 
6.วธิกีารด าเนนิการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1.การอบรมให้ความรู้
เรื่องรู้สิทธิ รู้หน้าที่ 
ของการเป็นพลเมือง
ดีและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 
 
 

1.เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ 
รู้หน้าที่ ของการเป็น
พลเมืองดี ภายใต้การ
ปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถ
เข้าถึงและรู้กลไกการ
บริหารราชการ 
 

-หมู่บ้าน
ต้นแบบอ าเภอ
เอราวัณ   
จ านวน  4  
หมู่บ้าน 
 
 

  4  หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ 
เอราวัณ 

ธ.ค. 2561  
 
 
 
 

 
7.วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ  
 

8.ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 - กศน.อ าเภอเอราวัณ  
 

9 .เครือขา่ย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน 
 

10.โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
         - โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 
 

11.ผลลพัธ ์
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         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 
12.ตงัชีว้ดัผลส าเรจ็ของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 4 หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่

สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์

         ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าที่ ของการเป็นพลเมืองดี ภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหารราชการ  
 

13. การตดิตามประเมนิโครงการ 
         - แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
                                                    

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      

               ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
       (     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์)      

               ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 
    (   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                   (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  )      
     ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        

 
 

      ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
 (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 

                   ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
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แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวณั 
 
2.สอดคลอ้ง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 2,4,3 /ยุทธศาสตร์ข้อที ่1 , 3, 4 และภารกิจตอ่เนื่อง ข้อที่ 1/ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 

E(THAILOEI 4.0) 
 
3. ชื่องาน/โครงการไทยนยิมยัง่ยืน 

 7.เปา้หมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

หมู่บ้านต้นแบบ 4 
 
 
 

หมู่บ้าน 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 4 
 

หมู่บ้าน 

 

 

4. วตัถปุระสงค ์ 
   เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี 
ของการเป็นพลเมืองด ีภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้กลไกการบริหาร
ราชการ 
 
 

5. กจิกรรมหลกั 
1) .การอบรมให้ความรู้เรื่องรูส้ิทธิ รู้
หน้าท่ี ของการเป็นพลเมืองดีและรู้กลไก
การบริหารราชการ 
2) การตดิตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการด าเนินงาน 

6. งบประมาณ  

ไมใ่ช้งบประมาณ 
 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

/    

รวมทั้งสิ้น     

 
 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
-ช่ือ-สกุล..นางกาญจนา  สอนสียา 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.อ าเภอเอราวณั 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
1. ประชาชนในหมู่บ้านต้นแบบ 4 
หมู่บ้าน เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร
และจบตามเกณฑ์และระยะเวลาที่
สถานศึกษาก าหนด 
2.  ร้อยละ 80 ของประชาชนในหมู่บ้าน
ต้นแบบ  รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี ของการเป็น
พลเมืองด ีภายใต้การปกครองระบอบ 

ประชาธิปไตย   สามารถเข้าถึงและรู้
กลไกการบริหารราชการ  

กศน.-กผ-02 



1.ชื่อโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  
2. สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละจดุเนน้การด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่ 1/วาระการ
ขับเคลื่อนจังหวัดเลย  
3. หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนด้าน
นวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการศึกษาสร้างสารสนเทศและ
องค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข 
 ส านักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานในด้านของการ
สร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพ่ือสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและด าเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสร้างความพร้อม
ของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
จึงได้จัดโครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล  (ขยายผลการอบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น 
 
4.วตัถปุระสงค์ 
 1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media เพ่ือการจัดการเรียนการสอน ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอน 

3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้าน Digital เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานด้านDigital และความรู้เรื่องกฎหมาย
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ 

 4) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะพ้ืนฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท าธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์) เพ่ือร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล  
 
 



 

5.  เป้าหมายการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1)  บุคลากร  กศน.อ าเภอเอราวัณ  จ านวน  15  คน 
2)  ประชาชนทั่วไป  100  คน 

 
เชิงคุณภาพ 

ส่งเสริมใหบุ้คลากรได้รับการพัฒนาของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนา หลักสูตรการตลาดและสร้าง
มูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยายผลอบรบให้ประชาชนให้มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้า
ออนไลน์ 

 



 

6.  วิธีด าเนินงาน 

กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย เปา้หมาย พืน้ทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
ผูร้บัผดิชอบ 

1. อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media 
เพื่อการจัดการเรยีนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital 
ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

            

2.ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า ครู ข 

1.)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media 
เพื่อการจัดการเรยีนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital 
ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.อ าเภอ
ปากชม 

4  คน ครู กศน.ต าบลทุก
ต าบล 

ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

3. ขยายผลการอบรมวิทยากร
แกนน า  ครู ค 
 

1)พัฒนาทักษะการใช้ Social Media 
เพื่อการจัดการเรยีนการสอน ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
2) พัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital 
ให้กับครูและบุคลากร กศน.ในการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

บุคลากร  กศน.อ าเภอ
ปากชม 

5  คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

4ขยายผลการอบรมประชาชน  
2 หลักสูตร  

1) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ดา้น Digital 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วย
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ

ประชาชนท่ัวไป 100  คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562 112,992 
บาท 

กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 



 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ 
2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ) เพื่ อร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

5.ประเมินผู้เข้ารับการอบรม 
โดย ครู กศน.ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผูเ้ข้าร่วม
อบรมให้อยู่ในกลุ่ม ศูนย์
ผลิตภณัฑ์สินคา้ออนไลน์ อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ดา้น Digital 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วย
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ 
2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ) เพื่ อร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

ประชาชนท่ัวไป 
อ าเภอปากชม 

100  คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

6.ประกวดผู้ท าการค้าออนไลน์
ดีเด่นในระดับ กศน.อ าเภอ และ 
กศน.จังหวัด 

1) ส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ดา้น Digital 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานด้าน
Digital และความรู้เรื่องกฎหมายว่าด้วย
ก า ร ก ร ะ ท า ค ว า ม ผิ ด เ กี่ ย ว กั บ

ประชาชนท่ัวไป 
อ าเภอปากชม 

8 คน กศน.ต าบลทุกต าบล ต.ค 2561 –  ก.ย. 2562       - กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 



 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับการใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน รวมทั้งการพัฒนาและ
การเข้าสู่อาชีพ 
2) สร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะ
พื้นฐานให้กับประชาชน เกี่ยวกับการท า
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ (พาณิชย์
อิ เล็กทรอนิกส์ ) เพื่ อร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดิจิทัล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณ  112,992 บาท  (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้ารอ้ยเก้าสิบสองบาทถ้วน-)     
 
 
 



 

    
8. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.60 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–ม.ีค.61 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.61 

ไตรมาส 4 
ก.ค.– ก.ย.61 

1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผูเ้ข้ารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบล 
ผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผูเ้ข้าร่วมอบรมให้อยู่ใน
กลุ่ม OOCC อย่างต่อเนื่อง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลนด์ีเด่นในระดับ 
กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 

 

- 
 

- - 112,992 บาท 

 
9.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 - นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล 
 
10.  สถานทีด่ าเนนิการ 
 กศน.ต าบลทุกต าบล 
 
11. เครือขา่ย   
 1.องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 



 

 2.ผู้น าชุมชน/อาสาสมัคร 
12. โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกโครงการ 
13.  ผลลัพธ์ (Outcome) 

 กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้า การส่งเสริมการขาย พร้อมทั้งขยายผลอบรบให้ประชาชนให้มีความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการท าธุรกิจการค้าออนไลน์ เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวันรวมทั้งการพัฒนาเข้าสู่อาชีพได้ 
  
 

 
 
14.  ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต (OUTPUT) 
- ประชาชนทั่วไป         จ านวน   100  คน        

2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ( OUTCOMES) 
 ร้อยละ 80 ของ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจตามหลักสูตรและเห็นความส าคัญในการท าธุรกิจการค้าออนไลน์  

 

15.  การติดตามและประเมินโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 3. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

                                                    
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 



 

       (     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  )      
               ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

       (     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์)      
               ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 

    (   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                   (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  )      
     ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน        

 
 

      ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
 (   นางปิยะนุช  กุณวงษ์ )                                                                 

                   ผู้อ านวยการศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
 

กศน.-กผ-02 

1.หน่วยงาน         ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวณั 
 

 2.สอดคลอ้ง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธกิาร ขอ้ 3  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 2  และภารกจิต่อเนื่อง ขอ้ที่ 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  
 
3. ชื่องาน/โครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับต าบล 

                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. งบประมาณ  รายจา่ยอืน่จ านวน  1,273,168 บาท 

    งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น 
-หลักสูตรการตลาด
และการสร้างมูลค่า
ให้กับสินค้า 
-หลักสูตรการโปรโมท
สินค้า 

 
28,248 

 
 

28,248 

  

28,248 
 
 

28,248 

 

รวมทั้งสิ้น 56,496  56,496  

 
 

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

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

5. กจิกรรมหลกั 
1.1 อบบรมวิทยากรแกนน าครู ก 
1.2 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข  
1.3 ขยายผลการอบรมวิทยากรแกนน า  ครู ค 
1.4 ขยายผลการอบรมประชาชน  2 หลักสูตร  
1.5 ประเมินผูเ้ข้ารับการอบรม โดย ครู กศน.
ต าบลผู้อบรม(ครู ค) ติดตามผูเ้ข้าร่วมอบรม
ให้อยู่ในกลุ่มศูนยผ์ลติภณัฑ์สินคา้ออนไลน์ 
อย่างต่อเนื่อง 
1.6 ประกวดผู้ท าการค้าออนไลนด์ีเด่นใน
ระดับ กศน.อ าเภอ และ กศน.จังหวัด 
1.7 ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงานผ่านระบบ DMIS 
 

7.เปา้หมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1) ครู 
2) ประชาชนทั่วไป 
 

15 
100 

 

คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 115 คน 

 

 



 

 
 
 

 

1.ชื่อโครงการ : ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
2. สอดคลอ้ง   ตามข้อสั่งการรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อ 4,5   
 
3. ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคนใหม้ีคุณภาพ 
          ข้อที่ 1,3,4 และภารกิจต่อเนื่องข้อที่  1 
 
3. หลักการและเหตผุล 
  ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ได้มอบนโยบาย ให้ส านักงาน กศน. เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม 1 ส านักงาน กศน. ให้ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัย ของประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้ าใจที่
ถูกต้องในการดูแลสุขภาวะอนามัยของ ตนเอง ครอบครัว และชุมชนให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่ง ครู กศน. จะเข้าไปช่วยประสานงานร่วมกับโรงพยาบาล ส่งเสริม
สุขภาพ และเจ้าหน้าที่ อสม. ในระดับหมู่บ้าน หรือการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ในพ้ืนที่  ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะอนามัยในชุมชน และ กรอบคู่มือการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ โดยกลุ่มพัฒนา
การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการจัดกิจกรรมการด าเนินงานการขับเคลื่อนการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัย
ของประชาชนในพื้นท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จึงได้จัดส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  ให้นักศึกษา  กศน. และประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
ช่ือ-สกุล  นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.อ าเภอเอราวณั 



 

4. วตัถปุระสงค์ 
 4.1  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย 
 4.2   เพ่ือให้นักศึกษา กศน. และประชาชน  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน    จ านวน     150   คน 
 
6. ระยะเวลาด าเนนิการ 
 วันที่ 1 ตุลาคม  2561 – 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
 
 
7. สถานทีจ่ัดกจิกรรม 
 พ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ 
 
8. วธิกีารด าเนินงาน 

1. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการด าเนินงาน 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแผนงาน 
4. ติดตามผลและประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน 
5. ประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ 
6. สรุปผลการด าเนินงาน 

 



 

รายละเอยีดของกจิกรรม 

กิจกรรมหลกั วตัถปุระสงค์ 
กลุม่ 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

พื้นที่
ด าเนนิการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

1. ประชุม
วางแผนการ
ด าเนินงาน 

เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรและวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ 

บุคลากร กศน.
อ าเภอเอราวัณ  

15 คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

26 พ.ย.
2561 

- 

2. จัดท าโครงการ
และขออนุมัติ 

เพ่ือจัดท าโครงการและขอ
อนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินงาน 

จนท.กลุ่มงาน
การศึกษา
ต่อเนื่อง 

1 คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 

28 พ.ย. 
2561 

_ 

3. ด าเนินงานตาม
โครงการ ดังนี้ 
ส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของ
ประชาชนใน
ชุมชน 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา 
กศน. และประชาชน   
มีความรู้  ความเข้าใจสุข
ภาวะอนามัย 
2.   เพ่ือให้นักศึกษา กศน. 
และประชาชน   
มีสุขภาพจิตและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 

- ผู้บริหาร  
- บุคลากรใน 
กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 
- นักศึกษา 
กศน.  
และประชาชน 
 

1คน 
 
 

13 คน 
 

 
150 คน 

 

- กศน.
ต าบลทั้ง  4  
แห่ง 

 

1 ต.ค.61  
–  

10 ก.ย. 62 

- 

4.สรุปผลการ
ด าเนินงาน /
ประเมินผล 

เพ่ือสรุปผลและน าผลการ
ด าเนินงานโครงการมา
พัฒนา/ปรังปรุง  หาทาง

เจ้าหน้าที่กลุ่ม
งานการศึกษา

ต่อเนื่อง   

2  คน กศน.อ าเภอ
เอราวัณ   

14 ธ.ค.61 
14 มี.ค.62 
14 มิ.ย.62 

_ 



 

แก้ไขปัญหาและ รายงาน
ผลการด าเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

13 ก.ย.62 

 
9.งบประมาณ 
 - 
 
10. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลกั ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 61 
ไตรมาส 2 

 (ม.ค.-ม.ีค.) 62 
ไตรมาส 3  

(เม.ย.-ม.ิย.) 62 
ไตรมาส 4  

 (ก.ค.-ก.ย.) 62 

 - ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะ
อนามัยกับกลุ่มเป้าหมาย 
 - ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา 
กศน. และประชาชน 
 - จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาวะ
อนามัยของประชาชนในชุมชน 
 

 
 

 
 

 

 
           

 

          
 
 
        

 
 
 
 
 
 

 
11. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 -ครูอาสาสมัคร  ครู กศน.ต าบล  และครู ศรช. 
 



 

12. เครือขา่ย 
-โรงพยาบาลเอราวัณ 
-สาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ 
-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่งในพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ 
 

13. โครงการทีเ่กี่ยวชอ้ง 
- 

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

ตัวชี้วัดผลผลิต (Outputs) 
 นักศึกษา กศน. และประชาชน  เข้าร่วมโครงการและผ่านการอบรมตามโครงการ ระยะเวลาที่สถานศึกษาก าหนด 
ตัวชี้วัดผลลัพธ ์(Outcomes)  

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้  ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย  มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

16. การติดตามประเมินผลโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 



 

(     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  ) 
ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 

(     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์) 
ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 

(   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                   (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 
 

 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
1.หน่วยงาน          กศน.อ าเภอเอราวัณ 
 
2.สอดคลอ้ง ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้ 4,5  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 ,3, 4 และภารกิจต่อเนื่อง ข้อท่ี 1  
 

กศน.-กผ-02 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ชื่องาน/โครงการ  ส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 7.เปา้หมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

นักศึกษา กศน.และ
ประชาชน 

150 คน 

รวมทั้งสิ้น 150 คน 

 

 

4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 
1)  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. และประชาชน 
มีความรู้ ความเข้าใจสุขภาวะอนามัย    
2)  เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชน ได้มี
สุขภาพอนามัยและคณุภาพชีวิตที่ดี 
 

5. กจิกรรมหลกั 
1) ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะอนามัยกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
2) ออกตรวจเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน./
ประชาชน 
3) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะอนามัย
ของประชาชนในชุมชน 
 
6. งบประมาณ  
ผลผลติที ่ 5    จ านวน  -  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
กศน.ต าบล 3 แห่ง --_ -_ -_ -_ 

     

     

     

รวมทั้งสิ้น -_ -_ -_ -_ 

 

 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
ช่ือ-สกุล   นางสายสณุีย์  ม่วงแสง 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
        กศน.ต าบล  4   แห่ง 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
1.จ านวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนา 
2. จ านวนผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตร
ที่ก าหนด 
3. ความเหมาะสมของหลักสูตร 
4. ร้อยละของผูร้ับการอบรม ท่ีสามารถ
น าความรูไ้ปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 



 

 
 
 
 
 
1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพือ่สร้าง Smart Farmer  

 

2. ตอบสนองนโยบายและจดุเนน้การด าเนนิงานส านกังาน กศน.ประจ าปงีบประมาณ 2562 

      นโยบายเร่งดว่นเพื่อรว่มขับเคลื่อนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาประเทศ 

ข้อที ่2. ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาก าลงัคน การวจิยั และนวตักรรมเพื่อสรา้งขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
2.1 ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ 

ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
 

3.หลักการเหตผุล 
 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้น าเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ ต้องน าความรู้ หลัก

วิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการท าเกษตรโดยต้องท าให้น้อยลง ได้ผลผลิตมากข้ึน ใช้พ้ืนที่ให้น้อยลง ใช้น้ าให้น้อยลง ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 

 ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และ

ยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้ด้านการเกษตร และยกระดับเกษตรกรให้เป็น Smart farmer ตามความ

เหมาะสมกับบริบท และความต้องการของท้องถิ่น/ชุมชน ผ่านวิธีการ และกระบวนการที่หลากหลาย  

ทั้งนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ เป็นสถานศึกษาในสังกัด ส างาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่ง

ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ตามโครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer จึงได้ด าเนินการโครงการนี้ขึ้น  



 

 

4.วตัถปุระสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้าน

การเกษตร 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

5.กลุม่เปา้หมาย 

 เชงิปรมิาณ 

    -ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ  จ านวน 80 คน  

เชงิคณุภาพ 

  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็น

ช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

6.วธิกีารด าเนนิการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พ้ืนที่
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้

1.เพ่ือ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
-กลุ่ม
ประชาชน

  80 คน 
 

อ าเภอ 
เอราวัณ 

ม.ค. - ก.ย.
2561 

121,600 
 



 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่
และความต้องการของ
ชุมชน 

2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
 
 
 

สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจ าหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 

ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อ าเภอ
เอราวัณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย
โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer   รหัสงบประมาณ  2000217053700001  จ านวนเงินทั้งสิ้น  121,600  บาท  
 
8.แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 



 

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) ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชน 

2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
 
 

- 
 

40,533 
 

40,533 
 

40,533 
 

 



 

9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 1. นายสุริยา  โครตแก้ว    

10. เครือขา่ย/หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง 

 1. ผู้น าชุมชน  

 2.ส านักงานเกษตรอ าเภอเอราวัณ 

 3.ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเอราวัณ 

11. โครงการ/กจิกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 

 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
             ตามศาสตร์พระราชา  
 
12.  ผลลพัธ ์

 กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็นช่องทาง 

หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น  Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

13. ดชันชีีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ 

ตวัชีว้ดัผลผลติ 



 

 เชิงปริมาณ   
ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เชิงคุณภาพ   
ร้อยละ 85  ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ใน ระดับดี ขึ้นไป 

ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ 

ร้อยละ 85 มีความรู้ ความเข้าใจในการเป็น Smart Farmer มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการท าการเกษตร ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่และเห็น

ช่องทาง หรือการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร และประชาชนที่ผ่านการอบรม สามารถยกระดับเป็น Smart Farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

14. การประเมนิผลโครงการ 

   -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 

   -แบบทดสอบความรู้โดยใช้แบบทดสอบความรู้ 

   -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 

   -แบบประเมินทักษะโดยใช้แบบสังเกต 

 

 

 

                                                   ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ 



 

      ( นายสุริยา  โคตรแก้ว )    

          (ครู กศน.ต าบล)       

ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 

             ( นางสายสุณีย์  ม่วงแสง )                                   ( นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 

            ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 

ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 

( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 
1.หน่วยงาน          ส านักงานกศน.จังหวัดเลย 
 

กศน.-กผ-02 กศน.-กผ.-02 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.สอดคลอ้ง ยุทธศาสตร์ข้อที่  3,4 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อท่ี 1 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,L 
 
3. ชื่องาน/โครงการตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
 
 

7.เปา้หมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวน หน่วย 

1)  ประชาชนทั่วไป 
 

80 
 

คน 
 
 

รวมทั้งสิ้น 80 คน 

 

 

4. วตัถปุระสงค์ : เพ่ือ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กจิกรรมหลกั 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชน 

2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmer 
 
 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
1.จ านวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 

6. งบประมาณ งบรายจา่ยอืน่ จ านวน  121,600  บาท 

 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 

งบรายจ่ายอื่น - 40,533 40,533 40,533 

รวมทั้งสิ้น  40,533 40,533 40,533 

 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.ต าบล  4  แห่ง 



 

 
 
 
 
 
 
1.ชื่อโครงการ อบรมภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสารดา้นอาชพี 

2.ความสอดคลอ้งกับนโยบาย 

1.1 ยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20 ป ี(พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

2.2 จุดเนน้เชิงนโยบายรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตรก์ระทรวงศึกษาธกิาร ยุทธศาสตร์ที่ 4.ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอด 

ชีวิต 

2.3 นโยบายและจุดเนน้การด าเนนิงาน ส านกังาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นโยบายเร่งดว่นเพื่อรว่มขับเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ 

ประเทศ 

 1. ขับเคลื่อน กศน. สู่ “Smart ONIE” ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพของ 

ประชาชนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

1.1 พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร และขยาย 

ผลไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น Boct Camp หลักสูตรภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรภาษาเพ่ืออาชีพ 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
-ช่ือ-สกุล  นายสุริยา  โคตรแก้ว 
โทรศัพท์   042-853278 
โทรสาร   042- 853278 

 
 
 



 

ภารกจิต่อเนื่อง 

1. ด้านการจดัการศึกษาและการเรยีนรู้ 

1.2 การศึกษาต่อเนื่อง 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญการจัด 

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท า และอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
 

3. หลักการและเหตผุล 
 ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความจ าเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้การสื่อสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ สามารถท าได้อย่างง่ายดายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมีความส าคัญต่อบุคลากรภายใน
หน่วยงาน และประชาชน เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลกและเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถ
ทางด้านทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 
 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาท างานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be 
English) ซึ่งหมายความว่าประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าท้องถิ่นของตนเอง 
จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทยจากผลส ารวจของส านักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพ่ือน
บ้านในอาเซียนไม่ได้และอยู่ใน “ระดับต่อมาก” โดยหากมองไปที่พ้ืนฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้านผู้เรียนชาวไทยโดยมากจะมีปัญญาด้านการพูดและการ
ฟัง อันเป็นทักษะพื้นฐานในการสื่อสารระหว่างกัน 
 กศน.อ าเภอเอราวัณ จึงเห็นความส าคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวและการเกษตรให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น จึงได้
ท าโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ของ กศน.อ าเภอภูกระดึง และเพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
4. วตัถปุระสงค ์
 4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขาย การท่องเที่ยว และการเกษตร ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 



 

  4.2 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
  ประชาชนทั่วไป อ าเภอเอราวัณ   จ านวนทั้งสิ้น  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยวและการเกษตรสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
 
 
 
 
 



 

กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย เปา้หมาย พืน้ที่
ด าเนนิการ 

ระยะเวลา งบประมาณ 

6.1 ประชุม
วางแผน 

1.เพื่อก าหนดจุดเน้นการ
ด าเนินงานและวางแผนส่งเสริม
สนับสนนุการติดตาม
ประเมินผลและการรายงานเพื่อ
แต่งตั้งคณะท างาน 

บุคลกร กศน.
อ าเภอ 

จ านวน 
15 คน 

กศน.อ าเภอ 
อราวัณ 

 - 

6.2 เสนอ
โครงการเพื่อ
อนุมัติ/ยืมเงิน
งบประมาณ 

2. เพื่อเสนอของบประมาณและ
ขออนุญาตผู้มีอ านาจลงนาม
อนุมัติโครงการ 

เจ้าหน้าที่
แผนงานและ
โครงการ 

จ านวน  
1 คน 

กศน.อ าเภอ 
อราวัณ 

  

6.3 จัด
โครงการ
กิจกรรม
ด าเนินการจัด
ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การเกษตร
ให้กับ
ประชาชนใน
พื้นที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย
ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและ
เอกชน 

1.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการ
ท่องเที่ยวให้กับประชาชนใน
พื้นที่  
2.เพื่อฝึกอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร 
ให้กับประชาชนใน 
3.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปา้มาย
ที่ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และด าเนนิ
ชีวิตประจ าวนัได ้

1.ประชาชน
อ าเภออราวัณ 
 
 
 

จ านวน  
40 คน 
 

อ าเภออรา
วัณ 

  
แผนงาน บูรณา
การยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรูใ้ห้มี
คุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึง 
โครงการขยาย
โอกาสทาง
การศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต กิจกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด้าน
อาชีพ งบ
รายจ่ายอื่น รหัส
งบประมาณ 
200023204270
0061แหล่งของ
เงิน 6211500 
จ านวน 48,000 



 

                   6.วธิดี าเนนิงาน  
 

บาท 
6.4 สรุป
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

1.เพื่อให้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดอบรมพร้อม
ทั้งรายงานผลการจัดเพื่อเป็น
แนวทางในการจัดอบรมครั้ง
ต่อไป 

เจ้าหน้าที่
เก่ียวข้อง 

จ านวน 
15 คน 

   



 

7.วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : บูรณาการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถงึ  โครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 
2000232042700061 แหล่งของเงิน 6211500 จ านวน 48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพ จ านวน 3 กลุ่ม 
 7.1 ค่าวิทยากร 3คน/ชั่วโมงละ200/จ านวน6ชั่วโมง/5วัน   เป็นเงิน  18,000  บาท 
 7.2 ค่าอาหารกกลางวัน จ านวน 5 มื้อๆละ 70 บาท/จ านวน 40 คน    เป็นเงิน  14,000 บาท 
 7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 10 มื้อๆละ 25 บาท จ านวน 40 คน   เป็นเงิน  10,000 บาท 
 7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จ านวน 40 เล่มๆละ 120 บาท เป็นเงิน    4,800 บาท 
 7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร     เป็นเงิน   1,200 บาท 
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,000 บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 
หมายเหตุ ทุกรายการถัวเฉลี่ยจ่ายตามที่จ่ายจริง 
 
8. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
โครงการกิจกรรม
ด าเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพการ
ค้าขายให้กับประชาชน
ในพื้นที่ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

48,000 บาท  - - - 

 
9. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 9.1 ครู กศน.ต าบล 
 9.2 ครู ศรช 
 
10.เครือขา่ย 
 10.1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 
 10.2 ผู้น าชุมชน 



 

 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11. โครงการทีเ่กี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 

12. ผลลัพธ ์
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้านค้าขาย/การ
ท่องเที่ยวและการเกษตร มีความรู้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ด าเนินชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี 
 

13 ตวัชีว้ดัผลส าเรจ็โครงการ 
 
 13.1 ตวัชีว้ดัผลผลติ (Output) 
  ประชาชนอ าเภอภูกระดึงมีความรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้านค้าขาย/การท่องเที่ยวและ
การเกษตร จ านวนทั้งสิ้น 90 คน 
 13.2 ตวัชีว้ดัผลลพัธ ์(Outcome)  
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอาชีพด้านค้าขาย/
การท่องเที่ยวและการเกษตรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนินชีวิตประจ าวันได้ 
 
13. การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
 13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
(     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  ) 

ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 



 

(     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์) 
ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 

 
ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 

(   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                   (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ก าหนดการ 
โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารดา้นการท่องเที่ยวและการเกษตร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอ าเภอภูกระดึง 

วันที่ 1  
 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
 เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Greeting & Leave taking (การทักทายและอ าลา) 

เวลา 10.30 – 10.45 น.  – พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น.  USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Greeting & Leave taking (การทักทายและอ าลา) (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Thanking & Apologizing (การขอบคุณและขอโทษ) 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 14.45-16.30 น. - USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Thanking & Apologizing (การขอบคุณและขอโทษ) (ต่อ) 

วันที่ 2  
 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 
- Offering help/ assistance (การเสนอให้ความช่วยเหลือ) (ต่อ) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Telling Positions and prfces of products  

(การบอกต าแหน่งและราคาสินค้า) 
เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Telling Positions and prfces of products  



 

(การบอกต าแหน่งและราคาสินค้า) (ต่อ) 
วันที่  3 

 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Giving information about goods or services 
(การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ)  

เวลา 10.30 – 10.45 น.  – พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น.  USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Giving information about goods or services 
    (การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ) (ต่อ) 
 เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  UเSEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 
    - Giving directions for use (or instructions) of products  
    (การให้ค าแนะน าวิธีใช้สินค้า) 

เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

(การให้ค าแนะน าวิธีใช้สินค้า) (ต่อ) 
วันที่ 4 
 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 
   - Providing suggestions and plus sell  
   ( การเสนอแนะและส่งเสริมการขาย) 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น.  – USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 
   - Providing suggestions and plus sell  
   ( การเสนอแนะและส่งเสริมการขาย) (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Receiving payment & Giving change (การรับและทอนเงิน) 
เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Receiving payment & Giving change (การรับและทอนเงิน) (ต่อ) 



 

 
วันที่ 5 
 เวลา 08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

เวลา 09.00 – 10.30 น.   USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 
- ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าขาย 

เวลา 10.30 – 10.45 น.  – พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 10.45 – 12.00 น.  – USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าขาย (ต่อ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Providing other information (การให้ข้อมูลอ่ืนๆ) 
เวลา 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
เวลา 14.45-16.30 น. USEFUL EXPRESSIONS FOR SALES STAFF (CONVENIENCE STORE) 

- Providing other information (การให้ข้อมูลอ่ืนๆ) (ต่อ) 
หมายเหตุ  ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

แผนปฏบิตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ส านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดัเลย 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

หน่วยงาน .......................   สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ.   ส านักงาน กศน.จ.เลย 
 

กศน.-กผ.-02 

สอดคล้องกบันโยบายเร่งดว่นข้อที ่..........และภารกิจต่อเนื่อง ข้อที่... ..................... 
 

ช่ืองาน/โครงการ.........โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
.............. 
 

เป้าหมาย 
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

ประชาชนท่ัวไป 40 คน  

 
 

วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
การท่องเที่ยว และการเกษตร ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 
2. เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตาม
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพการ
ค้าขาย/การท่องเที่ยวและการเกษตร สามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 
 

กิจกรรมหลกั 
ฝึกอบรมให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่อ าเภอเอราวัณ 
 

งบประมาณผลผลติที่...2. จ านวน  93,000  บาท  
       งบอุดหนุนฯ  งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอื่น             

ไตรมาส
ที่ 1 

ไตรมาส
ที่ 2 

ไตรมาส
ที่ 3 

ไตรมาส
ที่ 4 

48,000    
 
 
 

 
 

กศน.-กผ-02 

พื้นที่ด าเนนิการ 

กศน.อ าเภอเอราวัณ 

ตวัชวีดัความส าเสร็จ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ  

40 คน  น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชื่อโครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
 
2. สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรแ์ละจดุเนน้การด าเนนิงาน ส านักงาน กศน.ประจ าปงีบประมาณ 2562  

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

3. หลักการและเหตผุล 
 สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่ก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการส าเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการพัฒนาประเทศที่
ประสบความส าเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นจนถึงปี 2570    คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ 
และจะท าให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้  กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข 
ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม 
 รัฐบาล ก าหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ ที่ 3. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีคุณภาพ  3.1 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
(Smart Aging Society)  1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพ่ือสร้างตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ(Ageing Society) มีความเข้าใจในพัฒนาการของช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ 
 -ชื่อ-สกุล......นางจิราลักษณ์  สุภาวรรณ์ 
 -โทรศัพท์.........042-853278.......... 

 
 
 



 

ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน  2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับประชาชนในการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส าหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 4) สร้าง
ความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ส านักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท ากิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ส านักงาน กศน.จังหวัด เลย ซึ่งเป็นหน่วยงานใน
สังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดท าแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สู งอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสาน
ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ใน 
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 
70 ชั่วโมง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยังสามารถ 
ช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจ าหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแล
ผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพ่ิมเติมในหลักสูตร  420  ชั่วโมง ได้ 

4. วตัถปุระสงค์  
4.1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง (Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย
ผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
4.3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว 
 

5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 ประชาชนอ าเภอเอราวัณ       จ านวน 20 คน 
 5.2 เชงิคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นความส าคัญของการดูแล
ผู้สูงอายุ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.วิธีการด าเนินการ/กิจกรรมในการด าเนินงาน 
กิจกรรมหลกั วตัถปุระสงค์ กลุม่เป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ด าเนนิการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชา 
สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติที่
ก าหนด 
4.ด าเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ

1.เพ่ือให้ผู้
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Care 
giver) มีความรู้
ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพ
อนามัยผู้สูงอายุ
และปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือเตรียมการ
รองรับระบบการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว

-มีประสบการณ์
ในการดูแล
ผู้สูงอายุไม่น้อย
กว่า 1 ปีหรือมีจิต
อาสาที่จะเป็น
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
กลุ่มติดเตียงและ
ติดบ้าน 
-บุคคลทั่วไป 
(เพศชาย-หญิง) 
-อายุ 18 ปีขึ้นไป 
-ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ า
กว่าระดับ
ประถมศึกษา 

20 คน - กศน.อ าเภอ
เอราวัณ 
-โรงพยาบาล
เอราวัณ 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ ทั้ง 4 
ต าบล 

18 เม.ย. - 1 
พ.ค. 2562 

25,700 



 

ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 
 
 

 
 
 
 
 

 

ในท้องถิ่นชุมชน 
3.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ที่ทางานด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 
4. เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ที่ทางานด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 

-ไม่เป็นผู้มีความ
ประพฤติเสื่อม
เสียหรือบกพร่อง
ในศีลธรรมอันดี
งาม 
-มีสุขภาพ
แข็งแรงไม่เป็น
โรคร้ายแรงหรือ
โรคติดต่อร้ายแรง 
-มีวุฒิภาวะและ
บุคลิกลักษณะ
เหมาะสมในการ
เป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 

 
 
7. งบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ งบรายจ่ายอ่ืน ค่าใช้จ่าย
โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข รหัสงบประมาณ 
2000231039700001  เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าวิทยากร     14,000      บาท 

- ค่าบริหารจัดการ/ค่าวัสดุ   11,700      บาท 

รวมเปน็เงินทัง้สิน้    25,700      บาท 
                                ( สองหมืน่หา้พนัเจ็ดรอ้ยบาทถว้น ) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 8.1 กศน.อ าเภอเอราวัณ 
 
9. เครือข่าย 
 9.1 หัวหน้าส่วนราชการ 
 9.2 สาธารสุขอ าเภอเอราวัณ 



 

 9.3 โรงพยาบาลเอราวัณ 
 9.4 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 9.5 ผู้น าชุมชน 
 
10. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 10.1 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
 10.2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 10.3 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เพ่ือส่งเสริมการจัดและพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายให้ตรงกับสภาพปัญหาความต้องการของผู้สูงอายุแต่ละคน 

12. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
12.1ตัวชี้วัดผลผลิต (Out put) 

 จัดและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง 1 ห้องเรียน จ านวน 20 คน 
 

12.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Out come) 
ร้อยละ 80 ของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ทักษะ ตามหลักสูตรและเห็นความส าคัญของการดูแล

ผู้สูงอายุ 
13. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

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

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
(     นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  ) 

ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
 

ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
(     นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์) 

ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
 



 

ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                   (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 
ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 

 
 

ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 
( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 

ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ตารางอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลกัสูตร 70 ช่ัวโมง  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอท่าลี ่
วนั/เดอืน/ป ี

เวลา 09.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.00 - 12.00 
12.00 - 
13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.00 15.00 - 16.00 

18 เม.ย.62 พิธิเปิดโครงการ 
ความจ าเป็นของผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ  
แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

 
 โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ 

 
19 เม.ย.62 ภาวะวิกฤติกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 
 ภาวะวิกฤติกับการปฐม

พยาบาลเบื้องต้น 
กิจกรรมนันทนาการ 

 
20 เม.ย.62 การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น  การช่วยเหลือผู้สูงอายุเบื้องต้น กิจกรรมนันทนาการ 
21 เม.ย.62 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากชราภาพหรือมีปัญหา

ระบบทางเดินอาหาร  
 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้เนื่องจากชราภาพหรือมี

ปัญหา  ระบบทางเดินหายใจ 
22 เม.ย.62 การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือที่มีปัญหา  ระบบขับถ่าย  การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

หรือที่มีปัญหา  ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ 
กิจกรรมนันทนาการ 

23 เม.ย.62 การใช้ยาในวัยผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ/ 

การออกก าลังกายที่
เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ 
การออกก าลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

กิจกรรมนันทนาการ 

24 เม.ย.62 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ / อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ  การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  / การดูแลสุขภาพช่องปาก 
25 เม.ย.62 สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ/การดูแลตนเองเพ่ือคลายความเครียด  สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ/การดูแลตนเองเพ่ือคลาย

ความเครียด 
กิจกรรมนันทนาการ 

26 เม.ย.62 การจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ภูมิปัญญาชาวบ้านกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  สิทธิผู้สูงอายุตาม
รัฐธรรมนูญ/กฎหมาย

แรงงานที่ควรรู้ 

บทบาทและจริยธรรม
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

กิจกรรมนันทนาการ 

27 เม.ย.62 การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือผู้สูงอายุ การฝึกปฏิบัติงานใน
สถานบริการ  
(รพ.สต.ใกล้บ้าน)  

 การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ (รพ.สต.ใกล้บ้าน)  
 

28 เม.ย.62 การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการใกล้บ้าน (รพ.สต.ใกล้บ้าน)  การฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการ (รพ.สต.ใกล้บ้าน) 
29 เม.ย.62 การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน   การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน  กิจกรรมนันทนาการ 
30 เม.ย.62 การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน   การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน 

 
กิจกรรมนันทนาการ 

1 พ.ค.62 การวัดและประเมินผล พิธีมอบเกียรติบัตร/ปิดโครงการ  - 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอ าเภอเอราวัณ  จงัหวดัเลย 
(จ าแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน  กศน.อ าเภอเอราวณั        
 
2.สอดคลอ้ง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 3 และภารกจิต่อเนื่อง ข้อท่ี 1/วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,H,E (THAILOEI 4.0) 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการจัดหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ          (หลักสูตรระยะสั้น 70 ชั่วโมง) 
 

7.เปา้หมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนอ าเภอ
เอราวัณ  4 ต าบล 
 
 
 
 
 
 

20 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 
 

 

4. วตัถปุระสงค ์:เพื่อ 

1 เพ่ือให้ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง (Care giver) มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุและปฏิบัติต่อ
ผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2 เพ่ือเตรียมการรองรับระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาวในท้องถิ่นชุมชน 
3  เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคี
เครือข่ายที่ท างานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
 
 

5. กจิกรรมหลกั 

1.จัดกระบวน การด าเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่ก าหนด 
4.ด าเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

6. งบประมาณ  

งบรายจา่ยอืน่   จ านวน. 25,700  บาท 
รวมทั้งสิน้  25,700  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4 
งบรายจ่ายอื่น   25,700  

รวมทั้งสิ้น   25,700  

 
 10. ผูร้บัผดิชอบ 

ช่ือ-สกุล.นางสาวรุ่งนภา ทิพย์ประมวล 
โทรศัพท์   042- 853278 
โทรสาร   042- 858278 

 
 
 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.อ าเภออ าเภอเอราวณั 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  

1.จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบที่สามารถน าความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

 

กศน.-กผ-02 



 

 
 

1. ชื่อโครงการ    โครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยโดยการมสีว่นรว่มของชมุชน 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน   ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

2. สอดคลอ้ง   ภารกิจต่อเนื่อง     
ข้อที่  1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
จุดเน้นที่การด าเนินงานข้อที่ 1.2  การศึกษาต่อเนื่อง 
      ข้อ 4. ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตส านึกและวินัยในชุมชน เช่น การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมในชุมชน  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน  
 ศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจ าต าบล 

3.  หลักการและเหตผุล 
 ปัจจุบันปัญหาขยะ เป็นปัญหาของสังคมไทย ซึ่งพบว่าขยะมูลฝอยมีผลกระทบในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น  

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดการปนเปื้อนของ
พ้ืนดิน แหล่งน้ าและอากาศ ท าให้บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย อีกทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค ซึ่งการป้องกันและ
การแก้ไขปัญหาของขยะมูลฝอยควรเริ่มต้นด้วยการสร้างจิตส านึกแก่มนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบในการรักษาความสะอาด 
ให้รู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกประเภท และลดการใช้ การซื้ออันก่อให้เกิดขยะหรือสิ่งของที่ไม่ต้องการใช้ ในอนาคต   
ประกอบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพในการ
ประกอบอาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จึงสนั บสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ที่
นอกเหนือจากการเรียนปกติ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตที่ดี มีความสามารถจัดการกับชีวิต ชุมชน 
สังคม มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ  
 ดังนั้น กศน.อ าเภอภูเรือ จึงได้จัดโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ ขึ้น เพ่ือให้นักศึกษา กศน.เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะที่เป็นปัญหาของสังคมไทย  มีความรู้ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการมีส่วนร่วมการจัดการขยะ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนน าความรู้ไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน  สังคมต่อไป 
 
4.  วตัถปุระสงค์ 



 

4.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ 
4.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

   
5.  เป้าหมาย 
 เชงิปรมิาณ  
 -  ประชาชนทั่วไปในอ าเภอเอราวัณ  จ านวน  100 คน 

เชงิคณุภาพ  
   - ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ แก้ปัญหา

ขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
 

6.  วธิดี าเนินการ 

กจิกรรมหลกั วตัถปุระสงค ์ กลุม่เปา้หมาย เปา้หมาย/คน พืน้ทีด่ าเนนิการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1. ส ารวจความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- เพื่อให้ได้ตรงความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชาชนท่ัวไปในอ าเภอ
เอราวัณ   

-  กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 

พฤศจิกายน
2561 

 
 
 
 
 
 
 
เป็นเงินจ านวน 
12,000 บาท 
(-หนึ่งหมื่นสอง
พันบาทถ้วน-) 
 

2.ประชุมเพื่อก าหนด
แนวทาง 
การด าเนินงาน 

- เพื่อก าหนดแนวทาง
ในการด าเนินงานตาม
โครงการฯ 

- บุคลากร  กศน.อ าเภอ
เอราวัณ   

15  กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 

26 ธันวาคม 
2561 

3. ด าเนินการตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ 
และประสานงาน
วิทยากร 

- เพื่อด าเนินการตาม

แนวทางที่ก าหนดไว้
และประสานงาน
วิทยากร 

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอเอราวณั   

100 กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 
 

4 กุมภาพันธ ์ 
2562 

4. ด าเนินงานตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  

- เพื่อจัดกิจกรรมตาม
โครงการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย
โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

- ประชาชนท่ัวไปใน 
อ าเภอเอราวณั   

100 พื้นที่อ าเภอ
เอราวัณ 

 15  กุมภาพันธ์
2562 

 
 
 

5. สรุปผลและ
ประเมินผลตาม
โครงการ ฯ 

- เพื่อให้ทราบถึง
สภาพปัญหาและ
อุปสรรค 

ครู กศน.ต าบล 
/ครู ศรช. 

11 
 

 

กศน.อ าเภอ 
เอราวัณ 

 

18  กุมภาพันธ์
2561 

 
- 

 



 

 
 
7. วงเงนิงบประมาณทั้งโครงการ 
จากเงินแผนงาน : แผนงาน:  บูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 2000239035700014  แหล่งของเงิน  6011500  รวมเปน็เงินทัง้สิน้  
12,000 บาท (-หนึ่งหมืน่สองพันบาทถว้น-) รายละเอยีดดังนี ้
ที ่ รายการคา่ใชจ้า่ย จ านวนเงนิ (บาท) หมายเหต ุ
1 ค่าวิทยากร  จ านวน 1 คน x 3 วัน x 6 ชั่วโมง x 200 บาท       เป็นเงิน 3,600  
2 ค่าอาหาร 3 วัน x 40 คน x 50  บาท                                เป็นเงิน 6,000  
3 ค่าวัสดุฝึก 2,400  
                  รวม   (-หนึง่หมืน่สองพนับาทถว้น-) 12,000  

 
หมายเหต ุ   -  ทกุรายการถวัเฉลีย่ตามทีจ่า่ยจรงิ 

8. แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ 
 

กจิกรรมหลกั 
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 ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  - - - 
2. ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
    การด าเนินงาน 

 - - - 

3. ด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดไว้ และ    
   ประสานงานวิทยากร 

-  - - 

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

- - - - 

5. สรุปผลและประเมินผลตามโครงการ ฯ     

9.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
          -  บุคลากร กศน.อ าเภอเอราวัณ 



 

10.  เครือข่าย 
           -   หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในอ าเภอ 
  

11  โครงการทีเ่กีย่วข้อง 
  โครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยของประชาชนในชุมชน 

 12. ผลลพัธ์(Outcome) 
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ และการ 
     แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

 

13.   ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ 
        13.1 ตวัชีว้ดัผลผลติ  (OUTPUTS) 
                - ผูเ้ขา้รว่มโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพงึพอใจ มคีวามรู ้ความเขา้ใจในการคดัแยก                    
                  ขยะ และการแก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 
    13.2 ตวัชีว้ดัผลลพัธ์ (OUTCOMES) 

  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 75 มีความพึงพอใจ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะและการแก้ปัญหาขยะ
ในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

14.  การตดิตามและประเมนิผลโครงการ 
 - พิจารณาจากแบบสังเกต 
 - ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
        (  นายสุริยา  โครตแก้ว  )                                   (  นางกาญจนา  สอนสียา  ) 
              ครู  กศน.ต าบล                                                 ครู  กศน.ต าบล 
ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ………………………………………ผู้เสนอโครงการ 
        (  นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล  )                         (  นายองอาจ  สุภาวรรณ์) 
             ครู  กศน.ต าบล                                                  ครู  กศน.ต าบล 
ลงชื่อ……………………………ผู้เห็นชอบโครงการ           ลงชื่อ………………………………ผู้เหน็ชอบโครงการ 
     (   นางสายสุณีย์  ม่วงแสง)                                   (  นางชุลีพร  วรรณแจ่ม  ) 
        ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน                                 ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน 
 
                                      ลงชื่อ……………………………ผู้อนุมัติโครงการ 



 

                                             ( นางปิยะนุช  กุณวงษ์ ) 
                    ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเอราวัณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศนูยก์ารศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอ าเภอเอราวณั 

(จ าแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.เปา้หมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน หน่วย 

ประชาชนท่ัวไปใน
อ าเภอภูเรือ   

100 
 

คน 
 

   

รวมทั้งสิ้น 100 คน 
 

 

4. วตัถปุระสงค ์: เพื่อ 
1 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ 
2 ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการ
แก้ปัญหาขยะในครัวเรือน ชุมชน สังคม 

5. กจิกรรมหลกั 
1. ส ารวจความตอ้งการของกลุ่มเปา้หมาย 
2.ประชุมเพื่อก าหนดแนวทาง 
การด าเนินงาน 
3. ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ และ
ประสานงานวิทยากร 
4. ด าเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยการมีส่วนรว่มของชุมชน  
  4.1 ให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ           
ขยะ มูลฝอยในพื้นที ่
   4.2 ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ฯลฯ 
5. สรุปผลและประเมินผลตามโครง 
การ ฯ 

 

6. งบประมาณ  

งบอดุหนนุ   จ านวน   12,000  บาท 
ผลผลติที ่    จ านวน     -          บาท 
 รวมทัง้สิน้  12,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที ่

1 
ไตรมาสที ่

2 
ไตรมาสที ่

3 
ไตรมาสที ่

4 

9. พืน้ทีด่ าเนนิการ 
กศน.ต าบล 4  แห่ง 

กศน.-กผ.-02 

1.หน่วยงาน         กศน.อ าเภอเอราวัณ 
 
2.สอดคลอ้ง ส านักงาน  กศน.ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 ภารกจิต่อเนือ่ง   ขอ้ที่  1.  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้  จุดเน้นที่การด าเนินงานข้อที่ 1.2  
การศึกษาต่อเนื่อง 
 3. ชื่องาน/โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 

8.ตวัชีว้ดัความส าเรจ็  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อย
ละ 75 มีความพึงพอใจ มี
ความรู้ ความเข้าใจในการคัด
แยกขยะ และการ แก้ปัญหา

กศน.-กผ-02 



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

10. ผูร้บัผดิชอบ 
ช่ือ-สกุล.. นางอารยา โกษาจันทร ์
              
โทรศัพท์   042- 899-494 
โทรสาร   042- 899-494 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

คณะผูจ้ดัท า 
ที่ปรกึษา  

นายปัญญา ศาสตรา ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จ.เลย 
ว่าที่ร้อยโทจ านงค ์ นนทะมาศ  รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จ.เลย 
นางปิยะนุช กุณวงษ์  ผู้อ านวยการ  กศน.อ าเภอเอราวัณ 
นายประจวบ  มะปะเข   คณะกรรมการสถานศึกษา 
นางวิมล  ศรีพรม    คณะกรรมการสถานศึกษา 
พระครูสุมน ธรรมนาถ   คณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้อมลู  
นางสายสุณีย์  ม่วงแสง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
นางชุลีพร  วรรณแจ่ม   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
นางจิราลักษณ ์  สุภาวรรณ์ ครู กศน.ต าบล 



 

นายองอาจ    สุภาวรรณ ์  ครู กศน.ต าบล 
นางสาวรุ่งนภา  ทิพย์ประมวล ครู กศน.ต าบล 
นายสมรภูมิ  บัวละบาล  ครู กศน.ต าบล 
นายสุริยา  โคตรแก้ว  ครู กศน.ต าบล 
นางปุณยนุช  ชัยวงค ์  ครู กศน.ต าบล 
นางสาวณัฐรดา  แสวงผล  ครู กศน.ต าบล 
นางสาวเนตรชนก  ศรีสว่าง  ครู ศรช. 
นางสาวสุภาพร  โนนเดช   ครู ศรช. 
นายวิศณุพงษ์  เทียบพิมพ์  ครู ศรช. 
นางสาวพสชนันท์  ตระกูลเทียบแสน   บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ  

รวบรวม / เรยีบเรยีง รา่ง/ พมิพ ์ 
นางกาญจนา  สอนสียา     ครู กศน.ต าบล 

ผูต้รวจ 
  นางสายสุณีย์  ม่วงแสง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

. 


