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จุดเน้นการดำเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของ กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา             
ตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย
ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563              
ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายจะเป็นแนวทางในการบริการ/
โครงการ และงบประมาณของง กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือ             
ในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานและผู้สนใจ
กิจกรรมงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายต่อไป 
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 ประวัติความเป็นมาอำเภอด่านซ้าย 
 

 
 
 
 

  เมื่ออาณาจักรโยนกล่มสลายแล้ว  ชาวโยนกเชียงแสนท่ีรักอิสระต่างพากันอพยพไปหาถิ่นท่ีอยู่
ใหม่ บางพวกอพยพไปรวมกำลังกับพระองค์ชัยศิริ บางพวกก็อพยพไปหาที่อยู่อาศัยทางแคว้นพางคำ 
พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนผาเมือง (เช่ือถือกันว่าเป็นเช้ือสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้นำผู้คนอพยพมุ่ง
ลงไปทางทิศตะวันออก เมื่อเข้าสู่ดินแดนลานช้างแล้วจึงบ่ายหน้าลงไปทางทิศใต้ (สันนิษฐานว่าจะนำ
ผู้คนอพยพผ่านไปตามหมู่บ้านห้วยไฮ ห้วยลึก นากอก บ้านเมืองฮำและเมืองบ่อแตน ปัจจุบันอยู่ในแขวง
ไชยบุรี ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) แล้วนำไพร่พลข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไปทางฝ่ังขวา
ของลำน้ำหมัน จนถึงบริเวณที ่ราบจึงได้พากันหยุดพัก ส่วนพ่อขุนผาเมืองได้ตั ้งบ้านด่านขวา                
(ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวาซึ่งยังมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้าน
หัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย) และพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำ
น้ำหมันไปทางฝั่งซ้ายสร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าจะอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อำเภอด่านซ้าย 
จังหวัดเลยในปัจจุบัน) แล้วต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามลำน้ำไปสร้างบ้านหนองคูซึ่งอยู่ทางทิศใต้เมื ่อมี
กำลังคนมากขึ้นจึงคิดท่ีจะขยับขยายไปหาถิ่นที่อยู่อาศัยใหม่ ครั้นได้นำเอานามหมู่บ้านด่านซ้ายมาขนาน
นามให้หมู่บ้านหนองคูเสียใหม่เป็น “เมืองด่านซ้าย” แล้วจึงนำไพร่พลอพยพไปเมืองบางยาง (เช่ือว่าอยู่
ในเขตอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก) ส่วนพ่อขุนผาเมืองขณะที่พ่อขุนบางกลางหาวเลื่อนขึ้นไปต้ัง
หมู่บ้านหนองคู พ่อขุนผาเมืองก็ได้นำผู้คนอพยพออกจากบ้านด่านขวาข้ามภูน้ำรินไปต้ังเมืองโปงถ้ำและ
อพยพต่อไปตั้งเมืองภูครั่ง (โปงถ้ำสันนิษฐานว่าเป็นถ้ำเขียะในปัจจุบัน เป็นถ้ำเล็ก ๆ อยู่ข้างถนนสาย
เลย-ด่านซ้าย ห่างจากหมู่บ้านโคกงามไปทางด่านซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร และบริเวณท่ีหยุดพักไพร่พล
ต้ังเมอืงเป็นการช่ัวคราวคงจะเป็นท่ีเนินด้านขวาของทางหลวงสายโคกงาม-ด่านซ้าย  อยู่ในความควบคุม
ของแขวงการทางด่านซ้าย ต่อมาได้อพยพไปสร้างเมืองบนภูครั่งซึ่งเป็นท่ีราบอยู่บนยอดเขาภูครั่ง ภูครั่ง
เป็นภูเขาลูกใหญ่มีพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่อยู่บนยอดเขา อยู่ตรงข้ามกับท่ีว่าการอำเภอภูเรือ และอยู่
ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านหนองบัว ซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย อนึ่งคำว่า “เขียะ” นั้น
หมายถึงจ๊ักจ่ันชนิดหนึ่งแต่ตัวเป็นสีเขียว) ครั้นพ่อขุนบางกลางหาวได้พาผู้คนอพยพไปอยู่ท่ีเมืองบางยาง
แล้ว พ่อขุนผาเมืองจึงได้อพยพผู้คนติดตามไปจนไปต้ังหลักแหล่งได้ที่เมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ 
อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) โดยมีพ่อขุนบางกลางหาวเป็น
ผู้ปกครองเมืองบางยาง และพ่อขุนผาเมืองเป็นผู้ปกครองเมืองราด ขณะเมื่อพ่อขุนบางกลางหาว
ปกครองเมืองบางยาง ก็ได้ต้ังเมอืงด่านซ้ายเป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกตามราชธานีสมัยโบราณด้วย 
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  สภาพทั่วไป : 
  ที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย ประมาณ 82 กิโลเมตร     
ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 500 กิโลเมตร มีเนื้อที่ท้ังหมด 1,300 ตารางกิโลเมตร   
  เขตติดต่อ : 
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับแขวงไชยบุรี (ประเทศลาว) 
   ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย และอำเภอภูหลวง 
    ทิศใต้   ติดต่อกับอำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ (จังหวัดเพชรบูรณ์)  
     และอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) 
    ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอนครไทย (จังหวัดพิษณุโลก) และอำเภอนาแห้ว 
 ลักษณะภูมิประเทศ : 
  พื้นที่ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีที ่ระหว่างหุบเขาบางแห่ งเป็นที่ราบสูง ลุ ่มๆ ดอนๆ 
โดยเฉพาะท่ีต้ังอำเภอมีภูเขาขนาบอยู่ท้ังสามด้าน คือด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และมีท่ี
ราบแคบ ๆ ยาวไปทางทิศเหนือ ซึ ่งมีเทือกเขาอยู่ทั ้งสองข้าง พื้นที่ทางทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศ
ตะวันตก มีภูเขาสูงมาก ภูเขาส่วนมากเป็นภูเขาดินและภูเขาทราย เฉลี่ยมีพื ้นที่ราบประมาณ 20 
เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด ระหว่างหุบเขามีที่ราบสำหรับทำนา ส่วนตามเชิงเขาเป็นที่ราบและที่ลาด
เหมาะสำหรับทำไร่ ปลูกพืชต่างๆ เช่นข้าวโพด ถั่วลิสง ถั่วแดง ฝ้าย ฯลฯ และปลูกพืชยินต้น เช่นมะม่วง 
ลำไย มะขาม เป็นต้น พื้นดินเป็นดินร่วนและดินปนทรายตามภูเขามีป่าเบญจพรรณอยู่ท่ัวไป 
   ลักษณะภูมิอากาศ : 
  ในเขตอำเภอด่านซ้ายแบ่งออกได้ 3 ฤดู คือ 
   1. ฤดูฝน ฝนตกชุกระหว่างเดือนมิถุนายน  ถึงเดือนตุลาคม 
   2. ฤดูหนาว อากาศหนาวจัดต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์ บางปีอากาศหนาว
จัดอุณหภมูิ ลดลง ถึง 0 องศา 
   3. ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม 
 ประเพณี, การละเล่น : 
   อำเภอด่านซ้าย ประชาชนส่วนใหญ่ยังยึดมั่นในฮีตสิบสองคลองสิบสี่ และประเพณี
อื่นๆ คล้ายประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ัวไป นอกนี้มีประเพณีท่ีปฏิบัติกันมาช้านานและปฏิบัติ
กันทุกปี ได้แก่ งานสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสิงรัก ซึ่งจัดในวันเพ็ญเดือนหกของทุกปีและงาน
บุญหลวง ซึ่งนำเอาบุญพระเวสสันดรและบุญบั้งไปมาจัดรวมกัน นิยมจัดในเดือนแปดข้างขึ้น ในงานจะมี 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
https://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
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://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%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://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%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7
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การละเล่นชนิดหนึ่ง โดยมีการใส่หน้ากากที่หน้าตาน่าเกลียด น่ากลัวและสวมชุดที่รุ่มร่ามประกอบ
การละเล่นอย่างสนุกสนาน เรียกว่า ผีตาโขน ซึ่งเป็นงานท่ีจัดอย่างใหญ่โต ท้ังเป็นงานแปลกและเป็นงาน
ที่น่าสนใจของประชาชนทั่วไป และที่บ้านตูบค้อ ตำบลกกสะทอน เป็นหมู่บ้านของชาวไทยถูเขาเผ่าม้ง 
ซึ ่งเป็นชาวเขาเพียงหมู่บ้านเดียวในจังหวัดเลย ชาวเขา บ้านตูบค้อ จะมีประเพณีและวัฒนธรรม              
เป็นของตนเอง นับถือผี และมีประเพณีท่ีสำคัญ คือประเพณีปีใหม่ จะมีการละเล่นสะบ้ากัน 
 ประเพณีการละเล่นที่สำคัญ : 
   1. พิธีสมโภชและงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักจัดช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
   2. ประเพณีการละเล่นผีตาโขน (บุญหลวง) จัดช่วงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี  
   3. งานประเพณีปีใหม่ชาวเขา บ้านตูบค้อ ตำบลกกสะทอนจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ศาสนา : 
  จำนวน 99 หมู่บ้าน ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ประชาชนนับถือศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 1 
  โบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ : 
   1. พระธาตุศรีสองรัก  ต้ังอยู่ตำบลด่านซ้าย 
   2. วัดโพนชัย   ต้ังอยู่ตำบลด่านซ้าย 
   3. เจดีย์ศรีภูมิ   ต้ังอยู่ตำบลนาหอ 
  การแบ่งเขตการปกครอง : 
     การปกครองส่วนภูมิภาค 
        อำเภอด่านซ้ายแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตำบล 99 หมู่บ้าน ได้แก ่
   1.ด่านซ้าย (Dan Sai) 15 หมู่บ้าน 6.อิปุ่ม (Ipum) 13 หมู่บ้าน 
    2.ปากหมัน (Pak Man) 7 หมู่บ้าน 7.กกสะทอน (KoK Sathon) 12 หมู่บ้าน 
   3.นาดี (Na Di) 9 หมู่บ้าน  8.โป่ง (Pong) 11 หมู่บ้าน 
   4.โคกงาม (Khok Ngam) 7 หมู่บ้าน 9.วังยาว (Wang Yao) 7 หมู่บา้น 
   5.โพนสูง (Phon Sung) 9 หมู่บ้าน 10.นาหอ (Na Ho) 9 หมู่บ้าน 
  การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ท้องท่ีอำเภอด่านซ้ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่ 
    1.เทศบาลตำบลด่านซ้ายครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของตำบลด่านซ้าย 
    2.เทศบาลตำบลศรีสองรักครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านซ้าย(เฉพาะนอกเขต
เทศบาลตำบลด่านซ้าย) 
    3.องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลปากหมันท้ังตำบล 
    4.องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลนาดีท้ังตำบล 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://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
https://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


 ข้อมูลสถานศึกษา 
 

 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
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   5.องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลโคกงามท้ังตำบล 
    6.องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลโพนสูงท้ังตำบล 
    7.องค์การบริหารส่วนตำบลอิปุ่ม ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลอิปุ่มท้ังตำบล 
    8.องค์การบริหารส่วนตำบลกกสะทอน ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลกกสะทอนท้ังตำบล 
    9.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลโป่งท้ังตำบล 
    10.องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลวังยาวทั้งตำบล 
    11.องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ ครอบคลุมพื้นท่ีตำบลนาหอท้ังตำบล 
 
 
 

  ชื่อสถานศึกษา  : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  ที่อยู่ : บ้านด่านซ้าย ถนนแก้วอาสา ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120      
           เบอร์โทรศัพท์  : 0-4289-1094 โทรสาร 0-4289-1094 
                  E-mail ติดต่อ : ksndansai@hotmail.com  
  สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  
                    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
   

   
  ประวัติสถานศึกษา :      
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย สถานท่ีต้ัง ถนนแก้วอาสา   
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 สถานภาพเป็นสถานศึกษาในราชการบริหาร
ส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง โดยอาศัยอำนาจ 
ตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ปรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2531 ข้อ 6 ประกาศ  
ณ วันที่  27  สิงหาคม  2536  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการการศึกษา
นอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอโดยนายปราโมท  สุขุม  รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม  
  ห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้าย จัดตั ้งข ึ ้นเม ื ่อปี พ.ศ. 2518 ในสมัยนายไพเวศน์   
เศรษฐณัยน์ เป็นนายอำเภอด่านซ้าย ก่อตั้งโดยใช้อาคารอเนกประสงค์ของท่ีว่าการอำเภอด่านซ้ายเป็นท่ี
ทำการ (ในปัจจุบันเป็นร้านสวัสดิการข้าราชการและอาสาสมัคร) ต่อมาปี พ.ศ. 2519 กองการศึกษา 



 ทำเนียบผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
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ผู้ใหญ่กรมสามัญได้อนุมัติเงินงบประมาณสมทบสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้ายเป็นเงิน  
340,000 บาทและเงื่อนไขให้อำเภอสมทบอีก 55,000 บาท และได้มีสมาคมพ่อค้าและประชาชนอำเภอ
ด่านซ้ายสมทบจำนวนเงิน  900,000  บาท ซึ่งห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้ายเป็นห้องสมุดอำเภอ
ขนาดเล็กและได้ดำเน ินการก่อสร ้างแล้วเสร ็จ เม ื ่อว ันที ่   4  พฤษภาคม  2522  หน่วยงาน                         
ที่รับผิดชอบในขณะนั้นคือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย และสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 
(ส.ป.ช)  เป็นผู้ดูแลจนถึงปี พ.ศ 2525   ต่อมาได้เปล่ียนจากหน่วยงานเดิมจากองค์การศึกษาผู้ใหญ่กรม
สามัญศึกษา  มาเป็นกองปฏิบัติการกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มีเจ้าหน้าที่สังกัดกรมการศึกษานอก
โรงเรียนเป็นหน่วยงานท่ี ปัจจุบันมีบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการเป็นผู้ดูแลและให้บริการ 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย เดิมใช้อาคารห้องสมุด
ประชาชนอำเภอด่านซ้าย  เป็นท่ีทำการ   ต่อมาได้สร้างอาคารท่ีทำการท่ีแยกตัวจากห้องสมุดประชาชน
อย่างเป็นเอกเทศ  โดยรับความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการก่อสร้างปรับปรุง                 
โดยมี นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอด่านซ้าย 
ในขณะนั้น  
  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอด่านซ้าย  ได้เปล่ียนช่ือเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องบัญชีรายช่ือ
สถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                        
ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ.2551 ลงวันท่ี 10 มีนาคม 2551 ปัจจุบันมี นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์  
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 

 
 
                    

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

1 นายชาญวิทย์  จักรไชย หัวหน้าศูนย์ ฯ พ.ศ 2537  - พ.ศ 2540 
2 นายสุรศักดิ ์ เพิ่มผล ผู้อำนวยการ  ศบอ.ด่านซ้าย พ.ศ 2540 – พ.ศ 2548 
3 นายชาญวิทย์  จักรไชย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านซ้าย พ.ศ 2548 –  พ.ศ 2551 
4 นายคำพันธ์  สุพรมอินทร์ ครู รักษาการ ในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านซ้าย 
28 ต.ค 51 – 30 พ.ย 52 

 



 ทำเนียบคณะกรรมการสถานศึกษา 
สถานศึกษา 

 ทำเนียบบุคลากรตามวุฒิการศึกษา 
สถานศึกษา 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง 

5 นายเพชรตะบอง  ไพศูนย ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านซ้าย 1 ธ.ค 52 – 30 ก.ย 58 

6 นายคำพันธ์  สุพรมอินทร์ 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาแห้ว 
รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 

1 ต.ค 58 – 24 พ.ย 58 

7 น.ส.พรธนธรรศ์ พันหล่อมโส ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านซ้าย 25 พ.ย 58 –  9 ม.ค 60 
8 นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอด่านซ้าย 9 ม.ค 60 – ปัจจุบัน 

 

 
 
 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายประสงค์  จันทศร ประธานกรรมการ 
2 ดร.ถาวร  เช้ือบุญมี กรรมการ 
3 นายวัชรพล  ศรีณรงค์ฤทธิ์ กรรมการ 
4 นายสมศักดิ ์ ทวีทรัพย์ กรรมการ 
5 นายโกมล  จันทศร กรรมการ 
6 นางนุชจรีภรณ์  จันทศร กรรมการ 
7 นายสรสิน มิ่งแก้ว กรรมการ 
8 นายสุขสันต์ สุขใจ กรรมการ 
9 นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 
 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นายคำพันธ์  สุพรมอินทร์ ผู้บริหารสถานศึกษา ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 

ป.บัณฑิต 
บรรณารักษ์ศาสตร ์
บริหารการศึกษา 

2. นายชนะพง  มู้จันทร์ พนักงานพิมพ์ ส.3 ศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
3. นางนฤนาถ ไพศาลธรรม ครูอาสาสมคัรฯ การศึกษาบัณฑิต (กศบ.) จิตวิทยา 
4. นางสาวนฤมล ราชพัฒน์ ครูอาสาสมคัรฯ วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) คหกรรม 
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ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
5. นายจำเริญ  ศรีบุญ ครู กศน.ตำบล ศิลปะศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) การพัฒนาชุมชน 
6. นางประนอม สิงขรณ์ ครู กศน.ตำบล ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) การพัฒนาชุมชน 
7. นางสุปราณี สุพรมอินทร ์ ครู กศน.ตำบล ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) สังคมศึกษา 
8. นายพนม  พรหมอาภา ครู กศน.ตำบล ศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
9. นายพรชัย  ชัยชนะ ครู กศน.ตำบล ศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
10. นางหนูเวียง  เนาวราช ครู กศน.ตำบล ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) ศิลปศึกษา 
11. นางกรรณิกา  งาสิทธ์ิ ครู กศน.ตำบล บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ.) การจัดการทั่วไป 
12. นายพิษณุ  นันทพรม ครู กศน.ตำบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
13. นายไพบูรณ์  ไชยวงค์ ครู กศน.ตำบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
14. นายดุสิต  สารมะโน ครู กศน.ตำบล ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
15. น.ส.สายยนต์  หมวดเอ่น ครู กศน.ตำบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 
16. นางอรุณรัตน์  พรมดี ครู กศน.ตำบล บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) บริหารงานบุคคล 
17. นางลัดดา   ศรีพรหม ครู กศน.ตำบล บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ.) บริหารธุรกิจ(การบัญชี) 
18. นางชาลิสา  ทองดำ ครู กศน.ตำบล ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
บรรณารักษ์ศาสตร์การ
จัดการและการประเมิน
โครงการ 

19. นางจรัสศรี  บัวพิทักษ์ ครู กศน.ตำบล วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สัตวบาล 
20. น.ส.ถาณิชา  อังศุเดชาไชย ครู กศน.ตำบล ศึกษาศาสตรบ์ัณฑิต(ศ.บ) เศรษฐศาสตร์(การเงิน) 
21. นางสาวปัญจพร มณีกันตา ครู กศน.ตำบล ศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง 
22. นายภูษิต   พรหมรักษา ครู กศน.ตำบล ศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง 
23. นายชาวุธ    ศรีมังกร ครู กศน.ตำบล ศาสนศาสตร์บัณฑิต(ศน.บ) รัฐศาสตร์การปกครอง 
24. น.ส.กนกพัฒน์  อะทะโน ครู กศน.ตำบล บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) การจัดการทั่วไป 
 

 บุคลากร ลูกจ้างตามระเบียบพัสดุ 
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
1. นายสมิง  สิงขรณ์ ครู ศรช. ศาสนศาสตรบัณฑิต(ศน.บ.) รัฐศาสตร์การปกครอง 
2. นางสาวนภาลัย  แสงบุตรดี ครู ศรช. บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ.) การตลาด 
3. นางสาวนิตยา  อพิบูลย์ ครู ศรช. บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ.) การจัดการทั่วไป 
4. นางสาววิภาดา  สาระทัศนานันท์ ครู ศรช. วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาธารณสุขศาสตร ์
5. นางอภิชญา  เนตรแสงศร ี ครู ศรช. ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) การศึกษาปฐมวัย 
6. นางกรรฐิมา  จันทศร ครู ศรช. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) การจัดการทั่วไป 

 



 จำนวนบุคลากร 
สถานศึกษา 
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ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก 
7. นางสาวเสาวนีย์  สาระมโน ครู ศรช. ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) คอมพิวเตอร์ศึกษา 
8. นางสาวศรีสุดา  วงศ์ลา ครู ศรช. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ.) การจัดการทั่วไป 
9. นางสาวภัทราภรณ์  สุภาษ ิ ครู ศรช. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร ์
10. นางสาวจิราพร  ฤทธ์ิเลิศ ครู ศรช. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) อังกฤษธุรกิจ 
11. นางสาวเสาวลักษณ์ ตรงเพ็ชร์ ครู ศรช. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) สาธารณสุข 
12. นายวรวัฒน์ ไชยนอก ครู ศรช. ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร ์
13. นางพิมลพรรณ  จันทะศร ครูผูส้อนคนพิการ ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) เกษตรศาสตร ์
14. นายเอกวัฒน์  จันดาหาร ครูผูส้อนคนพิการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) พละศึกษา 
15. นางสาวศิริรัตน์  วงษ์จันนา ครูผูส้อนคนพิการ บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ.) บริหารธุรกิจ(การตลาด) 
16. นางเยาวธิดา  วังคำ ครูผูส้อนคนพิการ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) รัฐศาสตร ์
17. นางรัชดา  เชื้อบุญม ี บรรณารักษ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) บรรณารักษ์ศาสตร ์
 

 
 
 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน 

ต่ำกว่า
ปริญญาตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
จำนวน 

ข้าราชการครู - - 1 - 1 
ลูกจ้างประจำ - 1 - - 1 
พนักงานราชการ - 21 1 - 22 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 11 - - 11 
ครูผู้สอนคนพิการ - 5 - - 5 
อัตราจ้าง(บรรณารักษ์จ้างเหมา) - 1 - - 1 

รวมจำนวน - 39 2 - 41 
 
 

 
 
 

 

 



 โครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
สถานศึกษา 
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1. งานธุรการและสารบรรณ 
    - นางเยาวธิดา   วังคำ  
2. งานการเงินและบัญชี   
    - นางลัดดา ศรีพรหม 
3.งานพัสดุ 
    - น.ส.สายยนต์   หมวดเอ่น 
 4. งานข้อมูลสารสนเทศและ รายงาน 
   - นายพิษณุ   นันทพรม 
5. งานประชาสัมพันธ์ 
- น.ส.ถาณิชา อังศุเดชาไชย 
- นางชาลิสา ทองดำ 
- นางจรัสศรี บัวพิทักษ์ 
- นางอรุณรัตน์ พรหมดี 
 6. งานประกันคุณภาพภายใน 
    - นางสุปราณี   สุพรมอินทร์  
    - นางหนูเวียง   เนาวราช 
  7. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 
    - นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ 
    - นายไพบูรณ์  ไชยวงค ์ 
8. งานนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผล 
        - นางนฤนาถ   ไพศาลธรรม 
       - น.ส.นฤมล ราชพัฒน์ 
9. งานควบคุมภายใน 
     - นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ 
     - นายไพบูรณ์  ไชยวงค์ 
10. งานแผนงานและโครงการ 
    - นางสุปราณี สุพรมอินทร 
    - นายไพบูรณ์  ไชยวงค ์ 
11. งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
    - นางชนะพง  มู้จันทร์  
    - นายจำเริญ  ศรีบุญ 
12. งานราชการใสสะอาด 
        - นางนฤนาถ   ไพศาลธรรม 
       - น.ส.นฤมล ราชพัฒน์ 
13. งานบุคลากรและสวัสดิการ 
    - นางสุปราณี   สุพรมอินทร์ 
    - นางเยาวธิดา วังคำ 
14. มาตรฐาน กศน.ตำบล และ ศรช. 
    - นางสุปราณี   สุพรมอินทร์ 
15. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
  - น.ส.นฤมล ราชพัฒน์ 
- นางพิมลพรรณ จันทศร 
- น.ส.ศิริรัตน์ วงษจ์ันนา 

 

1.งานการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
    - น.ส.นฤมล ราชพัฒน์  
2. งานทะเบียนและวัดผล 
      - น.ส.นฤมล  ราชพัฒน ์
     - น.ส.วิภาดา สาระทัศนานันท ์
     - น.ส.ภัทราภรณ์ สุภาษิ 
     - น.ส. นภาลัย   แสงบุตรดี 
3. งานพัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
     - น.ส.นฤมล    ราชพัฒน์  
     - น.ส.ถาณิชา องัศุเดชาไชย 
     - น.ส จิราพร  ฤทธิ์เลิศ 
4. งานการศึกษาต่อเนื่อง 
     - นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ 
    - นางหนูเวียง เนาวราช 
5. งานส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ 
     - น.ส.นฤมล ราชพัฒน์  
     - นางนฤนาถ ไพศาลธรรม 
6.  งานกจิการนกัศึกษา 
     - น.ส.นฤมล    ราชพัฒน ์
7. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 
    -นางรัชดา เชื้อบุญมี  
8. งานศูนย์บริการให้คำปรึกษาแนะแนว 
     - นน.ส.นฤมล    ราชพัฒน ์
 
 

1. งานกจิการพิเศษ 
     - นายดุสิต      สารมะโน 
     - นายพิษณุ นันทพรม   
     - นางกรรกา งาสิทธิ์  
     - นายพนม   พรหมอาภา  
    - นายชาวุธ ศรีมังกร 
    - นางหนูเวียง เนาวราช 
2. งานส่งเสริม สนับสนุน ภาคี
เครือข่าย 
    -นางนฤนาถ ไพศาลธรรม 
     -นางรัชดา    เชื้อบุญมี 
    - นางพิมลพรรณ   จันทศร 
3. งานกจิกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 
     - นายพนม   พรหมอาภา  
   - นายชาวุธ  ศรีมังกร 
4. โครงการงานอนัเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
     - นายพนม      พรหมอาภา 
     - นายสมิง       สิงขรณ์ 
       - นางลัดดา     ศรีพรหม 
       - น.ส.กนกพฒัน์ อะทะโน 
 

กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

น.ส.นฤมล ราชพัฒนน์ 

กลุ่มงานภาคีเครือข่าย 
และกิจการพิเศษ 

นางนฤนาถ  ไพศาลธรรม 

   คณะกรรมการสถานศึกษา  
 

ผอ กศน.อำเภอด่านซ้าย 

นายคำพันธ์   สุพรมอินทร ์

กลุ่มอำนวยการ  
นายชัยยะ  มู้จันทร์ 

 



 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
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กศน.ตำบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
1.กศน.ตำบลด่านซ้าย 
 

ท่ีว่าการอำเภอด่านซ้าย (ห้องทะเบียนเดิม) หมู่ท่ี 1 
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางสุปราณี  สุพรมอินทร์ 
นางลัดดา  ศรีพรหม 

2.กศน.ตำบลโคกงาม  
 

อบต.โคกงาม เลขท่ี 242 หมู่ท่ี 1 บ้านโคกงาม ตำบล
โคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายไพบูรณ์  ไชยวงค์ 
นางอรุณรัตน์  พรหมดี 

3.กศน.ตำบลนาหอ 
 

อาคารร้านค้าชุมชนเดิม บ้านนาฮี หมู่ท่ี 6 ตำบลนา
หอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางกรรณิกา  งาสิทธิ์ 
น.ส.ถาณิชา  อังศุเดชาไชย 

4.กศน.ตำบลวังยาว 
 

อบต.วังยาว เลขท่ี 104 หมู่ท่ี 3 บ้านวังยาว ตำบลวัง
ยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางหนูเวียง  เนาวราช 
นายภูษิต  พรหมรักษา 

5.กศน.ตำบลปากหมัน อาคารเอนกประสงค์ อบต.ปากหมัน บ้านนาข่า หมู่
ท่ี 5 ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายดุสิต  สารมะโน 
นางจรัสศรี  บัวพิทักษ์ 

6.กศน.ตำบลนาดี อบต.นาดีเดิม บ้านนาดี หมู่ท่ี 1 ตำบลนาดี อำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายพนม  พรหมอาภา 
น.ส.ปัญจพร  มณีกันตา 

7.กศน.ตำบลโพนสูง อบต.โพนสูงเดิม บ้านหางนา หมู่ท่ี 8 ตำบลโพนสูง 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายพรชัย  ชัยชนะ 
นางชาลิสา  ทองดำ 

8.กศน.ตำบลอิปุ่ม ร้านค้าชุมชนเดิม บ้านนา หมู่ท่ี 13 ตำบลอิปุม่ 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายพิษณุ  นันทพรหม 
นายชาวุธ  ศรีมังกร 

9.กศน.ตำบลกกสะทอน ศูนย์สาธิตการตลาดเดิม บ้านน้ำหมัน หมู่ท่ี 1 ตำบล
กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางประนอม  สิงขรณ์ 
น.ส.กนกพัฒน์  อะทะโน 

10.กศน.ตำบลโปง่ 
 

อบต.โป่ง เลขท่ี 207 หมู่ท่ี 1 บ้านโป่ง ตำบลโป่ง 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายจำเริญ ศรีบุญ 
น.ส.สายยนต์  หมวดเอ่น 

รวมจำนวน                                 10                                                 แห่ง 
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ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
1.ศูนย์การเรียนชุมชน
เทศบาลตำบลด่านซ้าย 

วัดโพนชัย บ้านเด่ิน หมู่ท่ี 3 ตำบลด่านซ้ายอำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางอภิชญา  เนตรแสงศรี 

2.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านหนองสนุ่น 

บ้านหนองสนุ่น หมู่ท่ี 11 ตำบลโคกงาม อำเภอ 
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.นิตยา  อพิบูลณ์ 

3.ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านเก่า 

ท่ีทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านเก่า หมู่ท่ี 5 ตำบลนาหอ 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.วิภาดา สาระทัศนานันท์ 

4.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านโพนสว่าง 

ศาลากลางบ้าน บ้านโพนสว่าง หมู่ท่ี 7 ตำบลวังยาว 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.นภาลัย  แสงบุตรดี 

5.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านนาทอง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทอง หมู่ท่ี 1 ตำบล 
ปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.เสาวนีย์  สารมะโน 

6.ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านนาดี 

กศน.ตำบลนาดี บ้านนาดี หมู่ท่ี 1 ตำบลนาดี อำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นางกรรฐิมา จันทศร 
 

7.ศูนย์การเรียนชุมชน
บ้านทับกี่ 

ศาลาประชาคม บ้านทับกี่ หมู่ท่ี 9 ตำบลอิปุ่ม 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.ภัทราภรณ์  สุภาษิ 
 

8.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านนาหิน 

ศาลากลางบ้าน บ้านนาหิน ตำบลโพนสูง อำเภอ 
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.สุพัตรา  กันยาประสิทธ์ 

 

9.ศูนย์การเรียนชุมชน 
บ้านหมันขาว 

ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านหมันขาว หมู่ท่ี 11 ตำบลกก
สะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

นายสมิง  สิงขรณ์  

10.ศูนย์การเรียนชุมชน  
บ้านวังกุ่ม 

ท่ีทำการกำนัน ตำบลโป่ง หมู่ท่ี 4 ตำบลโป่ง อำเภอ
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

น.ส.ศรีสุดา  วงศ์ลา 
 

รวมจำนวน                                 10                                                 แห่ง 
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แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
1.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
       (นายพิจิตร เครือหงส์) 

บุคคล หมู่ท่ี 1 บ้านด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

2.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
       (นางธีรภัทร์  สุทธิ) 

บุคคล 69 หมู่ท่ี 2 บ้านเหนือ ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120  

3.พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น วัดโพนชัย หมูท่ี่ 3 บ้านเด่ิน ตำบลด่านซ้าย 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

4.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
     (นายวิโรจน์  อินทร์วงษ์) 

บุคคล หมู่ท่ี 5 บ้านก้างปลา ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

5.วัดป่าเนรมิตวิปัสสนา ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ท่ี 14 บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
 

6.พระธาตุศรีสองรัก ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ท่ี 14 บ้านหัวนายูง ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

7.ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามแนว
พระราชดำริ 

ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ท่ี 3 บ้านเด่ิน ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

8.ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านน้ำพุ 
(นายเอกวิทย์  สายแก้วเทศ) 

บุคคล หมู่ท่ี 6 บ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

9.วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ท่ี 7 บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

10.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
        (นายธงชัย  บุญธรรม) 

บุคคล หมู่ท่ี 13 บ้านห้วยอ้อย ตำบลด่านซ้าย 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

11.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บุคคล หมู่ 1 บ้านบุ่งกุ่ม  ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

12.ป่าชุมชน ภูเตาโปง ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ 1 บ้านบุ่งกุ่ม  ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

13.วัดบ้านนาหอ 
(พิพิธภัณฑ์พระแก้วอาสา) 

ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 2 บ้านนาหอ ตำบลนาหอ 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
14.วัดบ้านนาเบ้ีย ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 7 บ้านนาเบ้ีย ตำบลนาหอ  

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
15.วัดบ้านนาฮี ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 6 บ้านนาฮี ตำบลนาหอ 

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
16.ศูนย์เรียนรู้การแปรรูปกล้วย  
แม่วันดี 

บุคคล หมู่ 7 บ้านเก่า ตำบลนาหอ 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

17.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายนพพร   วังคำ) 

บุคคล หมู่ 3 บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

18.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บุคคล หมู่ 2 บ้านนาหมูม่น ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

19.วัดบ้านแก่วตาว ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ 6 บ้านแก่วตาว ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

20.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายสวัสด์ิ  คำเกษ) 

บุคคล หมู่ท่ี 1 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

21.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายอนุชา พิมพ์เสน) 

บุคคล หมู่ท่ี 2 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

22.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(นายบุญเพ็ง  แสนสุข) 

บุคคล หมู่ท่ี 3 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

23.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(นายทองไหม  พิมพ์เสนา)  

บุคคล หมู่ท่ี 4 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

24.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายขยัน   วังคีรี) 

บุคคล หมู่ท่ี 5 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

25.โรงเรียนบ้านวงัเวิน  มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ท่ี 6 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

26.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายสาย พิมพ์เสนา) 

บุคคล หมู่ท่ี 7 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

27.บ้านหนังสือชุมชน 
บ้านโคกงาม 

มนุษย์สร้างขึ้น 
 

บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
28.บ้านหนังสือชุมชน 
บ้านห้วยตาด 

มนุษย์สร้างขึ้น 
 

บ้านห้วยตาด ตำบลโคกงาม 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

29.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พ่อ
สมควร 

บุคคล หมู่ 3 บ้านผักเน่า ตำบลอิปุ่ม 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

30.การต่อรถอีแต๊กเอนกประสงค์
สำหรับการเกษตร (นายบรรจง ตันตุลา) 

บุคคล 76 หมู่ท่ี 11 บ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120    

31.วัดป่าบ้านถ้ำพระ มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ 7 บ้านถ้ำพระ  ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

32.กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บุคคล บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

33.อุทยานเทิดพระเกียรติ  
บ้านหมากแข้ง 

มนุษย์สร้างขึ้น 
 

บ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

34.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   
    (นายเบ้า สีทาสังข์) 

บุคคล หมู่ 3 บ้านห้วยทอง  ตำบลโพนสูง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

35.ป่าชุมชน ภูแปก ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ 9 บ้านนาลานข้าว ตำบลโพนสูง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

36.วัดป่าบ้านกกโพธิ์วังกำ มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ 4 บ้านกกโพธิ์วังกำ ตำบลโพนสูง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

37.วัดโพธิ์ศรี  มนุษย์สร้างขึ้น 
 

หมู่ 1 บ้านโพนสูง ตำบลโพนสูง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

38.ศูนย์เรียนรู้การสาน 
เชือกมัดฟาง 

บุคคล หมู่ 8 บ้านหางนา ตำบลโพนสูง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

39.การทำสวนผักแบบโรงเรือนปิด  
    (นายพิพัฒน์ สุวรรณชาติ)  

บุคคล หมู่ 6 บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

40.วัดเครือหงษ์ มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ท่ี 1 บ้านโป่ง ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120  

41.การทำเกษตรผสมผสาน 
   (นายพลภัทร  แก้วทำ) 

บุคคล หมู่ท่ี 2 บ้านด่านดู่ ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
42.การทำเกษตรผสมผสาน 
     (นายวิเศษ  ศรีบุญ) 

บุคคล หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

43.การทำเกษตรผสมผสาน   
   (นายศักดาวุฒิ  พุทธายอด) 

บุคคล หมู่ท่ี 6 บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120    

44.วัดป่าทุ่งน้ำใส มนุษย์สร้างขึ้น หมู่ท่ี 7 บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120    

45.ป่าชุมชน  ทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ 7 บ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม 
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

รวมจำนวน                                 45                                                 แห่ง 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่
1.นายสีไว  กันสุทธิ หมอเป่า หมู่ท่ี 4 ตำบลด่านซ้าย  

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
2.นายถิน  นนทะโคตร หมอเป่า หมู่ท่ี 8 ตำบลด่านซ้าย  

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
3.นางฉวี  อรรคสูรย์ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับสมุนไพรและ

ตำรายาพื้นบ้าน 
หมู่ท่ี 9 ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

4.นายเกศ  สุทธิ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเช่ือและ
ศาสนา/ประเพณีและพิธีกรรม 

หมู่ท่ี 10 ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

5.นายเกย  นนทะโคตร หมอธรรม  พราหมณ์ หมู่ท่ี 11 ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

6.นางม้วน  ศรีแสง ทำไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ท่ี 15 ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

7.นายทำนอง สารมะโน จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติบข้าว 
หวด ตะกร้า 

หมู่ 6 บ้านนาฮี ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

8.นายสรสิน  มิ่งแก้ว ด้านจิตวิณญาณ สู่ขวัญงานพิธี
ต่างๆ 

หมู่ 5 บ้านเก่า ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

9.นางคำแปง แสนประสิทธิ์ ยาสมุนไพรพื้นบ้าน หมู่ 3 บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

10.นายเมฆ   ศรีธรรมมา จักสานจากไม้ไผ่  142 หมู่ 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

11.นายบุญ   เนตรแสงศรี ตีเหล็ก เช่น มีด จอบ เสียม 28 หมู่ 7 บ้านแก่งม่วง ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

12.นางเรียน   พิมพ์เสนา   หมอนวดแผนโบราณ หมู่ท่ี 2 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

13.นายเม้าท์  วังคีรี จักสาน หมู่ท่ี5 ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

14.นายบุญนอง ศรีธรรมมา การประดิษฐ์หัตถกรรม บ้านนาเจียง  ตำบลโคกงาม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่
15.นายบุญเตรียม สารมะโน ความเช่ือและศาสนา ประเพณี

และพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม 
บ้านหนองหลวง ตำบลโคกงาม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

16.นายสมรส  ฤทธิ์ศักดิ์ การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านช่ังส่ี  ตำบลโคกงาม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

17.นายสุวรรณ  อินปลัด การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านหนองแซง ตำบลโคกงาม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

18.นายสมชาย  โสประดิษฐ์ การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านหนองสนุ่น  ตำบลโคกงาม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

19.นายลวด กันยาประสิทธิ์ จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติบข้าว 
หวด ตะกร้า 

25 หมู่ 7 ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

20.นายสุกี    เช้ือบุญมี ด้านจิตวิณญาณ สู่ขวัญงานพิธี
ต่างๆ 

หมู่ 7 บ้านถ้ำพระ ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

21.นายสมาน   แสงรัตน์ การประดิษฐ์หัตถกรรม บ้านนาทอง 21 หมู ่1 ต.ปากหมัน  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

22.นายแสวง  วงคำป้อง ความเช่ือและศาสนา ประเพณี
และพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

บ้านเครือคู้ 81 หมู่ 2  ต.ปากหมัน  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

23.นายวิรัตน์  สารมะโน การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านห้วยน้ำมี 14 หมู่ 3 ต.ปากหมัน  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

24.นายยศ  สุรธรรม การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านปากหมัน 2 หมู่ 4 ต.ปากหมัน  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

25.นายริน  อินปลัด การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านนาข่า 37หมู่ 5 ต.ปากหมัน  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

26.นายชนะ  วันทองสุข ความเช่ือและศาสนา ประเพณี
และพิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

บ้านปากโป่ง 26 หมู่ 6 ต.ปากหมัน  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

27.นายประหยัด  สารมะโน การดำรงชีวิตตามสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติ 

บ้านห้วยน้ำเมย 14 หมู ่7 ต.ปากหมัน  
อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 42120 

28.นายคำพรวน  ร่องจิก จักสานจากไม้ไผ่ เช่น กระติบข้าว 
หวด ตะกร้า 

หมู่ 8 บ้านหางนา ตำบลโพนสูง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่
29.นายเพ็ง   กันยาประสิทธิ์ ความรู้เรื่องการทำไร่นาสวนผสม หมู่ 9 บ้านนาลานข้าว ตำบลโพนสูง  

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
30.นางแต้ม  ศรีคำภา สานสวิงไว้ใช้สำหรับครัวเรือน 

และขายในหมู่บ้าน 
84 หมู่ท่ี 3 บ้านน้ำพุง ตำบลโป่ง   
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

31.นายสมศักดิ์  ศรีบุญ นำไม้ไผ่มาจักสานกระติบข้าว 
หวดนึ่งข้าว ข้อง เป็นต้น 

71 หมูท่ี่ 4 บ้านกกจำปา ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

32.นายเฝ่ียน  คันธิราช นำไม้ไผ่มาจักสานกระติบข้าว 
หวดนึ่งข้าว ข้อง เป็นต้น 

2 หมู่ท่ี 8 บ้านปางคอม ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

33.นางอนงค์ จันดา  ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภท
เครื่องด่ืม  

267 หมูท่ี่ 9 บ้านโป่งชี ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

34.นางสองเมือง  กันยา
ประสิทธิ์ 

นำหนังควายมาแปรรูปโดยการ
ทำเป็นหนังเค็ม 

31 หมู่ท่ี 10 บ้านกกกะบาก  
ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย 42120 

รวมจำนวน                                 34                                                 แห่ง 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 
1.ท่ีว่าการอำเภอด่านซ้าย หมู่ท่ี 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
2.เทศบาลตำบลด่านซ้าย หมู่ท่ี 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
3.เทศบาลตำบลศรีสองรัก หมู่ท่ี 14 บ้านหัวนายูง ถนนด่านซ้าย-หล่มสัก  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
4.พัฒนาชุมชนอำเภอด่านซ้าย หมู่ท่ี 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
5.กองร้อย ตชด.ท่ี 247 หมู่ท่ี 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
6.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย หมู่ท่ี 3 บ้านเด่ิน ถนนด่านซ้าย-เลย  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
7.เกษตรอำเภอด่านซ้าย หมู่ท่ี 14 บ้านหัวนายูง ถนนด่านซ้าย-หล่มสัก  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
8.สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย หมู่ท่ี 2 บ้านเหนือ เทศบาลตำบลด่านซ้าย  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
9.โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา หมูท่ี่ 14 บ้านหัวนายูง  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
10.โรงเรียนด่านซ้าย หมู่ท่ี 9  บ้านนาเวียง ถนนด่านซ้าย-ปากหมัน 

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
11.โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย หมู่ท่ี 1 บ้านด่านซ้าย ถนนพระแก้วอาสา  

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
12.โรงเรียนบ้านนาทุ่ม หมู่ท่ี 11 บ้านนาทุ่ม ถนนด่านซ้าย-นาพึง   

ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
13.เขตพื้นท่ีการศึกษาเขต 3 หมู่ท่ี 1 บ้านโคกงาม ตำบลโคกงาม  

อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
14.อบต.ตำบลโพนสูง หมู ่8 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย 42120 
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15.โรงเรียนบ้านห้วยทอง หมู่ 3 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย 

 จังหวัดเลย 42120 
16.โรงเรียนบ้านโพนสูง หมู่ 1 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย 42120 
17.โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว หมู่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย  

จังหวัดเลย 42120 
18.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ 
ตำบลโพนสูง  

หมู่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย  
จังหวัดเลย 42120 

19.อบต.วังยาว หมู่ 3 บ้านวังยาว ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

20.โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ 3 บ้านวังยาว ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

21.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผ้ึง หมู่ 2 บ้านผ้ึง ตำบลวังยาว  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

22.อบต.ตำบลนาดี หมู่ 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

23.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนาดี หมู่ 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

24.อบต.ตำบลนาหอ หมู่ 3 บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

25.โรงเรียนบ้านหนองผือ หมู่ 3 บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

26.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ 
ตำบลนาหอ บ้านหนองผือ 

หมู่ 3 บ้านหนองผือ ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

27.อบต.ตำบลอิปุ่ม หมู่ 2 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
28.โรงเรียนบ้านทับกี ่ หมู่ 9 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
29.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ 
ตำบลอิปุ่ม บ้านทับกี่ 

หมู่ 9 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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30.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ 
ตำบลอิปุ่ม บ้านวังบอน 

หมู่ 13 ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

31.องค์การบริหารส่วนตำบลโป่ง 207 หมูท่ี่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย  42120 

32.โรงเรียนบ้านโป่ง หมู่ท่ี 1  ตำบลโป่ง  อำเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย  42120 

33.โรงเรียนบ้านโป่งชี หมู่ท่ี 9  ตำบลโป่ง  อำเภอด่านซ้าย   
จังหวัดเลย  42120 

34.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ 
ตำบลโป่ง บ้านกกจำปา 

หมู่ท่ี 4  ตำบลโป่ง   
 อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  42120 

35.นายสนอง  โสประดิษฐ์ 
(รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย) 

หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งชี ถนนด่านซ้าย-หล่มสัก  
ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

36.นายประสงค์  จันทศร 
(สจ.เลย เขต 1 อำเภอด่านซ้าย) 

หมู่ท่ี 1 บ้านด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย 
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

37.นายสันติภาพ   เช้ือบุญมี 
(นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย) 

หมู่ท่ี 2 บ้านเหนือ เทศบาลด่านซ้าย  
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

38.นายเวทิน   เพียรพิทยา 
(นายกเทศมนตรีตำบลศรีสองรัก) 

หมู่ท่ี 3 บ้านเหนือ เทศบาลด่านซ้าย  
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

39.นายประพัทธ์ชัย  ไชยนอก 
 (กำนันตำบลด่านซ้าย/คณะกรรมการ กศน.ตำบล
ด่านซ้าย/คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลด่านซ้าย) 

หมู่ท่ี 8 บ้านหนองฟ้าแลบ เทศบาลศรีสองรัก  
ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

40.นายประเสริฐ เสนานุช 
 (กำนันตำบลนาหอ/คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบล
นาหอ) 

1 หมู่ท่ี 4 บ้านนาน้ำท่วม ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

41.นายรณยุทธ  สายใจ 
 (กำนันตำบลนาดี/คณะกรรมการ กศน.ตำบลนา
ดี/คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 
 

89 หมู่ท่ี 1 บ้านนาดี ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 
42.นายสงคราม  คำแก้ว 
 (กำนันตำบลโคกงาม) 

หมู่ท่ี 3 บ้านนาเจียง ตำบลโคกงาม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

43.นายสังวร  จันทะคีรี 
 (กำนันตำบลกกสะทอน/คณะกรรมการ กศน.
ตำบลกกสะทอน/คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลกก
สะทอน) 

57 หมู่ท่ี  2 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

44.นายฮับหุ่ง  สิงห์สถิตย์ 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

150 ม. 2 ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

45.นายวิชัย  พรหมทะลาย 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

1 ม. 4 ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

46.นายรักไกร  ไชยโสดา 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

207  ม. 3 ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

47.นายเสถยีร  ฤทธิ์ศักดิ์ 
 (คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

1 ม. 5 ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

48.นายสำเนียง  เนตรแสงศรี 
 (คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

25 ม.6 ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

49.นายหนูรัตน์  เนตรแสงศรี 
 (คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

9 ม.7 ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

50.นายสุขสันต์  เนตรแสงศรี 
 (คณะกรรมการกศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 
 
 

45 ม.8  ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 
51.นายพงษ์สิทธิ์  ฤทธิ์สักดิ์ 
 (คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาดี/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

61  ม.9  ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

52.นายทาดา  กิพูน 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลนาดี) 

160 ม. 1 ตำบลนาดี  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

53.นางบุญเรือง สุภาษิ 
 (คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม) 

ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

54.นายสมยศ  สุภาษิ  
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลอิปุ่ม) 

ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

55.นายสาคร  ยานเพิ่ม  
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม/(คณะกรรมการ
ศส.ปชต.ตำบลอิปุ่ม) 

74 หมู่ 2 ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

56.นายสามารถ สุคงเจริญ 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม) 

ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

57.นายลำแนง พรมมาวัน  
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม) 

ตำบลอิปุม่ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

58.นายหวน เลียงกาทิพย์ 
 (คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม/คณะกรรมการ
ศส.ปชต.ตำบลอิปุ่ม) 

19 หมู่ 12 ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

59.นางเสาวลักษณ์ สมเงิน 
 (คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม) 

ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

60.นายสมควร   ศิริ 
 (คณะกรรมการ กศน.ตำบลอิปุ่ม) 

ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

61.นายทวี      ปัญญาคำ 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลอิปุ่ม) 

18 หมู่ 7 ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

62.นายสะดวก  สุภาษิ 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลอิปุม่) 

49 หมู่ 3 ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 
63.นายแหล้     คำนัน 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลอิปุ่ม) 

14 หมู่ 1 ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

64.นายนิพน     ศิริ 
 (คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลอิปุ่ม) 

12 หมู ่13 ตำบลอิปุ่ม  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

65.นายนิต   บุญอาจ 
(คณะกรรมการกศน.ตำบลกกสะทอน) 

147 หมู่ 8 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

66.นายบุญยับ  นันทะพรม 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

47 หมู่ท่ี 3 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

67.นายปรีชา  นาคพรม 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

148 หมู่ท่ี 5 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

68.นายวินัย  จันทะคีรี 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

71 หมู่ท่ี 7 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

69.นายหนูถิ่น  จันทะคีรี 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน) 

118 หมู่ท่ี 2 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

70.นายมานิตย์  ศรีพรหม 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/ 
คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

158 หมู่ท่ี 8 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

71.นายธีรชาติ  อาสนานิ 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/ 
คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

76 หมู่ท่ี 10 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

72.นายธรรมนญู  เข่ือนแก้ว 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

160 หมู่ท่ี 11 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

73.นายจีระศักดิ์  แซ่หลอ 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

169  หมู่ท่ี 12 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ทีต้ั่ง 
74.นางหนูส่าน  จันทะคีรี 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลกกสะทอน/คณะ
กรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

223 หมู่ท่ี 1 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

75.นายอินตา   สิงขรณ์ 
(คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

56 หมู่ท่ี 4 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

76.นายศุภฤกษ์  แซ่หลอ 
(คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

63  หมู่ท่ี 6 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

77.นายฝ่ัง    ศรีบุญ 
(คณะกรรมการศส.ปชต.ตำบลกกสะทอน) 

65  หมู่ท่ี 9 ตำบลกกสะทอน  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

78.นายธานิน   สาสังข์ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

38 ม.6 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

79.นายปรมินทร์ ทองอินทร ์
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

54 ม.5 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

80.นายบุญเพ็ง  เสนานุช 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

26 ม.2 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

81.นายณรงศักดิ์   อุ่นแก้ว 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

22 หมู่ 9 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

82.จ่าสิบตำรวจจีรศักดิ์  พิศชาติ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

5 ม.7 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

83.นางชนากานต์  แก้วเพ็ชร 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

31 ม.8 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

84.นายณรงศักดิ์   อุ่นแก้ว 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

22 หมู่ 9 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

85.จ่าสิบตำรวจจีรศักดิ์  พิศชาติ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

5 ม.7 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

86.นางชนากานต์  แก้วเพ็ชร 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 
 

31 ม.8 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 
87.นายมานพ     วังคำ 
(คณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลนาหอ) 

92 ม.3 ตำบลนาหอ  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

88.นายบัญชา  นันทพรหม 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง) 

ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

89.นายมนู  นันทพรม 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 6 บ้านวังกุ่ม ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

90.นายศักดิ์สิทธิ์ กันยาประสิทธิ์ 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 1 บ้านโป่ง ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

91.นายพลภัทร แก้วทำ  
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 2 บ้านด่านดู่ ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

92.นายเสบี่ยง ทองม่อม 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 3 บ้านน้ำพุง ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

93.นายเหรียญ ราชเสนา 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโปง่) 

หมูท่ี่ 4 บ้านกกจำปา ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

94.นายลำดวน แก้วสวย 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 5 บ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

95.นายสมควร ตันตุลา 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 7 บ้านทุ่งน้ำใส ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

96.นายบุญสิน คันธิราช 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 
 

หมู่ท่ี 8 บ้านปางคอม ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 
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ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ทีต้ั่ง 
97.นายอรรณพ จันดา 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 9 บ้านโป่งชี ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

98.นายคำพัน ตันตุลา 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 10 บ้านกกกระบาก ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

99.นายอุดม อุทะเสน 
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลโป่ง/คณะกรรมการ 
ศส.ปชต.ตำบลโป่ง) 

หมู่ท่ี 11 บ้านทุ่งเทิง ตำบลโป่ง  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

100.นายสมชาย   พรหมรักษา   
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลด่านซ้าย) 

หมู่ท่ี 6 บ้านน้ำพุ ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

101.นายบัวลอง   ศิริ  
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลด่านซ้าย) 

หมู่ท่ี 5 บ้านก้างปลา ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

102.นางพัชรี   เช้ือบุญมี  
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลด่านซ้าย) 

หมู่ท่ี 11 บ้านนาทุ่ม ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

103.นายสมควร  ทรงพุฒิ  
(คณะกรรมการ กศน.ตำบลด่านซ้าย) 

หมู่ท่ี 7 บ้านหนามแท่ง ตำบลด่านซ้าย  
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120 

รวมจำนวน                                 103                                แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจดุเน้นการดำเนินงาน  

สำนักงาน กศน.ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

 
 
 
 
 

 วิสัยทัศน ์
  คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  สามารถดำรงชีวิต          
ที่เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีทักษะที่จำเป็นในโลก
ศตวรรษท่ี 21 

 พันธกิจ 
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ
การศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย  พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและ
แหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบต่างๆ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้ท่ีมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 เป้าประสงค ์
  1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และ           
ความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ         
ความเป็นพลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนา
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
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 3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 
  4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
  6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
  7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที ่ตอบสนองกับการเปลี ่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และสิ ่งแวดล้อม รวมทั ้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 
  8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ตัวช้ีวัด 
  1. จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตาม สิทธิที่กำหนดไว้ 
  2. จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 
  3. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
 4 . จำนวนภาคีเคร ือข่ายที ่ เข ้ามามีส ่วนร ่วมในการจ ัดทำ/พัฒนา/ส่งเสร ิมการ ศ ึกษา                    
(ภาคีเครือข่าย : สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงาน ท่ีมาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา) 
  5.  จำนวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูง และชาวไทยมอแกนในพื้นที่ 5 จังหวัด 11 
อำเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิตจาก ศศช.สังกัดสำนักงาน กศน. 
  6. จำนวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนรู้หนังสือและการพัฒนา
ทักษะชีวิต 
  7. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข็มเต็มความรู้  
  8. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ 
  9. จำนวนครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ 
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 10. จำนวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
  11. จำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  12. จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากรแกนนำ กศน.ในเรื่องเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และสามารถขยายผลเชิงพื้นท่ี “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม 
  13. จำนวนประชาชนในพื้นท่ีท่ีสามารถนำความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัล
ต่างๆ ไปประยุต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
  14. จำนวนเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมเป็น Master Trainer 

 ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบ              
(N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ 
  2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
 3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรมการศึกษา
ต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย 
 4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้นสามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
 5. ร้อยละข้องผู้เรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ
ด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพได้ 
 6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
 7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
 8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ความเข้าใจ/
เจตคติ/ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมท่ีกำหนด ของการศึกษาตามอัธยาศัย 
 9. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรม 
 10. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็ม
ความรู้เพิ่มสูงขึ้น 
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 นโยบายเรง่ด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและ
สร้างความตระหนักรู ้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความ
ภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 
   1.2 เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจที ่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง          
กับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความ
เป็นพลเมืองดี ยอมรับ และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 
   1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม่ ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
   1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา 
การพัฒนา ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในลังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และพื้นท่ีชายแดนอื่น ๆ 
               1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ และซาวต่างซาติที ่มีความ
หลากหลาย ในลักษณะ พหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะต้านอาชีพ
ของประชาชน ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S - curve และ 
New S - curve) โดยบ ูรณาการความร ่วมม ือในการพ ัฒนาและเสร ิมท ักษะใหม ่ด ้านอาชีพ               
(Upskill& Reskill) รวมถึงมุ ่งเน้นสร้างโอกาส ในการสร้างงาน สร้างรายไค้ และตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและ การบริการ โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตระเบียงเศรษฐกิจ 
และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ สำหรับพื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพท่ีเน้นการต่อยอด
ศักยภาพและตามบริบทของพื้นท่ี 
   2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประซาซน
ให้จบ การศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน่าคุณวุฒิที่ไค้รับไปต่อยอดในการประกอบ
อาชีพ รวมทั ้ง พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประซาซน สร้างอาชีพ              
สร้างรายไค้ ตอบสนองต่อ บริบทของลังคมและขุมซน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพื้นที่ระเบียบ
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 



ห น้ า  | 32 

   2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
    1) เร ่งจ ัดต ั ้ งศ ูนย ์ ให ้คำปร ึกษาและพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ ์ Brand กศน.                  
เพื่อยกระดับคุณภาพ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด          
การส่งออก และสร้างซ่องทาง จำหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
เผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
    2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด 
พร้อมท้ังประสาน ความร่วมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการเป็นซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.1 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี ่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู้เชื ่อมโยง
ความรู้กับ ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต,บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ที่สามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม 
และการเรียนรู้ท่ีดี 
   1) เพิ่มอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง โดยเร่งดำเนินการเรื่องการหา
อัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง ช้าราชการครู 
   2) พัฒนาช้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับวิทยฐานะ 
   3) พัฒนาครู กศน.ตำบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่อง
การพัฒนา ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
   4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์
จากดิจิทัลและ ภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
  3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม 
ในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที่ง่ายต่อการเช้าถึง        
มีบรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นท่ีการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก 
มีบรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 
   1) เร่งยกระดับ กศน.ตำบลน่าร่อง 928 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็น กศน.ตำบล        
5 ดี พร ีเม ี ่ยม ที ่ประกอบด้วย คร ูด ี สถานที ่ด ี (ตามบริบทของพื ้นที ่) ก ิจกรรมดี เคร ือข่ายดี                     
และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมีประโยชน์ 
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  2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู ้ต้นแบบ กศน. เพื ่อยกระดับการเรียนรู ้ใน 6 ภูมิภาค            
เป็นพื้นที่การเรียนรู้ (Co - Learning Space) ที่ทันสมัยสำหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการ    
ต่าง ๆ อาทิ พื้นที่สำหรับการทำงาน/ การเรียนรู้ พื้นที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก 
รวมทั้งทำงานร่วมกับห้องสมุดประซาซนในการ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต 
ส่ือมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning 
   3) พัฒนาห้องสมุดประซาซน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Libraryโดยให้มี
บริการหนังลือ ในรูปแบบ e - Book บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมท้ัง             
Free Wi-fi เพื่อการสืบด้นข้อมูล 
  3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ี,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน 
สามารถ เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน          
เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของประซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วม         
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของคนในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซน            
อย่างยั่งยืน 
   1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกผิงคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบ ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. 
กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร
ในองค์กร 
   2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. 
จัดตั้งกองลูกเสือ ที่ลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ           
1 กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือจิต อาสาพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด 
  3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย     
ท้ังภาครัฐ เอกซน ประซาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของชุมซน เพื่อสร้างความเข้าใจ และใหเ้กิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ 
   1) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทาง
วัฒนธรรมอย่าง ยั่งยืน 
   2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน 
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   3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื ่อการขยายและพัฒนาการศึกษา           
นอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้ างขวางและมีคุณภาพ 
อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
  3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
   1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ทั้งในรูปแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
การพัฒนาทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังการพัฒนาซ่องทางการค้า
ออนไลน์ 
   2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
   3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 
  3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
   1) พัฒนาความรู ้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา            
เพื่อพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
   2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจ
และ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
  3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ทั้งในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเที่ยว รวมท้ัง  
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
  3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
   1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อม
เช้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการดูแล รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมซน 
   2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับประซาซนในการเตรียม        
ความพร้อม เช้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
   3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active 
Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
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   4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่
ภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมซน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
   5) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกระดับ 
  3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
   1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู ้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับ
ประชาชนในชุมชน ท้ังวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
    2) พัฒนาส่ือนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย 
  3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขต
พื้นท่ีสูง ให้สามารถฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.1 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู ้สำหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถ
ให้บริการ ประซาซนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ในแต่ละวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย เพื่อให้มี
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
   1) เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
โรงเรียน ท่ีถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 
   2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสาน
ขอใช้ พื้นท่ีเพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
   1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ
การศึกษา ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
   2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ทำความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจำ จังหวัด ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาและการ เรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
  4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย 
พิเศษอื่นๆ อาทิ ผู ้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา           
ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองได้          
อย่าง ต่อเนื่อง 
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 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสม
กับ บริบทของพื้นท่ี และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย    
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวช้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.2 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับ
ประชาชน เกี่ยวกับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง การกำจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ำ เพื่อลดปริมาณและ
ต้นทุนในการ จัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการ
มลพิษในชุมซน 
  5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการ
ใช้ ทรัพยากรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก  การประหยัด
ไฟฟ้า เป็นต้น 
6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดภัย            
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความ
โปร่งใส 
  6.2 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและ    
พัฒนางาน สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งพัฒนา'
โปรแกรมออนไลน์ที่ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกัน
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และให้ประซาซนกลุ่มเป้าหมายสามารถเช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกท่ี
และทุกเวลา 
  6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความชำนาญ และความต้องการซองบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
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โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.สำนักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร สื ่อ แบบเร ียน เคร ื ่องมือวัดผลและเคร ื ่องมือ              
การดำเนินการ การส่งเสริมการรู้หนังสือท่ีสอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
  2.พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ 
และ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง เพื่อนำไปต่อยอดสู่การขับเคลื่อนได้ 
อย่างเหมาะสม 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
  1.การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ 
  2.การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟ้ง การพูด 
ภาษาไทย เพื่อการส่ือสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นท่ีสูง 
  3.การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 
  4.การจัดทำเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการ 
  5.การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
  6.การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการส่ือสารสำหรับผู้ใหญ่บน 
พื้นท่ีสูง 
  7.กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันทำให้ซาวไทยบนพื้นท่ีสูงฟ้งพูดภาษาไทยได้” 
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
  จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหล่ือมล้ําท่ีมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท่ียังไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มี
โอกาสท่ีจะเติบโต เป็นชนช้ันกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทำให้เกิดปัญหา
ในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รั ฐบาลจึงได้ให้
ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจพื้นฐานของประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะ
ล่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานและผลผลิต ท่ีมีคุณภาพให้แก่ประซาซนอย่างท่ัวถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการ
พัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญ
อันจะน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั ่วถึง ลดความเหลื่อมลํ้าไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม สำนักงาน 
กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอำเภอ/เขต จำนวน 928 แห่ง และ 
กศน. ตำบล จำนวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมซน เพื่อพัฒนา ความรู้และฝึก
อาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้าน
เกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้าน พาณิชย กรรมและบริการ กลุ่ม
อาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมแอร์ ฯลฯ โดยมุ่งหวัง
ให้ประซาซน ที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการจำหน่าย
สินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต 

 

แนว,ทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
  การจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าไข้จ่ายสำหรับการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน จำแนก 
รายละเอียด ดังนี้ 
   1.กศน.ตำบล จำนวน7,424 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ70 คนรวมทั ้งส้ิน
519,680 คน 
   2.ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรท ัณฑ์                
รวม 10 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ 350 คน รวมทั้งส้ิน 3,500 คน 
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กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ 
  จำนวนกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน 523,180 คน 
  ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท เป็นเงินท้ังส้ิน 470,862,000 บาท  
  การเบิก-จ่าย สำหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.รูปแบบกลุ่มสนใจ 
   หลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั่วโมง ผู้เรียนตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
ได้ชั่วโมงละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีที่มีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/
กลุ่ม 
  2.รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
   หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพต้ังแต่ 31 ชั่วโมงขึ้นไป จำนวนผู้เรียน 
ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั ่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท          
ทั ้งนี ้ หากรายวิชาชีพใด มีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. โดยผ่านคณะกรรมการที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
แต่งต้ัง เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายท่ีจังหวัดได้รับจัดสรร 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.สำนักงาน กศน.โอนเง ินงบประมาณให ้ก ับสำนักงาน กศน.จังหว ัดท ุกแห่ง/กทม.                     
เพื่อน่าไปจัดสรรให้ สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยหลักสูต รละ              
ไม่ต่ํากว่า 15 คน ตามท่ีได้สำรวจความ ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ในกรณีท่ีเป้าหมายไม่เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/
กทม. สามารถบริหารจัดการจำนวนเป้าหมายให้ เหมาะสมตามบริบทซองพื้นท่ี 
  2.ให้สถานศึกษาในสังกัดท่ีต้องการจัดอบรมดำเนินการ ดังนี้ 
   2.1 จัดทำโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสตูร
บรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน กศน.จังหวัด/
กทม. (กรณีมี การเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 
   2.2 การจัดทำหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสาร
ทางวิซาการ ซองกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. 
   2.3 จัดทำคำสั ่งแต่งตั ้งคณะทำงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื ่อการสื ่อสาร              
ด้านอาชีพ 
   2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก ผู ้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรที ่ได้ร ับการอนุม ัติ                  
จากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ซองหลักสูตรหลังการ
ฝึกอบรม และ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร            
ด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการ อบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/
หลักสูตร 
   2.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั ้งแนบรูปภาพการจัด
กิจกรรมอบรม ส่งไป ยังสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ท้ังนี้ การรายงานผลให้
รายงานในระบบ DMIS พร้อมท้ังแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 
  3.ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมดำเนินการสรุปและรายงานผล
การ ดำเนินงานโครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดขอบโครงการนี ้ของ
สำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR  
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code ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันท่ี 31 
สิงหาคม 2563 
  4.คณะทำงานลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับ การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
  1.แนวทางการจัดสรร 
   สำนักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.           
เพื่อน่าไปจัดสรร ให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพให้กับ ประซาซนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดกำหนด หลักสูตรละไม่ต่ํากว่า         
15 คน ตามท่ีได้สำรวจ ความต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. 
สามารถบริหารจัดการจำนวน เป้าหมายให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ให ้ ใช ้หล ัก เกณฑ ์การเบ ิกค ่าใช ้จ ่ ายในการจ ัดก ิจกรรมฝึกอบรมประซาซน                       
ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.04/8021 ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2562 
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โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.สำนักงาน กศน. กำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการ 
  2.จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
  3.คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากเกณฑ์การคัดเลือก 
  4.คัดเลือกสถาบนัการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของโครงการ 
  5.ดำเนินการอบรม 
  6.ติดตาม ประเมินผล 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
  1.ค่าใช้จ่ายในการประชุมกำหนดกรอบในการดำเนินงานเพื่อการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบ     
การสอน ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการ
อบรม ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู 
กศน.  
  3.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดทำเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
  4.ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารกับ สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม.          
ไปท่ี สำนักงาน กศน. จังหวัด สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเช้าร่วมโครงการ) 
  5.ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร จำนวน 5 ภาค 
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โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.การประสานแผนการดำเนินงานกับสถาบัน กศน.ภาคท้ัง 5 ภาค และสำนักงาน กศน.
กรุงเทพมหานคร 
  2.กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน. ภาค ทั้ง 5 ภาค และสำนักงาน 
กศน. กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนครู กศน.ตำบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา 1,000 บาทต่อหัว 
  3.สถาบัน กศน. ภาคและสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร จัดต้ังคณะทำงานร่วมกับสำนักงาน 
กศน.จังหวัด ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 
  4.คณะทำงานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุม 
ปฏิบัติการบุคลากร กศน.ตำบล จำนวน 7,400 คน ท่ัวประเทศ (ตามรายภาค) 
  5.จัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูลที่ได้มาจากชุมซน ผ่านระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
ท่ี การจัดสรร จำนวน หมายเหตุ 
1. จัดสรรให้สถาบัน กศน. ภาค เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการ ครู 

กศน ตำบล คิดเป็นรายหัวละ 1,000 บาท จำนวน 7,400 คน 
7,400,000 บาท  

2. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะวิทยากร 307,200 บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูล ท่ีได้มาจากชุม

ซน ผ่านระบบ API ซอง Google มาพัฒนาเป็น Knowledge 
Bank จำนวน 6 ครั้ง 

1,450,800 บาท  

 - จัดทำคู่มือการดำเนินงานคลังความรู้ กศน. 370,000 บาท  
 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7,400 เล่ม ๆ ละ 50 บาท   

รวมทั้งสิ้น 9,528,000 บาท  
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โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพกิาร 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุม            
เชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
  2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไม่
ผ่านการอบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถทำหน้าที่คัดกรอง
บุคคลของสถานศึกษาว่า เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัด
กรองมาประกอบการพิจารณาจัดทำ แผน จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
  3.สรุปและติดตามผลการดำเนินงาน 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรร 

รายการ 
จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น 
• งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งส้ิน   2,525,900  

• แผนการใช้เงิน :- จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครูผู้สอนคนพิการ/สรุปและ 
ติดตามผลการดำเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 
  2.สำรวจและให้พื้นที่ยืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของ
กรมอนามัย 
  3.จัดสรรเงินงบประมาณ ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ตามจำนวน กศน. อำเภอ ท่ียืนยัน 
ความพร้อม 
  4.สำนักงาน กศน. จังหวัด จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
  5.กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ แนวทางการจัดสรร 
รายการ จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น จัดสรรให้แก่ 

 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ  
• งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งส้ิน 6,720,000 6,720,000 13,440,000   
• แผนการใช้เงิน      
- จัดอบรม 6,000,000 6,000,000 12,000,000 89.29 • สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 

- บริหารจัดการ 720,000 720,000 1,440,000 10.71 • ศกพ. 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1.กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

รายการค่าใช้จ่าย หลักสูตร/บาท 
70 ช่ัวโมง 420 ชั่วโมง 

• ค่าตอบแทนวิทยากร (ช่ัวโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 
• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 

รวมทั้งสิ้น 25,700 141,000 
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2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดอบรม 
  เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.121/5351 ลงจันที่ 26 กันยายน 
2559 ดังนี้ 
   1.ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท 
   2.ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม 
ประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทน 
วิทยากร 
   3.ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ช่ัวโมง 
   4.ใหย้ืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจำเป็น 
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โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอาย ุ

 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมอง ของผู้สูงอายุ 
  2.สำรวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคง
พัฒนาการ ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและ
ศักยภาพ ของบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุด
ประชาชน บ้านหนังสือชุมชน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ศาลา 
อเนกประสงค์ ฯลฯ 
  3.จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลที่ยืนยันความต้องการจัด
กิจกรรม 
  4.หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
  5.กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 

3-4 
รวมทั้งสิ้น จัดสรรให้แก่ 

• งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งส้ิน 50,492,900 50,492,900 100,985,800   
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพื้นท่ี 50,000,000 50,000,000 100,000,000 99.02 • สถานศึกษาท่ีมีความต้องการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการ 492,900 492,900 985,800 0.98 • ศกพ. 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  1.กรอบวงเงนิการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว 100 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
  2.จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
  1.สร้างแผนการดำเนินงาน 2 ระดับ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับพื้นท่ี 
  2.พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบ
การจัดทำ และใช้แผนสู ่การปฏิบัติ ช่องทางการสื ่อสารที ่ม ีประสิทธ ิภาพของกลไกขับเคลื ่อน           
บูรณาการฯ) 
  3.จัดทำแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้เช่ียวชาญ
และ ทีมวิชาการ 
  4.จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการออกแบบการทำงาน 
สร้างความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ 5 ภาค 
  5.เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ สร้างการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
   5.1 ผ่านซ่องทางการติดต่อล่ือสารแบบ Social Media 
   5.2 ผ่านการลงพื้นท่ีอย่างน้อย 19 จังหวัด 
  6.จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น จัดสรรให้แก่ 
ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 

• งปม. ท่ีได้รับ รวมทั้งส้ิน 4,000,000 6,000,000 10,000,000   
• แผนการใช้เงิน      
1) สร้างแผนการดำเนินงาน 500,000  500,000 5.00 • ศกพ. 
2) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน 150,000  150,000 1.50  
3) จัดทำแนวทาง 150,000  150,000 1.50  
4) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 5 ภาค 3,000,000  3,000,000 30.00  
5) เติมเต็มศักยภาพทีมนำ 200,000 1,000,000 1,200,000 12.00  
6) จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,000 5,000,000 50.00  

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  เบิกจ่ายตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ และ ค่าใช้จ่ายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 



การดำเนินงานสำคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิกา ร(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
 

1.พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 
  เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบ
รู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี 
  1.1 เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา 
   (1) ให้เร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ข้าราชการ
ครู กศน. 891 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา 
  1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 
   (1) พัฒนาครู กศน.ตำบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น 
เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน     
การเรียนรู้ 
   (2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
   (3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์       
จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
2.พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best 
Check in 
  ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีง่าย
ต่อการเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีส่ิง
อำนวยความสะดวก มีความสวยงามท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 
  2.1 เร่งยกระดับ กศน.ตำบล 928 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม                
ที่ประกอบด้วย ครูดี สถานที่ดี (ตามบริบทของพื้นที่) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมี
ประโยชน์ 
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 2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การ
เรียนรู้ ท่ีทันสมัยสำหรับทุกคน โดยเปิดพื้นท่ีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พื้นท่ี 
สำหรับการทำงาน/การเรียนรู้ พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหาร
ห้องสมุดทั้งในรูปแบบดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย 
เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning 
  2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Library 
โดยให้   มีบริการ Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอรเ์น็ต
เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
  2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคล่ือนท่ี เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน 
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้
ได้ทุกที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียน
ออนไลน์เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
  3.2 ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดต้ังกองลูกเสือท่ีเป็น
ลูกเสือที่มีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพื่อส่งเสริม
ลูกเสือจิตอาสาพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด 
  3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต     
(New S-curve) โดยเฉพาะจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน สำหรับ
พื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพท่ีเน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี 
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
  ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้
เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมี
คุณภาพ 
  4.1 เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
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  4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
  4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ     
กลุ่ม อสม. 
5. พ ัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ ่มเป้าหมาย :                
Good Innovation 
  ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์            
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 
  5.1 เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจน
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมท้ังให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสุด
ยอด กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทาง
จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
  5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ 
6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
  ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย               
ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการ
ความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุข
กับการเรียนรู้ตามความสนใจ 
  6.1 ให้เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำทำเนียบข้อมูล
โรงเรียนท่ีถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 
  6.2 ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนท่ีถกูยุบรวมประสานขอใช้พื้นท่ี เพื่อจัดต้ัง     
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
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  เพื่อให้จังหวัดเลขสามารถดำเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์
ของจังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเท่ียว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาท่ียั่งยืน” ซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กำหนดวาระการ
ขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) รวม 8 ประเด็น เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 
  Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
เสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรม
ไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้
ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยท้ังทางร่ายกายและจิตใจของตนเองท่ีเหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่าง
เท่าเทียมและท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 
  Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น 
Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการ
บริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและ
นานาประเทศ 
  Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า 
การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า การ
พัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 
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 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การ
พัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่า
เทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ ่นเน้นการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมือง
ให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรี ยบร้อย มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่น
ฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 
 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุ
บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้าง
จิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
เพื่อนำเลยไปสู่สากล 
  Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะ
วิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถ
ใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนใน
ศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
  Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วน
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนา 
จารีตประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทาง
ศาสนาในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจใน
สิทธิและหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกา
สังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
การบริหารจัดการดา้นการศึกษาของ กศน.อำเภอด่านซ้าย 

 

 
 
 
 
  สถานศ ึกษาได ้ประช ุมบ ุคลากร เพ ื ่ อร ่ วมก ันประเม ินสถานภาพของสถานศ ึ กษา                             
โดยใช ้การว ิ เคราะห์ สภาพแวดล ้อม  (SWOT Analysis) ในการกำหนดจ ุดแข ็ งและจ ุดอ ่อน                   
จากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา รวมทั ้งโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
สถานศึกษา อันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำผลไปใช้ในการกำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งได้ผลการประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ดังนี้ 
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
  1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
  1.1.1 จุดแข็ง (Strength ) 
   1.1.1.1 สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และ เป้าหมายที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการดำเนินการของ
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   1.1.1.2 ผู้บรหิารเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน  
   1.1.1.3 บุคลากรมีความคล่องตัว สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี และมี
ความรับผิดชอบงาน 
   1.1.1.4 ผู้บริหารมอบหมายงานบุคลากรตามความถนัด มีการทำงานเป็นทีม 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความสามัคคีในหมู่คณะ 
   1.1.1.5 มีโครงสร้างระบบงานและมีคำส่ังมอบหมายงานท่ีชัดเจน 
   1.1.1.6 มีการประสานงานภาคีเครือข่าย จนได้รับความร่วมมือจากภาคี
เครือขา่ยในการให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
   1.1.1.7 มีการใช้ระบบ ICT เข้ามาใช้ในการ ปฏิบัติงานและการติดต่อส่ือสาร 
   1.1.1.8 ผู้เรียน มีน้ำใจต่อผู้อื่น มีจิตอาสา มีการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
   1.1.1.9 มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ้โดยที ่ผู ้เรียนมีส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
   1.1.1.10 ใช้โปรมแกรม IT ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับนักศึกษาขั้น
พื้นฐาน     
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  1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
   1.1.2.1 มีแผนปฏิบัติการแต่ปฏิบัติได้ไม่ครบ 
   1.1.2.2 ภาระงานมีหลายหน้าท่ีทำให้ขาดความชัดเจนใน การปฏิบัติงาน  
   1.1.2.3 สื่อ อุปกรณ์ด้าน ICT สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้ไม่เพียงพอ กับ
จำนวนครูและผู้เรียน 
   1.1.2.4 พื้นท่ีรับบริการอยู่ไกล การติดต่อส่ือสารและประสานงานล่าช้า และ
ขาดการต่อเนื่อง   
   1.1.2.5 ผู้เรียน ผู้รับบริการขาดความสนใจในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
   1.1.2.6 ครูขาดทักษะในการผลิตสื่อ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  การ
ทำวิจัยในช้ันเรียน 
   1.1.2.7 อาคารเรียนเก่าชำรุดตามสภาพการใช้งาน และไม่เป็นเอกเทศ 
   1.1.2.8 อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
   1.1.2.9 ครูไม่ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายอย่าง เต็มท่ี 
   1.1.2.10 จำนวนวิชาท่ีสอนมีมาก ทำให้ครูไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้ครบ 
   1.1.2.11 บุคลากรส่วนหนึ่งขาดประสบการณ์ในการเรียน การสอน เนื่องจาก
อายุงานน้อยและขาดความมั่นคง ในการทำงาน 
   1.1.2.12 การกระจายงานไม่เท่าเทียมกัน 
 1.2  สภาพแวดล้อมภายนอก 
  1.2.1 โอกาส (Opportunity) 
   1.2.1.1 นโยบายต้นสังกัดมีการกำหนดแนวการปฏิบัติงาน 
   1.2.1.2 การดำรงรักษาไว้ซึ่งประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน 
   1.2.1.3 มี กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน ครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการ
ครบทุกตำบล 
   1.2.1.4 ชุมชนมีความร ักและร ่วมอนุร ักษ์ ขนบธรรมเน ียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม  
   1.2.1.5 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการฝึกอาชีพ 
   1.2.1.6 มีภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในชุมชนสามารถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้สำหรับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
   1.2.1.7  เครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นอย่างดี 
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   1.2.2 อุปสรรค (Threats ) 
     1.2.2.1 มีนโยบายเร่งด่วนท่ีได้รับมอบหมายมากเกินไป 
     1.2.2.2 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายยังขาดทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ 
     1.2.2.3 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนในพื้นที่ให้ความสนใจในการศึกษา โดยเพาะ
การฝึกอาชีพ แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างมากนัก 
     1.2.2.4 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนเป็นคนนอกพื้นท่ีมารับจ้างทำงาน 
และไม่ค่อยสนใจในการศึกษา 
    1.2.2.5 มีอาชีพท่ีแตกต่างกันจึงเป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 
    1.2.2.6 ชุมชนให้ความสำคัญกับการศึกษาน้อย และให้ความสำคัญกับการ
อ่าน 
    1.2.2.7 สิ่งแวดล้อมที่มีส่ือยั่วยุ เช่น ร้านเกม การใช้ โทรศัพท์มือถือ ทำให้
ผู้เรียนมีความเส่ียงในการ ดำรงชีวิตท่ีดี 
    1.2.2.8 ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น และมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 
    จากผลการประเม ินสถานภาพของสถานศ ึกษา  โดยการว ิ เคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของสถานศึกษา ดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมากำหนดทิศทางการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา ได้แก่ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกล
ยุทธ์ ดังต่อไปนี้ 
 2.ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา  
   2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 
    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย ได้
กำหนดปรัชญาสถานศึกษาไว้ ดังนี้คือ 
     “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น”  
  2.2 วิสัยทัศน์   
     “ประชาชนอำเภอด่านซ้ายได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีทักษะท่ีจำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21” 
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  2.3 อัตลักษณ์ สถานศึกษา 
    ศูนย ์การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัยอำเภอด ่านซ ้าย                        
ได้กำหนดอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ใฝ่เรียนรู้ คู่วัฒนธรรม นำสู่อาชีพท่ีพอเพียง” มีความหมาย  ดังนี้ 
     2.3.1 ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะท่ีแสดงออกถึงความต้ังใจ เพียร
พยายามในการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกชุมชน รวมถึงการมีทักษะ
พื้นฐานท่ีจำเป็นในแสวงหาความรู้ 
     2.3.2 คู ่ว ัฒนธรรม หมายถึง ผู ้เร ียน และครู บุคลากร สืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและรักษาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้ายต่อไป 
     2.3.3 นำสู่อาชีพที่พอเพียง  หมายถึง นักศึกษา และประชาชนมี
อาชีพท่ีพอเพียง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ 
  2.4 เอกลักษณ์ สถานศึกษา 
    “ให้โอกาสทางการศึกษา ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ”  
  2.5 พันธกิจ   
    2.5.1 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
    2.5.2 จัดและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ พื้นท่ีอำเภอ
ด่านซ้าย 
   2.5.3 นำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.5.4 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม 
การวัดและประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 
   2.5.5 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่ง
จัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   2.5.6 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารจัดการของ กศน.อำเภอด่านซ้าย 
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พันธกิจท่ี 1 จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.ประชาชนอำเภอดา่นซ้ายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา 
รวมทั้งประชาชนท่ัวไปได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพปัญหา 
และความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ท่ีกำหนดไว้ 
2.จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการ 
3.ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
7.จำนวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข็มเต็มความรู้ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติการศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุก
ระดับ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
4.ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ัน
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนางาน
ได้ 
9.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้
และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 
10.ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น 

2.ประชาชนได้รับการยกระดับ
การศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
2.จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และ 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
คุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 

ความต้องการ 
6.จำนวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้าน
การเรียนรู้หนังสือและการพฒันาทักษะชีวิต 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
3.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนใน
ทุกหลักสูตร/กิจกรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย 
6.ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนำความรู้
ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง 

3.ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถ
คิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
10.จำนวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
6.ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนำความรู้
ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง 
10.ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น 

4.ประชาชนได้รับการสร้างและ
ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
2.จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
7.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับบริการมคีวามพึงพอใจต่อการ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
8.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่มคีวามรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ ตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมทีก่ำหนด ของการศกึษาตามอัธยาศัย 
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  พันธกิจที่ 2 จัดและส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ พื้นท่ีอำเภอด่านซ้าย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
5.ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาค
ส่วนร่วมจัดส่งเสริม และสนับสนุน
การดำเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยรวมทั้ง
การขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้
ของชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
4.จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำ/
พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถาน
ประกอบการ องค์กร หน่วยงาน ท่ีมาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริม
การศึกษา) 
14.จำนวนเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมเป็น Master Trainer 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
7.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
8.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ ตาม
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมท่ีกำหนด ของการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

 พันธกิจที ่ 3 นำเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการศึกษา           
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.กศน.ตำบลและ กศน.อำเภอ 
พัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับ
ประชาชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
12.จำนวนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นวิทยากร
แกนนำ กศน.ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และสามารถขยายผลเชิง
พื้นท่ี “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” ได้จนเกิดเป็นรูปธรรม 
13.จำนวนประชาชนในพื้นท่ีท่ีสามารถนำความรู้เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ไปประยุต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
3.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนใน
ทุกหลักสูตร/กิจกรมการศึกษาต่อเนื่องเทียบกับเป้าหมาย 
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เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ

บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

พันธกิจที่ 4 พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผล ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7.กศน.ตำบลและ กศน.อำเภอ 
พัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการ
เปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งตามความต้องการของ
ประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
8.จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพเห็น
ช่องทางในการประกอบอาชีพ 
11.จำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพงิในระบบ Long Term Care มี
ผู้ดูแลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
14.จำนวนเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมเป็น Master Trainer 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
6.ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนำความรู้
ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง 

 

 พันธกิจที่ 5 พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งจัดการศึกษา
และการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
8.กศน.ตำบลและ กศน.อำเภอมี
ระบบการบริหารจัดการท่ีเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
ตามสิทธิท่ีกำหนดไว้ 
2.จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และ
ความต้องการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
6.ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนำความรู้ 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 

การศึกษาต่อเนื่อง 
8.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ ตาม
จุดมุ่งหมายของกิจกรรมท่ีกำหนด ของการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

 

พันธกิจที่ 6 จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
9.บุคลากรของ กศน.ตำบลและ 
กศน.อำเภอได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏบิัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
9.จำนวนครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารสามารถเป็นวิทยากรแกนนำได้ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
6.ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถนำความรู้
ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง 
7.ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 
9.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้
และคิดเลขเป็นตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 

 

  2.6  กลยุทธ์ 
   กลยุทธ์ที่  1  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและทั่วถึง 
   ตัวชี้วัด 
    1) ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
    2) แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล 
และรายชุมชน 
    3) ระบบการใหบ้ริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย 
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  แนวทางการดำเนินงาน 
    1) จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นท่ี 99 หมู่บ้าน ให้ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    2) กำหนดพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยดำเนินการท้ัง 
10 ตำบล ๆ ละ 1 หมู่บ้าน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    3) พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดทำข้อมูลรายบุคคล  
รายกลุ่ม  และเช่ือมโยงกับภาคีเครือข่ายเพื่อสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ได้ 
    4) มีฐานข้อมูลท่ีระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการใน
พื้นท่ีเป้าหมาย 
    5) จัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม 
    กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปลี่ยนวิธีสอน  ใหส้อดคล้องกับสภาพและความ
ต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
    ตัวชี้วัด 
    1)  มีหลักสูตรและสื่อที่พร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
    2)  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
    3)  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะ
ผลสัมฤทธิ์ของผู้จบการศึกษาแต่ละหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
    4)  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   แนวทางการดำเนินงาน 
    1)  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
    2)  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร  โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
    3)  จัดให้มีสื่อ  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาของแต่ละ กิจกรรมการเรียนรู้ 
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   4)  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน  ผู้รับบริการ และเนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
    5)  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้  และให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ 
    6)  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้วยวิธ ีการที ่หลากหลาย            
ตามเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละกิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้  ทักษะ  เจตคติ  และคุณธรรม 
จริยธรรม  ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
    7)  นำการจัดการความรู ้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการ           
ของกลุ่มเป้าหมาย 
    8)  จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
    9)  วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา             
ตามอัธยาศัย 
   10)  นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกมาใช้ในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  และภูมิปัญญาให้เป็น
ฐานความรู้ ของชุมชน 
   ตัวชี้วัด 
    1)  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
   2)  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่หลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ความรู้ของประชาชน 
    3)  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
   แนวทางการดำเนินงาน 
    1)  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภท
และพื้นท่ี 
    2)  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนส่ือต่าง ๆ 
ในการให้บริการอย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
    3)  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้  ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เช่น 
ศูนย์  ICT  โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  (ETV) 
    4)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต  เช่น  ห้องสมุดประชาชน  กศน.
ตำบล  กศน.อำเภอ  แหล่งเรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว  วิทยุชุมชน   
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   กลยุทธ์ที่  4  ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
   ตัวชี้วัด 
    1)  จำนวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 5 เครือข่าย ในพื้นท่ีร่วมจัดการศึกษานอก
โรงเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
    2)  จำนวนกิจกรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด 
    3)  ร้อยละ  80 ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ภาคีเครือข่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 
   แนวทางการดำเนินงาน 
    1)  แสวงหาและจัดทำฐานข้อมูล  และทำเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการ
เรียนรู้  ท้ังในและนอกพื้นท่ีอำเภอด่านซ้าย 
    2)  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ  
   3)  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU) ของภาคีเครือข่าย 
    4)  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหา  
และร่วมพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
    5)  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
    6)  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
   กลยุทธ์ท่ี  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
   ตัวชี้วัด 
   1)  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลระดับดี 
    2)  จำนวนบุคลากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ทำงานตรงตามความรับผิดชอบ 
   3)  มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการดำเนินงาน 
    1)  พัฒนาระบบการทำงานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่าง
ต่อเนื่อง 
    2)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการ
ความรู้เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
    3)  นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    4)  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 
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   5)  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ  เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
    6)  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ              
โดยการจัดอาสาสมัคร กศน.  เป็นผู้ประสานงานระหว่างตำบล และหมู่บ้าน 
 

 งบประมาณ (ปีปัจจุบัน) 

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับ 
งบประมาณที่ใช้ 

จำนวน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
เงินงบประมาณ 771,273.00 351,626.45 45.59 
เงินนอกงบประมาณ 46,052.30 0.00 0.00 

รวม 817,325.30 351,626.45 43.02 
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 จำนวนผู้เรียน/ผู้เข้ารับการอบรม /ผู้รบับริการ และจำนวนครู/วิทยากร/ 
ผู้จัดกิจกรรม (ปีปัจจุบัน) 
  

งาน 
 

1.การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 20 คน 2 

 

2.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานนอก
ระบบ 

5,406 39 

 

3.การจัดการเทียบระดับการศึกษา 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
การจัดการเทียบระดับการศึกษา - - 

 

4.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 452 42 

 

5.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

292 42 
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6.การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

172 42 

 

7.การศึกษาตามอัธยาศัย 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล 10 แห่ง 20 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 3,000 คน 247 

 

8.งานพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
พัฒนาบคุลากรด้านการจัดการเรียน 
การสอน 

39 คน 39 

พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และ
พัสดุ 

2 คน 2 

พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 41 คน 3 
พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/
โครงการ 

41 คน 2 

พัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 

39 คน 2 

พัฒนาบุคลากร 
ด้านการปรับปรุงส่ือ 
การเรียนการสอน 

39 คน 2 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
การอบรมการใช้ Google 
Classroom สำหรับ 
จัดการเรียนการสอน 

39 คน 2 
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9.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 
1 แห่ง 41 คน 41  

 

10.งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 

73 แห่ง 207  
 

11.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 

41 คน 41  
 

โครงการ 
 

1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพช่างพื้นฐาน 

330 คน 10 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
รูปแบบพัฒนาอาชีพระยะส้ันไม่เกนิ 
30 ช่ัวโมง (กลุ่มสนใจ) 

418 คน 30 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
รูปแบบอาชีพ (1 อำเภอ 1 อาชีพ) 

70 คน 2 

 

2.โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 

40 คน 21 
 

3.โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 

41 คน 41  
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4.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 
กิจกรรม เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม 

(คน) 
จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 200 คน 5 

 

5.โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง
สาธารณสุข 

เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 
20 คน 25 

 

6.โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ 

เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 
120 คน 20 

 

7.โครงการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (ขยายผล
การอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 
300 คน 12 

 

8.โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
เป้าหมาย (ทั้งป)ี จำนวนครู/วิทยากร/ผู้จัดกิจกรรม (คน) 

99 คน 41 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

 

จุดเน้นการดำเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
 

 
 
 
 
 

  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย จัดทำแผนปฏิบัติ             
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน  10  งาน  8  โครงการ ท่ีต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและ
จุดเน้นท่ีสำคัญของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) 
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

 

  งาน 
   1.การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
  2.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.
2559) 
   3.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
  4.การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  5.การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.การศึกษาตามอัธยาศัย 
  7.งานพัฒนาบุคลากร 
  8.งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  9.งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
  10.การพัฒนาระบบริหารจัดการ 
 

 โครงการ 
   1.โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
  2.โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
  3.โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   4.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สำหรับคนพิการ 
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  5.โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข 
   6.โครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผู้สูงอายุ 
  7.โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  8.โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
1 การจัดการศึกษาสำหรับผู้

ไม่รู้หนังสือ 
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้
คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของสำนักงาน กศน. และสื่อที่
เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่ 
ของกลุ่มเป้าหมาย 

1.จัดการจัดการศึกษาสำหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ  
2.การติดตามประเมินผล 
3. การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำ
ความรู้ไปใชใ้นการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับดี  
ขึ้นไป 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 32 คน - 17,600 - 

     รวม - 17,600 - 
     รวมสุทธิ 17,600 

 

 

 

 

กศน-กผ-01/63 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
2 การจัดการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551(
ปรับปรุง    พ.ศ.2559) 
 

1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับ
การศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงาน อายุ 
15 – 59 ปี ทีไ่ม่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทัน
สื่อและเทคโนโลยีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็น 
กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
 

1) การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551  
2) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น 
กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอำนวยความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำ
ความรู้ไปใชใ้นการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพงึพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชากรวัย
แรงงานที่ไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่อยูใ่น
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 504 
คน 
-ระดับ ม.ต้น 904
คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
1,295 คน 
รวม 2,703 คน 

3,007,650 
บาท 

 

- - 

     รวม 3,007,650 -  - 
     รวมสุทธิ 3,007,650 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-01/63 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
3 การจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาทักษะชีวิต 
1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคล
เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขโดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่
จำเป็น 4 ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กบับุคลเพื่อมีทักษะชีวิตใน
การแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับ
พื้นที่และแต่ละสถานการณ์ 
 

1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4.ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำ
ความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอำเภอ 
ด่านซ้าย 

450 คน - 51,750 - 

     รวม - 51,750 - 
     รวมสุทธิ 51,750 

 

 

 

 

กศน-กผ-01/63 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
4 การจัดการศึกษาเพื่อ

พัฒนาสังคมและชุมชน 
.”โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย” 

1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม   
มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

1.ประชุมบุคลากรรับทราบ
นโยบาย 
2.ประสานบุคลากรรับผิดชอบ 
จัดทำโครงการ / เสนอ/ อนุมัติ 
3. ดำเนินการตามโครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 
 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ร้อย
ละ 80  ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและ มีความภาคภูมใิจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการ
อบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอำนวยความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำ
ความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
.6. ความพงึพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไปใน
อำเภอด่านซ้าย 

330 คน - 
 

132,000 บาท - 

     รวม - 132,000 - 
     รวมสุทธิ 132,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
5 จัดการศึกษาการเรียนรู้

ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ต่อไป 

1. ใหค้วามรู้เร่ืองพระราชดำริ
ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ใหค้วามรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 
เงื่อนไขการน้อมนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการดำรงชีวิต 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกร
ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม  
มีความรู้  ความเข้าใจ การดำเนิน
ชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับ
ชีวิตประจำวันสามารถ ลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  
 

ประชาชนทั่วไป 198 คน - 79,200 - 

     รวม - 79,200 - 
     รวมสุทธิ 79,200 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
6 การศึกษาตามอัธยาศัย 1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน

ระดับตำบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบ
หนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ  

  1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ตำบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
 

1. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอำนวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถ
นำความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดีขึ้น
ไป 
 

-กศน.อำเภอ   
-กศน.ตำบล     
-ห้องสมุด
ประชาชน  
-บ้านหนังสือ
ชุมชน 
-ประชาชน         

1 แห่ง 
10 แหง่ 
1 แห่ง 

 
49 แหง่ 

 
3,000 คน 

 

- - - 
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(2) 
ท่ี 

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

     ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย
อื่น 

  รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

       

     รวม - - - 
     รวมสุทธิ - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เปา้หมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
7 พัฒนาบุคลากร 1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี

สมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อ
เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ
แผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อการมีส่วน  

1) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการ
นิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดทำแผนงาน/โครงการ 
 

1.จำนวนบุคลากรของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถ
นำความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงานราชการ 
3) ลูกจ้างประจำ 
4) ครู ศรช. 
5) บรรณารักษ์
จ้างเหมา 
6) ครูผู้สอนคน
พิการ 

1 คน 
22 คน 
1 คน 
11 คน 
1 คน 

 
5 คน 

50,000 - - 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
  ร่วมในการบริหารการดำเนินงานตามบทบาท 

ภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการ
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
ทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 

       

     รวม 50,000 - - 
     รวมสุทธิ 50,000 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 82 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
8 ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
และสามารถดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบ
สถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่าง
ใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

1) พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษากับ
บุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพภายในและมีการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

1 แห่ง 20,000 - - 

     รวม 20,000 - - 
     รวมสุทธิ 20,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กศน-กผ-01/63 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
9 นิเทศ กำกับ ติดตาม 1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา 
และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ พัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตาม
และรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้
สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบาย
ในแต่ละเร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม เพื่อการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจำปีของหน่วยงาน สถานศึกษา 
เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน กศน.ให้
ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุก
ระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 

1. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการ
นิเทศ ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่สามารถ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้สำเร็จ
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่
กำหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) บ้านหนังสือ
ชุมชน 

10 แหง่ 
1 แห่ง 

 
49 แหง่ 

20,000 - - 

กศน-กผ-01/63 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
  องค์กร ต้ังแต่ จังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อ

ความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล และการ
พัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

    20,000   

     รวม 20,000 - - 
     รวมสุทธิ 20,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
10 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มคีวาม
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อใหห้น่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้
เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มคีวามครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมยั 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พื้นที่เพื่อ
ต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุก
ช่วงวัย กศน. 
 

1.จำนวนระบบฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาของประชาชนอำเภอ
ด่านซ้ายที่ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย ที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมยัและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุด 
3) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
 

10 แหง่ 
1 แห่ง 
49 แหง่ 

20,000 - - 

     รวม 20,000 - - 
     รวมสุทธิ 20,000 

กศน-กผ-01/63 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
11 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 

ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นที่ 10 
ตำบล ของอำเภอ 
ด่านซ้าย จังหวัดเลย 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ผู้ที่ผ่านการอบรม       
มีความรู้ ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อใหข้องประชาชนผู้ผ่านการอบรม    
นำความรู้ไปใชใ้นการลดรายจ่ายหรือเพิ่ม
รายได้ หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา      
ต่อยอดอาชพี หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
หรือริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการ
นำความรู้ไปใช ้

จัดอบรมให้ประชาชน ทั้ง 10 
ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอ 
ด่านซ้าย 
1. ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน  1 
อำเภอ 1 อาชีพ ดังน้ี 
2. ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน  
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง  
ขึ้นไป  
  

1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทัง้ 
10 ตำบล ในเขตอำเภอด่านซ้าย  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม  
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1
อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย                
1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน30 ช.ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม 
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ช.ม. ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      
2   22.1 จำนวนประชาชนผู้เข้า
อบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
  2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม  

ประชาชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพื้นที่ 10 ตำบล 
ของอำเภอ 
ด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

 
 
 

65 คน 
 

560 คน 
 

420 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
58,500 

 
504,000 

 
378,000 
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(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
    นำความรู้ไปใชใ้นการลดรายจ่าย 

หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ 
หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือ
บริการ 
  2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบใน
การนำความรู้ไปใช ้
  2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

     

     รวม - - 940,500 
     รวมสุทธิ 940,500 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
12 ภาษาต่าง ประเทศเพื่อการ

สื่อสารด้านอาชีพ 
    4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษ าต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การอบรมตามโครงการภาษา ต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรมดำเนิน 
การจัดฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชน
ในพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือ ข่าย
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

1.จํานวนประชาชนได้รับการอบรม
ตาม หลักสูตรภาษาต่าง ประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ          
(ระยะสั้น) สําหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียน ศึกษา กศน.  
2.ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ อบรม
ตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาร ด้านอาชีพ (ระยะ
สั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร ภาษา 
อังกฤษ และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ในการ ดําเนินชีวิตได้ 
 3.ร้อยละของครู กศน. ทีส่ามารถ
จัดกระบวน การเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่าง 
สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 คน 
20 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
24,000 

     รวม - - 48,000 
     รวมสุทธิ 48,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
13 พัฒนาทักษะครู กศน.

ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการ
สอน  โดยเน้นในเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อสุข
ภาวะ  และภาษาอังกฤษเพื่อการมีภาวะ
ผู้นำรวมไปถึงหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การ
ใช้สื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยใีนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนอง
ความต้องของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  
 ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้
ไปขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
 

พัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู 
และบุคลากร 

1.ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 

- ครูอาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.ตำบล 
- ครู ศรช. 
- ครูผู้สอนคน
พิการ 

 
 

38 คน 20,000 - - 

     รวม 20,000 - - 
     รวมสุทธิ 20,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
14 ส่งเสริม สนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สำหรับคนพิการ 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่า
จัดซื้อตำราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึง
และเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบ
การให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียน

แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และ
การเรียนแบบชั้นเรียน 

1)จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคนพิการ 
3) จัดการจัดการศึกษาสำหรับ
คนพิการ 
4) การติดตามประเมิน 
ผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/
สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำ
ความรู้ไปใชใ้นการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

นักศึกษาผู้พิการ 
 

120 คน 975,000 - - 

     รวม 975,000 - - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
15 ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแล

ผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงสาธารณสุข 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มคีวามรู้  ความ
เข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ   
2.  เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ และ
ประกอบอาชีพเก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
 

1.จัดกระบวน การดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่กำหนด 
4.ดำเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถนำความรู้
ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับดี  
ขึ้นไป 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20  คน - - 25,700 

     รวม - - 25,700 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
16 การจัดและส่งเสริมการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต เพื่อ
คงพัฒนาการทางกาย จิต
และสมองของผู้สูงอาย ุ

1)  เพื่อจัดกจิกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้าน
อาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุ จัด
กระบวนการให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอาย ุ
 

1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 
 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 - 12,000 - 

     รวม - 12,000 - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
17 บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล/สร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เก่ียวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภณัฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
 

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความรู้เก่ียวกับการทำธุรกิจ
และการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับคุณภาพของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน 
 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
        ร้อยละ  80  ของผู้เขา้รับ
การอบรมเกิดความรู้เก่ียวกับการ
ทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ Application 
ต่างๆ   
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิง่ขึ้นมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
 

ประชาชนทั่วไป 
ในอำเภอด่านซ้าย             

300  คน - - 87,600 

     รวม -- - 87,600 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

(1) หน่วยงาน..........................................................    สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เปา้หมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน รายจ่าย

อื่น 
18 ตามหลักสูตร Smart ONIE 

เพื่อสร้าง Smart Farmer 
เพื่อ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และ
ความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่ม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ 
โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพื้นที่และความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 

1.จำนวนประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ทีส่ามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนในพื้นที่
อำเภอด่านซ้าย 
บุคลากร  กศน.
อำเภอด่านซ้าย 

 

99 
 

41 

- - - 

     รวม -- - - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถ       

อ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 
ของสำนักงาน กศน. และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพื้นที่            
ของกลุ่มเป้าหมาย   

5.กิจกรรมหลัก 
1.จัดการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
2.การติดตามประเมินผล 
3. การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 32 คน 
รวมท้ังสิ้น 32 คน 

 
6.งบประมาณ งบดำเนินงาน ผลผลิตท่ี 4 จำนวน 17,600 บาท รวมท้ังสิ้น 17,600 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบดำเนินงาน ผลผลิตที่ 4 4,400 4,400 4,400 4,400 

รวมท้ังสิ้น 4,400 4,400 4,400 4,400 
 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใชใ้นการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 

 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบล 10 แห่ง 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางนฤนาถ ไพศาลธรรม   
2.น.ส.นฤมล ราชพฒัน์ 

โทรศัพท์ 042-891094   
โทรสาร  042-891094 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : 3.8 , 3.10, 4.2  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW  : 4.3  วาระการขับเคลื่อนจังหวัด (THAILOEI 4.0) : E 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
 

กศน-กผ-02/63 



ห น้ า  | 96 

1.ชื่อโครงการ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  นโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
    3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขต
พื้นท่ีสูงให้สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ 
  ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
  การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
    4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 
     ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื ่อการขยาย  และพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  
อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ อสม.วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 ): Education ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
3.หลักการเหตุผล  
  การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัต ิพื ้นฐานทีจำเป็นต่อการเรียนรู ้และการสื ่อส ารในสังคมปัจจุบัน               
เป็นบันไดขั้นแรกของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเช่ือมโยงการส่ือสารของผู้คน ต่าง ๆ 
ในสังคมนี้เข้าด้วยกัน องค์การยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 
  ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง รัฐบาลทุก
ยุคทุกสมัยให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการ ติดต่อส่ือสารให้เข้าใจ
ตรงกัน และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละ
บุคคลรวมทั้งการใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทย
เป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษากลางในการสื ่อสาร เป็นมรดกทาง  วัฒนธรรม การรู ้หนังสือไทยเป็น
ความสามารถพื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร การเรียนรู้ การแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุก
คนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเปน็ไทย 
ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม และความเจริญของชาติไทย  
  กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(สำนักงาน กศน.) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังนั้นจึงได้จัดทำหลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557  
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ตามคำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป 503/2557 ส่ัง ณ วันท่ี 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือไทย และ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเรียนรู้ภาษาไทย ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและคำนวณ
เบ้ืองต้นเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และจาการสำรวจประชากร (พ.ศ.2557) 6.9 ล้านคน หรือ 18 % จาก
ทั้งหมด 37.7 ล้านคน พบว่าในจำนวนนี้มีผู ้ไม่รู ้หนังสือประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก จึง
จำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป   
 4. วัตถุประสงค ์
  เพื ่อจัดการศึกษาเพื ่อเพิ่มอัตราการรู ้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตร                 
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของสำนักงาน กศน. และส่ือท่ีเหมาะสมกับสภาพและพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมาย   

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือจำนวน 32 คน   
  เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์ การประเมิน 
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6. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดคำควณ
เบื้องต้น                     
โดยบูรณาการกับ
สภาพความต้องการ 
และปัญหาของ
สังคม ท่ีสอดคล้อง
กับวิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้เรียน 
1.)ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทย ผู้ลืม
หนังสือไทย หรือ
ผู้สนใจทั่วไป เข้า
เรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้าง
ความเข้าใจกับ
ผู้เรียนเก่ียวกับ
สาระสำคัญเช่น-การ
จัดกระบวนการ
เรียนรู้             –
การวัดและการ  
                

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
อัตราการรู้หนังสือให้
คนไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน รวมทั้งการคิด
คำควณเบื้องต้น  
โดยบูรณาการกับ
สภาพความต้องการ 
และปัญหาของ
สังคมที่สอดคล้อง
กับวิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557   
ของสำนักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสม
กับสภาพและพ้ืนที่
ของกลุ่มเป้าหมาย   

ผู้ไม่รู้หนังสือ 32 คน - กศน.
อำเภอ 

ด่านซ้าย 

ไตรมาสที่
1 - 4 

17,600 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ดำเนินการรับ
สมัครผู้เรียนตาม
หลักสูตรฯ 
4)ดำเนินการขอ
อนุญาตจัดต้ังกลุ่ม
ส่งเสริมการรู้หนังสือ
ไทย 
5)ดำเนินการกำหนด
สภาพและ
ดำเนินการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ 
รวมทั้งจัดทำแผน
บูรณาการร่วมกับ
การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ             
ในเขตพ้ืนที่อำเภอ             
ภูหลวง   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้แต่ละครั้งเพ่ือ
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนา แผนการ
เรียนรู้ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและ
ประเมินผล เพ่ือ
ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธ์ิ เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็ม 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูล
หน่วงงานต้นสังกัด
ทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดทำหลักฐาน
ทางการศึกษา 
ผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละ 

      

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอก
ระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 
6311410 จำนวน 17,600 บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 
  - ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม  เป็นเงิน  17,600 บาท 
    รวมเป็นเงินท้ังส้ิน     17,600 บาท 
                                                                        (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ 

4,400 4,400 4,400 4,400 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  
  9.2 ครูอาสาฯ 
10. เครือข่าย 
           10.1  หัวหน้าส่วนราชการ 
 10.2  สาธารสุขอำเภอด่านซ้าย 
 10.3  โรงพยาบาลอำเภอด่านซ้ายหลวง 
 10.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 
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 10.5  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 10.6 โรงเรียนในระบบ 
 10.7  วัด 
 10.8  ผู้นำชุมชน 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

 11.2 โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางการกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 

 11.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคน
พิการ 

  11.4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

  11.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ท่ีสนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  จำนวน 32 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
   กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตาม
เกณฑ์การประเมิน 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 
 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4.2  นโยบายขบัเคลื่อน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแหง่การศึกษา 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากร
วัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและ
ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551   
2) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรปุ รายงานผลการดำเนินงาน 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ประชากรวัยแรงงาน
อายุระหว่าง 15 – 59 
ปี ที่ไม่จบการศึกษา
ภาคบงัคับและไม่อยูใ่น
ระบบโรงเรียน 
ระดับประถม 
ระดับม.ต้น 
ระดับม.ปลาย 

 
 
 
 
 

181 
530 
834 

 
 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมท้ังสิ้น   

 6.งบประมาณ งบอุดหนุน จำนวน 593,857 บาท รวมท้ังสิ้น 837,607 บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

อุดหนุน     
รวมท้ังสิ้น     

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใชใ้นการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพงึพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 

 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบล 10 แห่ง 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.น.ส.นฤมล ราชพัฒน์  2.ครูอาสาสมัครฯ 
 3.ครู กศน.ตำบล 4.ครู ศรช.  5.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
2. สอดคล้องกับ  
  นโยบายและจุดเนน้การดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
   ข้อท่ี 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข้อท่ี 2  
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ภารกิจต่อเนื่อง 
   1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานให ้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียน              
การสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม 
การเรียนแบบช้ันเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
    2.2 สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด้านที่ 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มี
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  : Good Place – Best Check in 
  สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   ประเด็นท่ี 7  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหได
มาตรฐานสากล  สงเสริมการเรียนรูและทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย เพื่อสวน
รวม เนนการนําความรไูปสูการปฏิบัติ สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมอืงท่ีดีและพัฒนา
ทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษท่ี ๒๑  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตาม
แนวทางประชารัฐ 
  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ  
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม       
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการ
แสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต   
    ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน 
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   มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา  
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และ
ตามนโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 
การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ
การศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม   ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคี
เครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนา
คุณภาพของประชากร   พัฒนาสื ่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน 
ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  
เห็นความสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จึงจัดทำโครงการการจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) ขึ้น 
4.วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงานท่ีไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
 2) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 
    3) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
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5.เป้าหมายการดำเนินงาน 
  5.1 เชิงปริมาณ 
   ประชากรวัยแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
    ระดับประถมศึกษา   จำนวน  181  คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  530  คน 
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  834  คน 
    รวมจำนวนท้ังส้ิน         จำนวน   1,545 บาท  
  5.2 เชิงคุณภาพ 
  ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน เกิดการเรียนรู้มีการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

การดำเนินกิจกรรม 
1) การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551   
2) พัฒนา กศน.
ตำบล ให้เป็น กศน.
ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 

1. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบ
ข้ันพ้ืนฐานโดย
ดำเนินการให้ผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อตำราเรียน 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และ
ค่าเล่าเรียนอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการ
รับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2. จัดการศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้
ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา  

ประชากรวัย
แรงงานอายุ

ระหว่าง 15 – 
59 ปี ท่ีไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่
อยู่ในระบบ
โรงเรียน 

นักศึกษา
ระดับประถม
ศึกษา  จำนวน  

181 คน 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น จำนวน 
530คน 

มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 834 คน 

รวมทั้งสิ้น 1,545 
คน 
 
 
 

พ้ืนที่อำเภอ
ด่านซ้าย 10 

ตำบล 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

งบอุดหนุน   
จำนวน. 

1,740,550 
บาท 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 ทัง้ระบบการ
ให้บริการ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบ
การวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการ
เรียนแบบชั้นเรียน  
3. จัดให้มีการประเมิน
เพ่ือเทียบระดับ
การศึกษา และการ
เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามที่
กำหนด และสามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ต้องเรียนรู้และ
ปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือดำเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความ
สามัคคี ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 อย่างต่อเน่ือง และ
ส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เช่น 
กิจกรรมลูกเสือ เนตร
นารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การ
จัดต้ังชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนนำกิจกรรม
การบำเพ็ญประโยชน์
อื่นๆนอกหลักสูตร 
มาใช้เพ่ิมชั่วโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบ
ตามหลักสูตรได้ 
5. จัดการศึกษาเพ่ือ
เพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทยให้
สามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้
หลักสูตรการรู้
หนังสือ 

     

 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื ้นฐาน งบเง ินอุดหนุน เง ินอ ุดหนุนทั ่วไป ค่าจัดก ิจก รรมพัฒนาคุณภาพผู ้ เร ียน รหัสงบประมาณ 
2000233016500007 ค่าจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 
6311410  จำนวน 1,740,550 บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดแสนส่ีหมื่นห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)   
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.63) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1) การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.
2551   
2) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น 
กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    

 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  
10.เครือข่าย 
  10.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอด่านซ้าย 
  10.2 ส่วนราชการในอำเภอด่านซ้าย 
11.โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ทุกโครงการท่ีเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
12.ผลลัพธ ์
  - ประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ที ่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
13.ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
  13.1 ผลผลิต    
    - กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียนจำนวน 1,545 คน ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
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  13.2 ผลลัพธ์  
    - กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง 15 – 59 ปี  ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน ร้อยละ 80  ได้รับการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
 4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1 , 5  นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW 3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสขุโดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น 4 ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม สร้างความสามารถให้กับบุ
คลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นที่
และแต่ละสถานการณ์ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 450 คน 
รวมท้ังสิ้น 450 คน 

 
6.งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 51,750 บาท รวมท้ังสิ้น 51,750  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
อุดหนุน 25,875 - 25,875 - 

รวมท้ังสิ้น 25,875 - 25,875 - 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพชวีิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบล 10 แห่ง และหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสาวปัญจพร มณีกันตา 
2.ครู กศน.ตำบล 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. ช่ือโครง  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  
  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ 
    1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 
   1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบ
ใหม ่ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
  ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู ้ก ับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื ่อลดความเสียหาย               
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวช้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.2 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การกำจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ำ เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 
  5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงาน ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้              
ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด 
3. หลักการและเหตุผล 
  ด้วย ร ัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงศึกษาธ ิการ (นางกนกวรรณ ว ิลาว ัลย ์) ได้มอบนโยบาย                   
ให้สำนักงาน กศน. ให้ดำเนินการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ 
สำหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลายน่าสนใจ สนองตอบความต้องการของ
ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อเชื ่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดกรความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ 
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สร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุข
ตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
  เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตให้กับประชาชน ในพื้นท่ี  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายจึงได้จัดทำ
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตข้ึน 
4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจำเป็น 4 ด้าน 
 4. 2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที ่จะ
เสริมสร้างความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นที่และแต่ละ
สถานการณ์ 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
              ประชาชนท่ัวไปในอำเภอด่านซ้าย  จำนวน  450    คน 
  เชิงคุณภาพ  
              ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ละ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

1) การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 

1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
พื้นฐานของบุคคลเพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐาน
ท่ีจำเป็น 4 ด้าน 
2 เพื่อจัดการศึกษาใน
รูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะ
เสริมสร้างความสามารถ  

-ประชาชน
ท่ัวไปใน
อำเภอ 
ด่านซ้าย 
 
 
 
 

450 คน 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
ด่านซ้าย 

 
 
 
 
 

ไตรมาส 
1,3 

51,750 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

 ให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาเฉพาะ
ด้านให้เหมาะสมกับพื้นท่ี
และแต่ละสถานการณ์ 

     

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิตที ่ 4 ผู ้ร ับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 
6211200  ใช้งบประมาณจำนวนท้ังส้ิน 51,750 บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

    

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  1.นางสาวปัญจพร มณีกันตา 
           2. ครู กศน.ตำบล 
10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอำเภอด่านซ้าย 
 - อำเภอด่านซ้าย 
 - สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย 
11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย  
12. ผลลัพธ์  
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้นำการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของ
บุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและสังคม 
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13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
  13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
  13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 (1.4) 3 (3.4 (1 , 2) ) (3.5) 4 (4.4) และ /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

 

5.กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากรรับผิดชอบ จัดทำโครงการ / เสนอ/ อนุมัติ 
3. ดำเนินการตามโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ประชาชนอำเภอ 
ด่านซ้าย 

330 คน 

รวมท้ังสิ้น 330 คน 

 
6.งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 132,000 บาท รวมท้ังสิ้น 100,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
อุดหนุน 66,000 - 66,000 - 

รวมท้ังสิ้น 66,000 - 66,000 - 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80  ความรู้ความเขา้ใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทดิทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที/่สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง 10 แหง่ 
 
10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายชาวุธ ศรีมังกร 
2.ครู กศน.ตำบล 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
   “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ข ้อ 1.4 ยกระด ับค ุณภาพการศ ึกษาและสร้างเสร ิมโอกาสในการเข ้าถ ึงบร ิการการศ ึกษา                   
พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนอื่นๆ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
   ข้อ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (1) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
แต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่
ชุมชน   
  ข้อ 3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ ่มเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
  สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW   
   ข้อที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย                      
    4.1 จัดทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่น นำประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้
เกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งให้เก็บข้อมูลของประชาชนในพื้นท่ี ข้อมูลอาชีพท่ีมีความโดยเด่นในพื้นท่ี ซึ่งจะ
นำไปสู่การออกแบบหลักสูตรท่ีเหมาะสม   
    4.2 การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน 
จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
3. หลักการและเหตุผล  
  ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู ่ของชาติไทยมาต่อเนื ่อง 
สังคมไทยให้ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทาง
สังคมที่เข้มแข็งยืนยง ทำให้ให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารมาจนถึง
ปัจจุบันสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักท่ีสำคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด้าน เป็นสมบัติล้ำค่าท่ีชาวไทยทุก
คนจะต้องร่วมกันปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์ ทำนุ
บำรุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคม มาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปแบบการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพ 
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สักการะจากประชาชนเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ยังคงมีความเป็นห่วงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งในด้านการศึกษา โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน การสร้าง
ทัศนคติท่ีถูกต้อง(อุปนิสัย) ท่ีมั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานทำ รวมถึงการทำให้เยาวชนมีความสนใจ 
และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง 
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดี มีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนทะนุบำรุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทาง
ศาสนาที ่น ับถือ การส่งเสร ิมโครงการอันเนื ่องมาจากพระราชดำริ การเทิดทูนและปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์ 
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ให้กับประชาชนท่ัวไป จึงจัดทำโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
  2. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           ประชาชนท่ัวไปในเขตอำเภอวังสะพุง ท้ัง 10 ตำบล จำนวน   330  คน 
          เชิงคุณภาพ 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย  
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6. วิธีดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดทำ
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัติ 
3. ดำเนินการตาม
โครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และบุญคุณ
ของ
พระมหากษัตริย์
ไทย 
4.วัดผลประเมินผล
ของโครงการ 

1) เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
2) เพื่อให้ประชาชน
ผู้เข้ารับการอบรม  
มีความภาคภูมิใจใน
ชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

ประชาชน
ท่ัวไปใน
อำเภอ 
ด่านซ้าย 

330 คน 
 

อำเภอ 
ด่านซ้าย 

 
 
 
 
 
 

ไตรมาส  
1,3 

132,000 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
ใช้เงินงบประมาณ  แผนงาน  พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  4  ผู ้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  งบดำเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
20002339004000000  แหล่งของเงิน 6311200 จำนวน 132,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) 
8. งบประมาณและการใช้จ่าย 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
ต.ค.-ธ.ค. 62 ม.ค.-มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค.-ก.ย. 63 

โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย 
และบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย 

- 66,000 - 66,000 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 9.2  ครูและบุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้าย 
10. เครือข่าย 
 10.1 ท่ีทำการอำเภอ 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบล  
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนท่ัวไปท่ีเข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
13.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต (Output) 
    ประชาชนท่ัวไปในอำเภอด่านซ้าย  จำนวน 300 คน เข้าร่วมโครงการ 
  13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   ประชาชนท่ัวไปในอำเภอด่านซ้าย ร้อยละ 80  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
ชาติไทย มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มจิีตสำนึกและมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย  
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1(1.1)   ขอ้ท่ี 5 (5.1)  วาระการขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ 2,3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) : A ,I ,L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความรู้เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
ไปใชใ้นชีวิตประจำวันต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1. ใหค้วามรู้เร่ืองพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ใหค้วามรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 198 คน 
รวมท้ังสิ้น 198 คน 

 
6.งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 79,200 บาท รวมท้ังสิ้น 79,200  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
อุดหนุน - 39,600 39,600 - 

รวมท้ังสิ้น - 39,600 39,600 - 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
ให้กับครัวเรือนได้  

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง 10 แหง่ 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางกรรณิกา งาสิทธ์ิ 
3.ครู กศน.ตำบล 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.โครงการ จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน  กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
   ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง   
    ข ้อ 1.1 พ ัฒนาและเสร ิมสร ้างความจงร ักภ ักด ีต ่อสถาบ ันหล ักของชา ติ                  
โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและ
ความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 
   ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลด
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 วาระการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW   
   ข้อที่ 2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ : Good 
Place – Best Check in  
    ข้อท่ี 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  
   Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
   Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
3.หลักการและเหตุผล 
   “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานาน
กว่า 30 ปี เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทาง
สายกลาง และความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ ้มกันในตัวเอง 
ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ที่สำคัญจะต้องมี  “สติ ปัญญา และความ
เพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการ
ดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้อง
อาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ 
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ระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั ้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ี เหมาะสม ดำเนินชีวิตดว้ย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื ่อ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือบริโภคภายใต้ขอบเขต 
ข้อจำกัดของรายได้ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีดความสามารถในการ
ควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเสี ่ยงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือย
ได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะที่หามาได้เศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถนำไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศ
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นที่เศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทาง
อาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดความ
เส่ียง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุก
สาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะแต่ภาคการ เกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาค
การเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีหลักการท่ีคล้ายคลึงกันคือ เน้นการ
เลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและสังคม 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายจึงได้ดำเนินงานโครงการจัด
การศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและ
สังคมได้อย่างยั่งยืน 
4.วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
  3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 
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5.เป้าหมาย 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  -  ประชาชน จำนวน   198   คน 
 5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม นำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1.เขียน/เสนอขอ
อนุมัติโครงการ 

ขออนุมัติ
งบประมาณ 

บุคลากร 
กศน.อำเภอ

ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 

ไตรมาสที ่
2และไตร
มาสที่ 3 

- 

2.ประชุม หารือ 
แจ้งผู้เก่ียวข้อง  
 

สร้างความเข้าใจ
เบื้องต้นในการ
ดำเนินโครงการ 

บุคลากร 
กศน.อำเภอ

นาด้วง 

41 คน กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 

ไตรมาสที่ 
2และไตร
มาสที่ 3 

- 

3.ประสานงาน
เครือข่าย / และ
กลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือแจ้งข้อมูล 
สถานที่อบรมและ

ทราบกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยากร
เกษตรประจำ
ตำบลทั้ง 10 

ตำบล/ 
ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ทั้ง 
10 ตำบล 

วิทยากร 10 คน 
ประชาชนทั่วไป 

198 คน 

กศน.ตำบล
ทั้ง 10 แห่ง 

ไตรมาสที่ 
2และไตร
มาสที่ 3 

- 

4.ดำเนินการตาม
โครงการจัด
การศึกษาการเรียนรู้
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
1. ให้ความรู้เรื่อง
พระราชดำริว่าด้วย
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้ความรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง  3 ห่วง 2 
เงื่อนไขการน้อมนำ 

1. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ือให้ประชาชน 
ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
3. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชน ได้นำ 

ประชาชน
ทั่วไปในพ้ืนที่
อำเภอ 
ด่านซ้าย 

198 คน กศน.ตำบล 
ทั้ง 10 แห่ง 

ไตรมาสที่ 
2และไตร
มาสที่ 3 

79,200 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

หลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็น
แนวทางในการ
ดำรงชีวิต 
3. ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เกษตรกร
ต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ต่อไป 

     

5.รายงานผลการ
ประเมินให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาทราบ  

เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง

กิจกรรม 
 

สถานศึกษา 
บุคลากร 

กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

ไตรมาสที่ 
2และไตร
มาสที่ 3 

- 

7.วงเงินงบประมาณ  
  เงินงบประมาณ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ  2000239004000000 
แหล่งเงิน  6311410  จำนวนเงิน 79,200 บาท (เจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.61) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.62) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.62) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.62) 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชดำริว่า
ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ให้ความรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 
เงื่อนไข การน้อมนำหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการดำรงชีวิต 
3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกร
ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- 39,600 39,600 - 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นางกรรณิกา งาสิทธิ์ 
10. เครือข่าย 
 เกษตรประจำตำบลท้ัง 10 ตำบล 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 2. โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
12.ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถ
นำเอาองค์ความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
13. ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  13.1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  
  13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
   ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความ สามารถนำแนวพระราชดำหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  
14.การติดตามและประเมินผล 
 14.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 , 3.4 และ 4 ขบัเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 

4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหลง่การเรียนรู้ในระดับตำบล เพื่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน
ได้อย่างทั่วถึง 
2) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่าน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนบัสนุนการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถงึ เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทกุ
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

 
 

5.กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล และร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
 
 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ้านหนังสือชุมชน 

10 
1 

198 
 

3,000 
49 

แห่ง 
แห่ง 
คน 
 

คน 
แห่ง 

รวมท้ังสิ้น 60 แห่ง/3,198 
คน 

แห่ง/คน 

 

6.งบประมาณ - จำนวน - บาท รวมท้ังสิ้น -  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

- - - - - 
รวมท้ังสิ้น - - - - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคณุภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดีขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
1.กศน.อำเภอ 1 แห่ง 2.ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง  
3.กศน.ตำบล 10 แหง่ 4.บ้านหนังสือชุมชน 49 แห่ง 
 10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางรัดชา เชื้อบุญม ี
2.ครู กศน.ตำบล 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
  ยุทธศาสตร์ : 
   ข้อท่ี 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
        3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
  4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
                 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้าง
ศักยภาพคนในชุมชนให้เข้มแข็ง 
3. หลักการและเหตุผล 
  การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการ
พัฒนาคนและพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว
โดยเฉพาะการอ่านหนังสือท่ีดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับต้ังแต่การขาดแคลน
หนังสือที่ดีและตรงกับความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือที่จะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึง
ความสนใจและการแย่งเวลาของส่ืออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมท้ังขาด
การชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการอ่านท้ังในและนอกโรงเรียน  เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้
ฟังได้รู้เห็นเรื่องต่างๆจากโทรทัศน์ และวิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้
ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะในการอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝัง
และชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
อ่านท่ีเป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยข้ึน เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.ตำบล     บ้าน
หนังสือชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการ
รักการอ่านในชุมชน ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
  1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
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  2. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
สม่ำเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อมในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    
  5.1 เชิงปริมาณ  
  1) กศน.ตำบล   จำนวน 10 แห่ง 
   2) ห้องสมุดประชาชน  จำนวน 1 แห่ง 
   3) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จำนวน 198 คน 
   4) ประชาชนท่ัวไป  จำนวน 3,000 คน 
   5) บ้านหนังสือชุมชน  จำนวน 49 แห่ง 
  5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80  ผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้และผู้รับบริการท่ีสามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและ
สร้างชุมชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น  
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6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กศน.ตำบล และ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
เพ่ือเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และจัดทำ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสง่เสริม
การอ่าน 
 

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตำบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์
ความรู้ และจัดกิจกรรมเพ่ือ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชน
ได้อย่างทั่วถึง 
2. กำหนดให้การอ่านเป็น
วาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการ
อ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่
เอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้
เกิดข้ึนอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุด
ประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
การสร้างเครือข่ายส่งเสริม  

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการ
อ่าน 
4) ประชาชน
ทั่วไป 
5) บ้าน
หนังสือชุมชน 
 

10 แห่ง 
1 แห่ง 

 
198 คน 

 
 

3,000 คน 
 

49 แห่ง 

กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 

 
 
 
 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2562 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2563 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 

การอ่าน จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการอ่าน และการ
จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุน
การอ่าน เช่น ในโรงงาน 
สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

     

 

7. งบประมาณ 
  เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 
ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ 
2000239005000000 แหล่งของเงิน 6311200  
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล และ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษาษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นางรัชดา เช้ือบุญมี 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอำเภอด่านซ้าย 
 10.2 ท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย 
 10.3  สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          11.1การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
  11.2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)  
  11.3 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐก ิจดิจ ิท ัล/สร ้างเคร ือข่ายดิจ ิท ัลชุมชนระดับตำบล                
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ร้อยละ 80 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต นักศึกษาและประชาชน กศน.ตำบล บ้านหนังสือชุมชน 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีอำเภอด่านซ้าย  
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   1. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทำ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

    

รวมทั้งสิ้น     
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    2. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวยความสะดวก 
    3.ร้อยละของผู้รับบริการท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   1.ผู้รับบริการท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ 80 
   2. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ถึงร้อยละ 80 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.1 และ 6.3 ขบัเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  1 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาบุคลากร 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) พฒันาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคตทิี่ดีในการ
ปฏิบตัิงาน สามารถปฏิบตัิงานและบรหิารจัดการการดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสง่เสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ตำบล และการปฏบิัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นการเป็นนักจัดการความรูแ้ละผู้อำนวยความสะดวกในการเรยีนรู้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรูท้ี่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พฒันาครูกศน. และผูท้ี่เก่ียวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรยีนรู้ได้
อย่างมีคุณภาพโดยสง่เสริมให้มีความรูค้วามสามารถในการจัดทำ
แผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และ
การวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.
ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พฒันาศักยภาพบุคลากร ทีร่ับผดิชอบการบริการการศึกษาและการ
เรียนรู้ ให้มีความรู ้ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรยีนรูต้ลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัดให้
มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 

 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/โครงการ 
 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงานราชการ 
3) ลูกจ้างประจำ 
4) ครู ศรช. 
5) บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 
6) ครูผู้อสนคนพิการ 

1 
22 
1 
11 
1 
 
5 
 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
 

คน 
 

รวมท้ังสิ้น 41 คน 

 6.งบประมาณ งบอุดหนุน จำนวน 50,000 บาท รวมท้ังสิ้น 50,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

อุดหนุน 25,000 - 25,000 - 
รวมท้ังสิ้น 25,000 - 25,000 - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคณุภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสุปราณี สุพรมอินทร ์
2.นางเยาวธิดา วังคำ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
  ยุทธศาสตร์ :   ข้อท่ี 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาและเรียนรู้ 
  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  กำหนดให้สถานศึกษา
ทำหน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียนให้
รู้จักการแก้ไขปัญหาของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้อง
จัดทั้งในลักษณะของการอบรมให้ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพื่อนำประสบก ารณ์
ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  ประจำปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการนี้ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและระหว่างการดำรง
ตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือนตำแหน่งหรือเล่ือน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ ์
 4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 4.3 พัฒนา ครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
 4.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอด่านซ้าย จำนวน 41  คน  
 เชิงคุณภาพ 
   บุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้าย ได้เพิ ่มพูนความรู ้ แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ในการจัด
การศึกษา กับแหล่งการเรียนรู ้ต้นแบบและนำความรู ้ที ่ได้ร ับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษา              
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการ
สอน 
2) พัฒนา
บุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากร
ด้านการนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรด้านการ
จัดทำแผนงาน/
โครงการ 
 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการ
ดำรงตำแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือ
เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบล ให้มี
สมรรถนะสูงข้ึนในการบริหาร
จัดการ กศน.ตำบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ 

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงาน
ราชการ 
3) ครู ศรช. 
4) บรรณารักษ์
จ้างเหมา 
5) ครูผู้สอนคน
พิการ 
6) ลูกจ้างประจำ 

1 คน 
22 คน 

 
11 คน 
1 คน 

 
1 คน 

 
1 คน 

กศน.อำเภอ  
ด่านซ้าย 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2562 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2563 

 

50,000 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการ
เป็น   นักจัดการความรู้และผู้
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบ
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดทำแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ตำบล เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่
รับผิดชอบการบริการการศึกษา
และการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมือ
อาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในทุกระดับ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และภาคีเครือข่ายใน 
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7. งบประมาณ 
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื ่อความยั ่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500008  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน 50,000 จำนวนเงินท้ังส้ิน                   บาท (ห้าหมื่นบาท
ถ้วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นางสุปราณี สุพรมอินทร์ 
  9.3 นางเยาวธิดา วังคำ  
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอำเภอด่านซ้าย 
 10.2 ท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย 
 10.3  สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 
รูปแบบที่หลากหลายอย่าง
ต่อเน่ือง 

     

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 
ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย.63) 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการ
สอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และ
พัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/
โครงการ 

25,000 - 25,000 - 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  บุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้ายได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
   1) จำนวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) บุคลากรท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 80 
   2).ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80 
 14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   14.1 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 6 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E, I 

 
 

3.ชื่องาน/โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้
การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

5.กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
  
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

กศน.อำเภอ 1 แห่ง 
รวมท้ังสิ้น 1 แห่ง 

 

6.งบประมาณ อุดหนุน จำนวน 20,000 บาท รวมท้ังสิ้น 20,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

อุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 
รวมท้ังสิ้น 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสุปราณี สุพรมอินทร์ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงาน  กศน.  
  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล Integrity   ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจาก
กระบวนการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นท่ี
ยอมรับต่อชุมชน สังคม และประชาชน  
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายได้ตระหนักถึง และเห็น
ความสำคัญในการนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายจึงได้จัดทำโครงการงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค์ 
  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพี่เล้ียงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
5.เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้าย จำนวน 41คน 
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  5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
6. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนา
งานระบบประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษากับ
บุคลากร 
3) พัฒนา
บุคลากร 
 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ 
และสามารถดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพ่ี
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุน
อย่างใกล้ชิด สำหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้
เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด 

บุคลากร 
จำนวน 41 คน 

กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

1 ตุลาคม 2562 
- 

30 กันยายน 2563 

20,000 
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7. วงเงินงบประมาณ  
   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื ่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500008  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน                   20,000 บาท (สองหมื่นบาท
ถ้วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

5,000 5,000 5,000 5,000 

9. ผูรั้บผิดชอบโครงการ 
     9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 9.2 นางสุปราณี สุพรมอินทร์ 
10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
    1.สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
   2.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   1) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
   2)ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ 80  
14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I 
 
 3.ชื่องาน/โครงการ นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เก่ียวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบ
กลไกการกำกับ ติดตามและรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 
ให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายในแต่ละเร่ืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืนๆ ที่
เหมาะสม เพื่อการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำ
รับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพื่อ
การรายงานผลตามตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
ของสำนักงาน กศน.ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอกองค์กร ต้ังแต่ จังหวัด อำเภอ และตำบล เพื่อความเปน็
เอกภาพในการใช้ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

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

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

1.ห้องสมุดประชาชน 
2.กศน.ตำบล 
3.บ้านหนังสือชุมชน 

1 
10 
49 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

รวมท้ังสิ้น 60 Csj’ 

 
6.งบประมาณ งบอุดหนุน จำนวน 20,200 บาท รวมท้ังสิ้น 20,000 บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รายจ่ายอ่ืน 5,000 5,000 5,000 5,000 
รวมท้ังสิ้น 5,000 5,000 5,000 5,000 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่กำหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
1.ห้องสมุดประชาชน 1แห่ง 2.กศน.ตำบล 10 แหง่ 
3.บ้านหนังสือชุมชน 49 แห่ง 
 10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางนฤนาถ ไพศาลธรรม  
2.นาสาวนฤมล ราชพัฒน์ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. โครงการ  นิเทศ กำกับ ติดตาม 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.  
  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  
   1. พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้   
   2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
   4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
   5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย    
   6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. หลักการและเหตุผล 
  การนิเทศ กำกับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความสำคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดทำแผนนิเทศและแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการ
นิเทศและนำผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุ
ม เป้าหมายงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในร ูปแบบที ่หลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาให้
มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพื้นท่ีทุกโครงการ / กิจกรรมท่ี
ดำเนินการใน ปงบประมาณ 2563  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย จึง
ดำเนินการจัดโครงการการนิเทศ กำกับ ติดตามผลผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสนับสนุนบุคลากรที่จัด
กิจกรรมในพื้นที่ให้มีกำลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับบุคลากรในการทำงานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /
ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามท่ีคาดหวังของสถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ 
นิเทศติดตามผลและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขให้เหมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นที่ในปี
งบประมาณต่อๆไป 
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  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่บุคลากร กศน. ในการดำเนินงาน 
  3. กศนตำบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   - กศน.ตำบล 10 แห่ง 
   - ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง 
   - บ้านหนังสือชุมชน 49 แห่ง  
    รวมทั้งส้ิน 60 แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
   ผู้รับบริการและผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมงานการศึกษา กศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคา
ของการศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคท่ีวางแผนไว 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการทํางานมีขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน 
กศน. กศนตำบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างเป็น
ระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผเูรียนที่
เขารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความพึง
พอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาท่ี
คาดหวังตามวัตถุประสงคที่
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุงแกไขการทํางาน
และมีขวัญกำลังใจในการ 
ดำเนินงาน กศน. 
3.กศนตำบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือชุม
ขน ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุง  

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
 
 

10 แห่ง 
1 แห่ง 

 
49 แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
ด่านซ้าย 

 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

20,000 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื ่อความยั ่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท (สองหมืน่บาทถ้วน) 
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 

2562 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 

2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 

2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 

2563 
1. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการ
นิเทศ ติดตามประเมิน และ
รายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

5,000 5,000 5,000 5,000 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 9.2 นางนฤนาถ ไพศาลธรรม 
 9.3 นางสาวนฤมล ราชพัฒน์ 
10.เครือข่าย 
 10.1 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2 ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 
 10.3 คณะกรรมการสถานศึกษา 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ทุกโครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
12.ผลลัพธ ์
  การกำกับ ติดตามและรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานตาม
นโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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13.ตังชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
  ตัวชี้วัดผลผลิต 
   หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ที่สามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ี
รับผิดชอบได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนท่ี
กำหนดไว้ 
  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
   ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
14. การติดตามประเมินโครงการ 
 - แบบรายงานการนิเทศ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I 
 
 3.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มคีวามครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมยั และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อใหห้น่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเคร่ืองมือสำคัญในการ
บริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการนำ
ผลมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจรคุณภาพเดมมิง่ 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มคีวามครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสบืค้นและสอบ
ทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่โรงเรียนยุบรวมขอใช้พื้นที่เพื่อต้ังศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

1.กศน.ตำบล 
2.ห้องสมุดประชาชน 
3.บ้านหนังสือชุมชน 

10 
1 
49 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

รวมท้ังสิ้น 60 แห่ง 

 
6.งบประมาณ งบอุดหนุน จำนวน 20,000 บาท รวมท้ังสิ้น 20,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
อุดหนุน 5,000 5,000 5,000 5,000 

รวมท้ังสิ้น 5,000 5,000 5,000 5,000 
 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของประชาชนอำเภอด่านซ้ายที่ได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมยัและเป็นปัจจุบัน 
2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของ กศน.อำเภอด่านซ้าย ที่ได้รับการพัฒนาให้ทันสมยั
และเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นายพิษณุ นันทพรม 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.  
  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  
   1. พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้     
   2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  
   4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
   5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย    
   6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  
3. หลักการเหตุผล  
  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตาม
นโยบายสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะ
ในการเรียนรู้และการแก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการพัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่ อให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
ศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
4. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
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  2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา
ให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   - บุคลากร  กศน.อำเภอด่านซ้าย จำนวน 41 คน   
  เชิงคุณภาพ 
   - บุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้าย ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกำหนด 
6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมา

ย 
 

เป้าหมาย  

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
1)พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้
สถานที่โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับ
ทุกช่วงวัย กศน. 
 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการกำกับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัด
สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือ
สำคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การ 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

41 คน กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

1 ต.ค. 2562- 
30 ก.ย. 2563 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมา

ย 
 

เป้าหมาย  

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
 ติดตามประเมินผล และการนำผล

มาพัฒนาการดำเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง ตามวงจรคุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั ่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500008  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียน 

5,000 5,000 5,000 5,000 
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กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.62) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.63) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.63) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.63) 

ยุบรวมขอใช้พื้นท่ีเพื่อตั้งศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 

    

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นายพิษณุ นันทพรม 
10. เครือข่าย 
  1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอนด่านซ้าย 
  2.  ส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
   - บุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้ายร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
     - บุคลากร กศน.อำเภอด่านซ้าย ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                    - กศน.อำเภอด่านซาย บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
   1. การสังเกต 
  2. การสัมภาษณ์ 
   3. ตอบแบบสอบถาม 
   4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ข้อ 1.1 ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.3 ,ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ข้อ 3.5 ,3.6 และ3.7 ,ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ข้อ 4.4   นโยบายขับเคลื่อน กศน. สู ่กศน. WOW ข้อที่ 3.3 ข้อที่ 5.1และ 5.2  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 

(THAILOEI 4.0) T,I,L,O,E 

 
3.ชื่องาน/โครงการ ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพื้นที่ 10 ตำบล ของอำเภอด่านซ้าย จงัหวัดเลย 
2. เพื่อใหป้ระชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความ สามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพื่อใหข้องประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใชใ้นการลด
รายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอด
อาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
4. เพื่อให้มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช ้
 

5.กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ประชาชน ทั้ง 10 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้าย 
1. ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน  1 อำเภอ 1 อาชพี  
 2. ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ  ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 
 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนชนวัยแรงงาน ใน 10  
ตำบล ของ  
อ.ด่านซ้าย 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 
1 อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 

 
 
 

65 
 

560 
 
 

420 
 

 
 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 

รวมท้ังสิ้น 1,045 คน 

 
6.งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน 940,500 บาท รวมท้ังสิ้น 940,500  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รายจ่ายอ่ืน - 471,000 469,500 - 
รวมท้ังสิ้น - 471,000 469,500 - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.ตัวช้ีวดัผลผลิต (Output)     
 1.1 จัดอบรมให้ระชาชน ครบทั้ง 10 ตำบล ในเขตอำเภอด่านซ้าย  
 1.2 ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1อาชีพ ไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย                
 1.3 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกนิ30 ช.ม. ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของเป้ามาย 
 1.4 ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช.ม. ข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
2. ตวัช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome)      2   2 
  2.1 จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว ้
  2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพฒันาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่า
ของสินค้า หรือบริการ  2.4 มตีัวอย่างที่ด ีหรือตน้แบบในการนำความรู้ไปใช้ 
  2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบล 10 แห่ง 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสุปราณี สุพรมอินทร ์
2.ครู กศน.ตำบล 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
2.  ความสอดคล้อง 
  2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน ้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปี งบประมาณ              
พ.ศ. 2563 นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อท่ี 2.1 เร่งปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ และข้อท่ี 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อท่ี 3.5 พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ,ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคน
ด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อที่ 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อที่ 4.4 พัฒนา 
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน   
  2.2 สอดคล ้องก ับแนวทางการดำเน ินงาน กศน. ประจำป ีงบประ มาณ พ.ศ.  2563                          
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข้อที ่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ทันสมัยและมีประสิทธ ิภาพ (Good Activities)          
   3.1) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์  
 ข้อท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย (Good 
Innovation) 5.1) จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.3) 
พัฒนาหน้าเว็บไซต์และสารสนเทศของ กศน.  
  2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
   Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว , Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ 
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคม 
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และความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ , Open Town to arts 
and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา
พื้นถิ ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม 
ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำเลยไปสู่สากล  , Education ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย
เพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนา
ทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ , 
  2.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอด่านซ้าย  
 มาตรฐานที ่  1 คุณภาพผู ้ เร ียน/ผู ้ร ับบร ิการ ตัวบ่งชี ้ท ี ่  1.4 ผู้ เร ียนหรือผู ้ เข ้าร ับการอบรม                             
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ  
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง  
    ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการส่ือสารการศึกษาต่อเนื่อง  
   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
3.  หลักการและเหตุผล 
  จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ียังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาส
ท่ีจะเติบโตเป็นชนช้ันกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทำให้เกิดปัญหาในการประกอบ
อาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจพื้นฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามท่ีจะส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงาน
และผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น ซึ ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้าน
การสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ
ไปสู่สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ใน
ระดับอำเภอ/เขต จำนวน 928 แห่ง และ กศน.ตำบล จำนวน 7,424 แห่ง ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ 
ได้แก่ 1) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้าน 
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เกษตรกรรม 2) หลักสูตรอาชีพด้านอุตสาหกรรม 3) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก 
สูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 5) หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) ศักยภาพด้านภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ 4) 
ศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ 5) ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ที ่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ 
รูปแบบการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบ
กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง เป็นผู้ที่ได้รับความรู้เบื้องต้นสามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถนำไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้จริง  2) รูปแบบชั้นเรียน 31 
ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับความรู้ความชำนาญสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเพิ่ม
รายได้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน การผลิตเพื่อการจำหน่ายและเพื่อ
การบริโภคก้าวเข้าสู ่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน /ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเป็นการเข้า
สู่อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้ารับการฝึก
อาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม มีส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคที่หลากหลาย  ภายใต้ 
Brand กศน. ในอนาคต  
  ศูนย ์การศ ึกษานอกระบบและการศ ึกษาตามอ ัธยาศ ัยอำเภอ ด ่านซ ้าย เป ็นสถานศึกษา                              
ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น   
4.  วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพื ่อจัดการศึกษาอาชีพเพื ่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื ้นที ่ 1 0 ตำบล                  
ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  4.2 เพื่อให้ประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ  
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.3 เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4.4 เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้  
5.  เป้าหมายการดำเนินงาน 
  5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นท่ี 10 ตำบล ของอำเภอด่านซ้าย จำนวน 1,045 คน 
ดังนี้ 
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   5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อำเภอ 1 อาชีพ  จำนวน 65 คน  
   5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง จำนวน 560 คน  
   5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป จำนวน 420 คน 
  5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่ม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
   5.2.3 มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้) 
6. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ดำเนินกา

ร 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้ประชาชน 
ทั้ง 10 ตำบล ในเขต
พ้ืนที่อำเภอด่านซ้าย 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
1 อำเภอ 1 อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 
ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 
ชั่วโมง ข้ึนไป  

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนที่ 10 ตำบล           
ของอำเภอด่านซ้าย 
2. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม นำความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 

ประชา 
ชนชน 
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที่ 10 
ตำบล ของ
อำเภอด่าน
ซ้าย 
จังหวัดเลย 

 
 
 

65 คน 
 
560 คน 

 
 
420 คน 

 
 
 
 
 
 
 
  

14 ตำบลใน
เขตพ้ืนที่
อำเภอ 

ด่านซ้าย 
จังหวัดเลย 

วันที่ 1 
ตุลาคม 

2562 ถึง 
วันที่ 30
กันยายน 
2563 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์
พัฒนาการศึกษาเพ่ือ
ความย่ังยืน โครงการบ
เคลื่อนการพัฒนาการ 
ศึกษาท่ีย่ังยืน กิจกรรม
ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน งบรายจ่าย
อื่น รหัสงบประมาณ 
2000 233052700001 
จำนวน 940,500 บาท 
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7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษาที ่ย ั ่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น                  
รหัสงบประมาณ 2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จำนวน 940,500 บาท 
(เก้าแสนส่ีหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)  
 การเบิก-จ่าย สำหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
   - รูปแบบกลุ ่มสนใจหลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ชั ่วโมง ผู ้เร ียนตั ้งแต่ 6 คนขึ ้นไป เบิก
ค่าตอบแทนวิทยากร ได้ช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 
1,000 บาท/กลุ่ม 
   - รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพท่ีมีระยะเวลาการฝึกอาชีพต้ังแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป 
จำนวนผู้เรียน ตั้งแต่ 11 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่ เกิน 5,000 
บาท ทั ้งนี ้ หากรายวิชาชีพใด มีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที ่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่านคณะกรรมการที ่สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งต้ัง                   
เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรร 
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.–ธ.ค. 
2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.

2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.

2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย. 

2563) 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อำเภอ 1 
อาชีพ   
2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  กลุ่มสนใจ 
ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   
ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 

- 
 
- 
 
-  

30,000 
 

252,000 
 

189,000 

28,500 
 

252,000 
 

189,000 

- 
 
- 
 
- 

 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นางสุปราณี สุพรมอินทร์  
10.  เครือข่าย 
  10.1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
  10.2 ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน 
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  10.3 อาสาสมัคร กศน. 
  10.4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย 
  10.5 วิทยาลัยเทคนิคเลย 
11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 11.2 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ได้จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชน 10 ตำบล ในพื้นท่ีอำเภอด่านซ้าย   
  12.2 ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ  ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ 80  
  12.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ ร้อยละ 80 
  12.4 มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้  
13.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
   13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบท้ัง 14 ตำบล ในเขตพื้นท่ีอำเภอเมืองเลย   
   13.1.2 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
   13.1.3 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 
ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
   13.1.4 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง 
ขึ้นไป  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   13.2.1. จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
   13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
   13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 
   13.2.5. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 



ห น้ า  | 161 

14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร ์20 ปี ข้อที่  3 ,นโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ภารกิจเร่งด่วน ข้อที่  3 ,แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4 (4.3) 
 
3.ชื่องาน/โครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
   4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
ให้กับประชาชนในพื้นที่  
    4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และดำเนินชีวิตประจำวัน
ได้ 

 

5.กิจกรรมหลัก 
     จัดโครงการกิจกรรมดำเนิน การจัดฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการให้กับประชาชนในพื้นที่ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 
คน 
คน 

รวมท้ังสิ้น 40 คน 

 
6.งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน 48,000 บาท รวมท้ังสิ้น 48,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รายจ่ายอ่ืน - 24,000 24,000 - 
รวมท้ังสิ้น - 24,000 24,000 - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
     1.จำนวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น) สำหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
     3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
     4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางจรัสศรี บัวพิทักษ ์
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1) ช่ือโครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
2) ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2.2 นโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารของประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพท้ังใน ภาคธุรกิจ การบริการ และการ
ท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
  2.3 แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
                กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
   4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good partnerships) 
    4.2 การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วย บ้าน วัด 
โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช่บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  2.4 มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     1.4 ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
   มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 
    การศึกษาต่อเนื่อง 
     2.5 คุณภาพครูการศึกษาต่อเนื่อง 
     2.6 คุณภาพของหลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเนื่อง 
     6.7 คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   มาตรฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    3.2 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
    3.3 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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   3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  2.5 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย 4.0 (THAILOEI 4.0) 
   1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเท่ียวและการกีฬา 
            ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟธูรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า ด้านการท่องเท่ียวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน 
            ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่
ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความ
ยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน  
   7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 
            ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
3) หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่ง
ข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การส่ือสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถทำ
ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ จึงมีความสำคัญต่อ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของประชาชนโลก และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการ 
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พัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับท่ีสามารถติดต่อส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 
 ทั ้งนี ้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที ่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน คือ 
ภาษาอังกฤษ (The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน 10 
ประเทศอาเซียนจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติ หรือภาษาปร ะจำ
ท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผล
สำรวจของสำนักต่างๆ ล้วนแต่ช้ีชัดตรงกันว่า “ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน 
“ระดับต่ำมาก” โดยหากมองไปที่พื้นฐานทางภาษาในบรรดาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะ
การฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยมากผู้เรียนชาวไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อัน
เป็นทักษะพื้นฐานในการส่ือสารระหว่างกัน 
 กศน.อำเภอด่านซ้าย จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
ให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี ดังนั้น จึงได้ทำโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ  สำหรับฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ีของ กศน.อำเภอภูเรือ และเพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
4) วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง 
ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
5) เป้าหมาย 
  5.1 เชิงปริมาณ 
    ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นท่ีอำเภอภูเรือ (จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จำนวนท้ังส้ิน  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
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6) วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรม
ดำเนินการจัด
ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเท
ศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพการ
ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่ร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

1.เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารด้าน
อาชีพการให้กับ
ประ ชาชนในพ้ืนที่  
2.เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้ามายที่ผ่าน
การอบรมตาม
โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร
สามารถนำความรู้ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบ
อาชีพ และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 

1.ประชาชน
อำเภอด่านซ้าย 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 
 
 
 

 
 

20 คน 
20 คน 

 

อำเภอ 
ด่านซ้าย 

 
 

มี.ค. 63 
พ.ค. 
63 

แผนงาน ........... 
โครงการ............ 
งบ.....................  
รหัสงบประมาณ 
........................  
แหล่งของเงิน
.......................... 
จำนวน 48,000 
บาท 
(รุ่นที่ 1 24,000 
บาท 
รุ่นที่ 2 24,000 
บาท) 

 

7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... 
รหัสงบประมาณ ........................................... แหล่งของเงิน ........................................... จำนวน 48,000 บาท 
(ส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี ้
 7.1 ค่าวิทยากร  3  คน/ช่ัวโมงละ 200 บาท/จำนวน 6 ช่ัวโมง / 5 วัน เป็นเงิน   18,000  บาท 
 7.2 ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 5 ม้ือ ๆ ละ 70 บาท/จำนวน  40 คน       เป็นเงิน   14,000  บาท 
 7.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 10 มื้อ ๆ ละ 25 บาท จำนวน 40 คน     เป็นเงิน   10,000  บาท 
 7.4 ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม ๆ ละ 120 บาท  เป็นเงิน   4,800  บาท 
 7.5 ค่าป้ายโครงการ ขนาด 2x4 เมตร         เป็นเงิน   1,200  บาท 
       รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  48,000 บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                                                        หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉล่ีจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 
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8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 
2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 

2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 

2563) 
จัดโครงการกิจกรรม
ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- 24,000 บาท 24,000 บาท - 

 

9) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นางจรัสศรี บัวพิทักษ์ 
10) เครือข่าย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นท่ี 
  10.2 ผู้นำชุมชน 
  10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 
11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
12. ผลลัพธ ์
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารอาชีพ  
มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
13) ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวน
ท้ังส้ิน 40 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
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เพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1.5 , 3.1 และ 3.7  นโยบายขัยเคลือ่น กศน. WOW  1.2 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0)  T, A ,I ,L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ พัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารและเพื่อการสอน  โดยเน้นในเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพือ่
การมีภาวะผู้นำรวมไปถึงหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 
4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดย
การประยุกต์การใช้สื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มคีวามหลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ใหส้ามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 

 

5.กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครูและ
บุคลากร 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

1.ครูอาสาฯ 
2.ครู กศน.ตำบล 
3.ครู ศรช. 
4.ครูผู้สอนคนพิการ 

2 
20 
11 
5 

คน 
คน 
คน 
คน 

รวมท้ังสิ้น 38 คน 

 
6.งบประมาณ อุดหนุน จำนวน 20,000 บาท รวมท้ังสิ้น 20,000  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
รายจ่ายอ่ืน - 10,000 10,000 - 
รวมท้ังสิ้น - 10,000 10,000 - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 38  คนสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. 
ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางสุปราณี สุพรมอินทร ์
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ : พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563  
   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
    1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศ
เพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลาย 
ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.1  พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้   เป็นผู้
เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมและเป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการรู้
ท่ีดี 
     3) พัฒนาครู กศน.ตำบลให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เน้นเรื ่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
     5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการส
ใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจำปี 
    3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อกรสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียวรวมท้ังพัฒนา
ส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
  นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อน กศน. สู ่กศน.WOW 
  1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good 
Teacher) 
   1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 
    (1) พัฒนาครู กศน.ตำบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น 
เรื่องการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ 
    (3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู ้เร ื ่องการใช้
ประโยชน์  จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
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  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกั บคนทั้งมวล
เสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การ
สร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลัง
กาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  Agriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน พัฒนาและเพิ ่มแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart 
Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมี
เครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสรา้ง
ความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 
   Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ค้า การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ 
อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนา
สัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ
ผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 
   Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและ
พัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ 
การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่าง
ยั่งยืน 
Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
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3. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท้าทาย  
และแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ทำให้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทการเรียนรู้
ของผู้เรียน  บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ความ
เข้าใจในเรื่องการออกแบบหลักสูตร  การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงการ
ประเมินผลท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ก็ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษา
และการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านการพัฒนาทักษะของครูผู้สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นการอบรมด้านการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ท้ังท่ีมุมมอง
ทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่การเรียนรู้  มิใช่การสอน  ดังนั้น
ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจึงได้รับประสบการณ์เดิมๆ  และขาดความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ทางดา้น
การพัฒนาทักษะของตนเองและ 
ผู้เรียนของตน  สำนักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  
โดยเฉพาะ      บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความสามารถในด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรยีน
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเช่นนี้  สำนักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน้นท่ีการบูรณาครูผู้สอนกับบริบท
ของการเรียนผ่านส่ือการเรียนรู้สมัยใหม่  และมีความสามารถ   ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถส่ือสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ด้วยเหตุนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จึงได้จัดโครงการ
พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยเน้นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
ท่ีต้องจัดกระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนท่ีเข้าร่วม
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของ
การ จัดกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่  ที่มีการประยุกต์การสื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจั ดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้  ได้พัฒนาและออกแบบจากผู้เช่ียวชาญท้ังชาวไทย
และต่างประเทศจากหลากหลายสาขาการเรียนรู้ 
4.วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและเพื่อการสอน  โดยเน้นใน
เรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพื่อการมีภาวะผู้นำ
รวมไปถึงหลักไวยากรณ์ท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับผู้เข้ารับการอบรม 
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 4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้ส่ือโซเชียวมีเดีย
และสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
  4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
5.เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และครูผู้สอนคนพิการ จำนวน  38 คน 
          5.2 เชิงคุณภาพ 
   ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 38 คนสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่ างมี
คุณภาพ 
6. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมวางแผน 1.เพ่ือกำหนดจุดเน้นการ
ดำเนินงานและวางแผน
ส่งเสริมสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผล และการรายงาน
เพ่ือแต่งต้ังคณะทำงาน 

- ผู้บริหาร 
- ครูอาสาสมคัร 
- ครู กศน.ตำบล 
- ครู ศรช. 
- ครูผู้สอนคน
พิการ  

41 คน กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 

 
 

2.เสนอโครงการ
เพ่ืออนุมัติ 

เพ่ือเสนอของบประมาณ
และขออนุญาตผู้มีอำนาจลง
นามอนุมัติ 

- เจ้าหน้าท่ี
แผนงานและ
โครงการ 

3 คน กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 

  

3.จัดโครงการ
พัฒนาทักษะครู 
กศน. ต้นแบบ   
การสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะของการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และเพ่ือการสอน  โดยเน้น
ในเรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  
และภาษาอังกฤษเพ่ือการมี  

- ผู้บริหาร 
- ครูอาสาสมคัร 
- ครู กศน.ตำบล 
- คร ูศรช. 
- ครูผู้สอนคน
พิการ 
  

38 คน กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 
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6. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

 ภาวะผู้นำรวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ์ที่สำคัญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 
3.3  เพ่ือส่งเสริมความครผูู้
เข้าอบรม  ให้สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ 
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึง
เพ่ือนครูด้วยกัน 

     

4.สรุปประเมินผล
และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1.เพ่ือให้ทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดการอบรม
พร้อมทั้งรายงานผลการจัด
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
อบรมครัง้ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี 
ที่เกี่ยวข้อง 

3 คน กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 

  

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื ่อความยั ่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500008  
แหล่งของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.–ธ.ค.2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.–มี.ค.2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.2563) 

จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต้นแบบ      
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการส่ือสาร 

- 10,000 10,000 - 

9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นางสุปราณี สุพรมอินทร์ 
10.เครือข่าย 
 โรงเรียนศรีสองรักษว์ิทยา 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
12.ผลลัพธ ์  
  ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และครูผู้สอนคนพิการ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้
จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
13.ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ 
  13.1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
   ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 38 คน 
  13.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
   ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.และครูผู้สอนคนพิการจำนวน 38 คนสามารถนำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  14.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
  14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรบ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 4.2, 4.3 ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H, L ,E 
 
3.ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่า
จัดซือ้ตำราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่า
เรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทัง้ระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการ
สอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้
ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1)จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคนพิการ 
3) จัดการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรปุ รายงานผลการดำเนินงาน 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

นักศึกษาผู้พิการ 120 คน 
รวมท้ังสิ้น 120 คน 

 

6.งบประมาณ งบอุดหนุน จำนวน 975,000 บาท รวมท้ังสิ้น 975,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

อุดหนุน 247,500 240,000 247,500 240,000 
รวมท้ังสิ้น 247,500 240,000 247,500 240,000 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใชใ้นการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.นางเยาวธิดา วังคำ  
2.ครูผู้สอนคนพิการ 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 
2.ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 
  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
    4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
     1) จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และ
การศึกษา ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
     2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ทำความร่วมมือกับศูนย์การศึกษา
พิเศษประจำ จังหวัด ในการใช้สถานท่ี วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและ
การเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
    4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย 
พิเศษอื่น ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW  
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท ี ่ท ันสมัยและมีประสิทธ ิภาพ  : Good Activities           
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี ทุกเวลา            
มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน 
รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
   Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและ
ท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 
   Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู ่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัด
ความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู ้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 
   Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง 
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นวัตกรรม เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
3.หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มาตรา 6                   
การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ยึดหลัก ดังต่อไปนี้ (1) การศึกษานอก
ระบบ (ก) ความเสมอภาคในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ท่ัวถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพเหมาะสม
กับสภาพชีวิตของประชาชน (ข) การกระจายอํานาจแก่สถานศึกษาและการให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ (2) การศึกษาตามอัธยาศัย (ก) การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับความสนใจและวิถีชีวิตของผู้เรียน         
ทุกกลุ่มเป้าหมาย (ข) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายทั้งส่วนที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ส่วนท่ีนํา
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา (ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณประโยชน์ต่อผู้เรียน มาตรา 7 การ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบให้ดําเนินการเพื่อเป้าหมายในเรื่ อง ดังต่อไปนี้ (1) ประชาชนได้รับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม ท่ีใช้ ความรู้และภูมิปัญญาเป็นฐานในการพัฒนา ท้ัง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ ่งแวดล้อม ความมั ่นคง และคุณภาพชีวิต ทั ้งนี ้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ                           
(2) ภาคีเครือข่ายเกิดแรงจูงใจและมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมเพื่อจัดกิจกรรม การศึกษา มาตรา 8 การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ดําเนินการเพื่อเป้าหมายในเรื่อง ดังต่อไปนี้ (1) ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ท่ีจะเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2) ผู้เรียนได้เรียนรู้สาระท่ีสอดคล้องกับความ
สนใจและความจําเป็นในการยกระดับ คุณภาพชีวิตทั ้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม                      
(3) ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเทียบโอนผลการเรียนกับการศึกษาใน ระบบและการศกึษา
นอกระบบ มาตรา  9 ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยให้ความสําคัญแก่ผู้เกี่ยวข้องตามบทบาทและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ (1) ผู้เรียน ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้รับประโยชน์ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถเลือกรับ บริการได้หลากหลายตามความต้องการของตนเอง (2) ผู้จัดการเรียนรู้
สําหรับการศึกษานอกระบบ และผู้จัดแหล่งการเรียนรู้สําหรับการศึกษา ตามอัธยาศัย มีการดําเนินการท่ีหลากหลาย
ตามศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนโดยบูรณา การความรู้ ปลูกฝังคุณธรรม และค่านิยมที่ดี งาม    
(3) ผู้ส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งเป็นผู้ท่ีเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้จัดการเรียนรู้มีการ ดําเนินการท่ีหลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  ได้ให้ความสําคัญ ในการจัดการ
เรียนรู้แก่คนพิการท่ีอยู่นอกระบบโรงเรียน  ได้รับโอกาสทางการศึกษานอกระบบ โดยจัด การศึกษาให้เหมาะสมกับ
สภาพความพิการของแต่ละบุคคล   
4.วัตถุประสงค ์
  4.1 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ แบบ กึ่ง Home School และ การศึกษาออนไลน์  
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4.2 นักศึกษาผู้พิการ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถเรียนจบหลักสูตรตามโครงสรา้งท่ี
กำหนด นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง    
5.เป้าหมาย 
  5.1 ด้านปริมาณ 
  นักศึกษาผู้พิการ จำนวน 120 คน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 
ด่านซ้าย 
 5.2 ด้านคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้พิการได้รับการสนับสนุนจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
การศึกษาเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  
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6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่ดำเนนิการ ระยะเวลา งบประมาณ 
6.1 ประชุมวางแผน เพ่ือกำหนดจุดเน้นการดำเนินงานและวางแผน

ส่งเสริมสนับสนุนการติดตามประเมินผล และการ
รายงานเพ่ือแต่งต้ังคณะทำงาน 

บุคลากร กศน. 
อำเภอด่านซ้าย 

จำนวน 39 คน กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

6 พ.ย. 62 - 

6.2 เสนอโครงการเพ่ือ
อนุมัติ 

เพ่ือเสนอของบประมาณและขออนุญาตผู้มีอำนาจลง
นามอนุมัติโครงการ 

ครูผูส้อนคนพิการ/
เจ้าหน้าท่ีแผนงานและ

โครงการ 

จำนวน 7 คน กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

7 พ.ย. 62 - 

6.3 จัดโครงการสง่เสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัยสำหรับ 
คนพิการ 

1.จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
การศึกษาต่อเน่ือง และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ แบบ กึ่ง Home School และ 
การศึกษาออนไลน์ 
2 นักศึกษาผู้พิการ ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ สามารถเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้างที่
กำหนด นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

นักศึกษาผู้พิการ จำนวน 120 คน กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

1 ต.ค. 62  
–  

30 ก.ย. 63 

975,000 

6.4 สรุปประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดอบรม
พร้อมทั้งรายงานผลการจัดเพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดอบรมครัง้ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 คน กศน.อำเภอ 
ด่านซ้าย 

1 ต.ค. 62  
–  

30 ก.ย. 63 

- 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 
6311410 จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ดังนี้ 
7.1 ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 5 คนๆละ 180,000 บาท รวมเป็นเงิน    900,000 บาท 
7.2 ค่าพาหนะ                        จำนวน 5 คนๆละ     1,000 บาท  รวมเป็นเงิน     60,000 บาท 
7.3 ค่าวัสดุ   จำนวน 5 กลุ่มๆ ละ  1,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000  บาท 

 รวมเงินท้ังส้ิน   975,000 บาท  
               (เก้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
 หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายถัวเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง 
8.แผนใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

1.ค่าตอบแทน
ครูผูส้อนคนพิการ  

225,000 225,000 225,000 225,000 

2.ค่าพาหนะ                         15,000 15,000 15,000 15,000 

3.ค่าวัสดุ 7,500 - 7,500 - 
 

9.เครือข่าย 
  9.1  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย 
 9.2  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
 9.3 ปกครองอำเภอด่านซ้าย 
 9.4  เทศบาลตำบลด่านซ้าย/เทศบาลตำบลศรีสองรัก 
 9.5 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหอ/นาดี/ปากหมัน/โคกงาม/โพนสูง/วังยาว/โป่ง/อิปุ่ม/กกสะทอน 
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 10.1 ครูผู้สอนคนพิการ 
 10.2 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
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11.โครงการที่เก่ียวข้อง 
 11.1  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.2  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะสังคมและชุมชน 
 11.3  โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 11.4  โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551(ปรับปรุง 2559) 
 11.5  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
 11.6  โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
12.ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้พิการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  สามารถจบ
หลักสูตรตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
13.ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  
   นักศึกษาผู้พิการ จำนวน 120 คน ได้เข้ารับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    นักศึกษาร้อยละ 80 ได้เข้ารับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถเรียนจบหลักสูตรตามโครงสร้างท่ี
กำหนด นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
14.การติดตามผลประเมินโครงการ 
 14.1 แบบวัดและประเมินผลการเรียน 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 

14.3 แบบรายงานผล 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 3 ข้อ 3.4  และ 3.8 นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ 4  ข้อ 4.3. วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) H,L              
 
3.ชื่องาน/โครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มคีวามรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการ
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   
2.  เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเก่ียวกับการดูแล
ผู้สูงอายุระยะยาว 
 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคณุสมบัติที่กำหนด 
4.ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

อสม./ประชาชนทั่วไป 20 คน 
รวมท้ังสิ้น 20 คน 

 

6.งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 25,700 บาท รวมท้ังสิ้น 25,700  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

อุดหนุน - - 25,700 - 
รวมท้ังสิ้น - - 25,700 - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถนำความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับดี  ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย,  โรงพยาบาลด่านซ้าย,    
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ ทั้ง 10 ตำบล 
 10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.กศน.อำเภอด่านซ้าย 
2.นางลัดดา ศรีพรหม 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. ชื่อโครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย      
  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
   (3.4)  เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย  
   ( 3.8 )  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
   การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW   
   4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships    
    ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื ่อการขยาย  และพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  
อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
3. หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรท่ีกำลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสำเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2570    คน
ไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม  
  สำนักงาน กศน. ได้ร ับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มี ส่วนร่วมในการดำเนินงานและ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำกิจกรรม/โครงการท่ี
เกี ่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำแผน 
กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
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เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับ
ความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร 70 ชั่วโมง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ที่ป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจำหมู่บ้าน 
หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 
ช่ัวโมง ได้ 
4. วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   
  4.2  เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
5. เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
   กลุ่มเป้าหมาย  อสม.และประชาชนอำเภอด่านซ้าย จำนวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
6.วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 
หมาย 

พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การดำเนินงาน
ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
2.ประชา 
สัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติที่
กำหนด 
4.ดำเนินการ
ผลิตและ 

1. เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   
2.  เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรและ
ภาคีเครือข่ายที่ทำงาน
ด้านการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 

อสม. หรือ
ประชาชน 
อำเภอด่านซ้าย 

20 คน - กศน.อำเภอ
ด่านซ้าย 
-โรงพยาบาล 
ด่านซ้าย 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ทั้ง 10 ตำบล 
- บ้านผู้ป่วยติด
เตียงและบ้าน
ผู้สูงอายุ 

ไตรมาสที่ 3 25,700 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 
หมาย 

พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 

      

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพ
คนตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  
งบรายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และ 
กระทรวงสาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่งท่ีมาของเงิน  6311500 เป็นค่าใช้จ่าย
ดังนี้  
  - ค่าตอบแทนวิทยากร 70 ช่ัวโมง ๆละ 200 บาท จำนวน 1  คน เป็นเงิน 14,000      บาท 
  - ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม               เป็นเงิน  11,700      บาท 
     รวมเป็นเงินท้ังส้ิน           25,700      บาท 
                                                                       (สองหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค.62 

ไตรมาส 2 
ม.ค.–มี.ค.63 

ไตรมาส 3 
เม.ย.–มิ.ย.63 

ไตรมาส 4 
ก.ค.–ก.ย.63 

-กิจกรรมการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร
ระยะส้ัน 70 ช่ัวโมง    

- - 25,700 
 

- 

รวม - - 25,700 - 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 9.2 นางลัดดา ศรีพรหม 
10. เครือข่าย 
  10.1 สาธารสุขอำเภอด่านซ้าย 
  10.2 โรงพยาบาลด่านซ้าย 
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  10.3  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 
  10.4  องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง 
  10.5  ผู้นำชุมชน 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
12. ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
              กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะ
ส้ัน 70 ช่ัวโมง  
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
   กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 
 14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

11111

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.4 3.8 ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3.ชื่องาน/โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สงูอายุ 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety)  
2) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายภุายใต้
แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ี
3) เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาส
ให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้าน
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 

5.กิจกรรมหลัก 
ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอาย ุ
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 120 คน 
รวมท้ังสิ้น 120 คน 

 

6.งบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 12,000 บาท รวมท้ังสิ้น 12,000  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ดำเนินงาน - - 12,000 - 
รวมท้ังสิ้น - - 12,000 - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ด ี
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.กศน.อำเภอด่านซ้าย 
2.นางสาวสายยนต์ หมวดเอ่น 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของ
ผู้สูงอายุ 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 
  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ  
                     ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
                     ข้อ 3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ข้อ 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย  และ
พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมี
คุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
3. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบันประเทศไทยเริ ่มเข้าสู ่สังคมผู ้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุท่ีต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการทำงานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียม
ความพร้อมของผู้สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการ
เตรียมการรองรับหรือการวางแผนที่ดี จะนำมาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุ่งเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในช่วง
แ ผ น ฯ  1 2  (แ น ว ท า ง พ ั ฒ น า ภ า ค เ ห น ื อ )  
มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงท่ีจะดำเนินการ
ขับเคลื่อนแผนภาค ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและ
รองรับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ 
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  ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทางการศึกษา 
แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
ของสํานักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อ เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “ Active Aging ” เพื่อพัฒนาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
เทคโนโลยี 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีจึงได้จัดทำโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการ
ทางกายจิต  และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
  1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
  2)   เพื ่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู ้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
  3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. เป้าหมาย    
          5.1 เชิงปริมาณ  
                   1. ประชาชนท่ัวไป  จำนวน  120  คน 
  5.2 เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
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6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่ 
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 
ดำเนินกิจกรรม 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
1. เตรียมตัวเข้าสู่ช่วงวัย
ผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม  
2. ตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของผูสู้งอายุ  
3. เข้าใจชีวิตและปรับตัว
อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข  
4. ส่งเสริมสุขภาพป้องกัน
การเจ็บป่วย และดูแล
ตนเองเบื้องต้น 
5. เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อต่าง ๆ  
6. เข้าถึงระบบคุ้มครอง
ทางสังคมและหลักประกัน
คุณภาพ 

1) เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ( Aging  
Society )  
2) เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สงูอายุ
ภายใต้แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3 )  เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม  

ประชา 
ชนทั่วไป 

ประชาชน
ทั่วไป 
อำเภอ 

ด่านซ้าย 

ห้องสมุด
ประชาชน

อำเภอ 
ด่านซ้าย 

 
 
 
 
 

10
เมษายน
2563 

 
 
 
 

12,000 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที ่ 4 ผู ้ร ับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต รหัส
งบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6311200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

ที่ รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1 ค่าอาหารกลางวัน  120 คน x 70 บาท x 1  มื้อ                      เป็นเงิน 8,400  
2 ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  120 คน x 20 บาท x 2 มื้อ             เป็นเงิน 3,600  

                  รวม   ( หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 12,000  

หมายเหตุ.....ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
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8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นางสาวสายยนต์ หมวดเอ่น 
10. เครือข่าย 
 10.1  เทศบาลตำบลด่านซ้าย 
 10.2  สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย 
           10.3  โรงพยาบาลด่านซ้าย 
  10.4  ชมรมผู้สูงอายุ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
 11.2 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ประจำปี 2563 
 11.3 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
กระทรวงสาธารณสุข 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  -  ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดูแล
ตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
  - ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค.-ธ.ค.62) 
ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค.63) 
ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย-มิ.ย.63) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค.-ก.ย.

63) 
ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผูสู้งอายุ จัด
กระบวนการให้ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชนเพ่ือ
คงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 

- - 12,000 - 
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13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  - ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแลตนเอง
ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
  14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
  14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

11111

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ที่  2 ข้อ 2.3 ที่ 3  ข้อ 3.6 ข้อที่ 1/นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  3  ข้อ 3.1 และ ข้อ  5 /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

 
 

3.ชื่องาน/โครงการ บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือขา่ยดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เก่ียวกับการทำธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินคา้
และผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิง่ขึ้น 
 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เก่ียวกับการทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิง่ขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 300 คน 
รวมท้ังสิ้น 300 คน 

 

6.งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 87,600 บาท รวมท้ังสิ้น 87,600  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

รายจ่ายอ่ืน - 87,600 - - 
รวมท้ังสิ้น - -87,600 - - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
        ร้อยละ  80  ของผู้เขา้รับการอบรมเกิดความรู้เก่ียวกับการทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ   
2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มี
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้น 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.กศน.อำเภอด่านซ้าย 
2.นายพิษณุ นันทพรม 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื ่อโครงการ  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล                     
                   (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ ของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการท่ีครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง จำหน่าย) รวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พัฒนาและดัดเลือกสุดยอด
สินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน ความร่วมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการเป็น
ซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
    1)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ
พัฒนา รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
    2)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประซาซนมีทักษะความ
เข้าใจและ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
   3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้ม ีการเร ียนออนไลน์สายสามัญ               
การเรียนออนไลน์เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
   5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : 
Good Innovation 
    5 .1  เ ร ่ ง จ ั ดต ั ้ ง ศ ู นย ์ ใ ห ้ ค ำปร ึ กษา  และพ ัฒนาผล ิ ตภ ัณฑ์ Brand กศน .                       
เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการ
จำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
    5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั ้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการ
สร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 
   Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล
เสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การ
สร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลัง
กาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
3.  หลักการและเหตุผล  
  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข 
  สำนักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชมุชน 
ในการรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
  ในการนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและดำเนินงานในเรื่องการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน และสร้าง
ความพร้อมของชุมชน ให้บรรลุตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอเชียงคาน จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ตำบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้ายในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  สำหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ และประสานหา
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอเชียงคานท้ัง 10 ตำบล จำนวน 300 คน        
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งประสานหาช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
6.วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(คน) 

พื้นที่ดำเนินการ ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1.ประชุม 
รับนโยบาย/จัดทำ
โครงการ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจ
นโยบายไปในทิศทาง
เดียวกัน  

บุคลากร 
 

41 คน 
 
 

กศน. 
อำเภอด่านซ้าย 

พฤศจิกายน 
2562 

- 

2. ดำเนินการตาม
โครงการ 
 

1. เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความรู้เก่ียวกับการทำ
ธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ใช้ Social Media 
และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ 

ประชาชนใน
พ้ืนที่อำเภอ
เชียงคานทั้ง  
10  ตำบล  
 
 

300 คน 
(จำนวน  
2 รุ่น) 

กศน. 
อำเภอเชียงคาน 

รุ่นที่ 1 
25-26  
ก.พ.63 
 
รุ่นที่ 1 
27-28  
ก.พ.63 
 
 
 

 
รวมทั้งสิ้น 
87,600-        
(-แปดหมื่น
เจ็ดพันหกร้อย
บาทถ้วน-) 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(คน) 

พื้นที่ดำเนินการ ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

 คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางใน
การจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางย่ิงข้ึน 

     

3.ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน
โครงการ 

ติดตามผลการ 
ดำเนินงานของ
โครงการ 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรม 

300 คน กศน. 
อำเภอด่านซ้าย 

กุมภาพันธ์ 
2563 

- 

 

7. งบประมาณ                          
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027  
แหล่งของเงิน 6311500  รวมเป็นเงิน  87,600  บาท  (-แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)  
 

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 

ต.ค.-ธ.ค.6๒ 
ไตรมาส 2 

ม.ค.–มี.ค.6๓ 
ไตรมาส 3 

เม.ย.–มิ.ย.6๓ 
ไตรมาส 4 

ก.ค.– ก.ย.6๓ 
1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- 
 

87,600 - - 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 9.2 นายพิษณุ นันทพรม 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2  ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
  ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การ
ใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มี
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น 
13.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
  13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
    ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่าง  ๆ  
  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
   ผู ้ เข ้าร ับการอบรมม ีการพ ัฒนาและยกระด ับค ุณภาพของส ินค ้ าและผลิตภ ัณฑ์                              
มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการ) 
 
 

 

 

 

 

 

1111

กศน-กผ-02/63 

(1) หน่วยงาน...................................................................................   สถานศึกษา  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
 
2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 1.1 ,2.3 ,3.4 และ 3.6 ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 3.3, 4.1 ,4.2 และ 5.3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,L 

 
 

3.ชื่องาน/โครงการ ตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
 
4.วัตถุประสงค์ : เพื่อ 
1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และ
ความต้องการของชุมชน 
2.เพื่อใหค้วามรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพ
ของผลผลิตความปลอดภยั 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

 

5.กิจกรรมหลัก 
1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของ
พื้นที่และความต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer 
 

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน หน่วย 

1.ครู กศน. 
2.ประชาชนทั่วไป 

41 
99 

คน 
คน 

รวมท้ังสิ้น 140 คน 

 

6.งบประมาณ งบรายจ่ายอื่น จำนวน -บาท รวมท้ังสิ้น -  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

รายจ่ายอ่ืน - - - - 
รวมท้ังสิ้น - - - - 

 
8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนประชาชนได้รบัการอบรมตามหลักสตูร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการเรยีนรูต้ามหลักสตูร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบรบิทของผูเ้รียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดบั ดี ขึ้นไป 

 
 

9.พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

10.ผู้รับผิดชอบ (ชื่อ-สกุล) 
1.กศน.อำเภอด่านซ้าย 
2.นายพิษณุ นันทพรม 
โทรศัพท์ 042-891094  โทรสาร  042-891094 
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1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  
2. สอดคล้องนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 
  ยุทธศาสตร์ :  
   ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่า
และเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 
   ข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 
   ข้อที่ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่าย ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ  
   ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 
   ข้อที่ 3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพื้นท่ีปกติให้พัฒนา
อาชีพท่ีเน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี  
   ข้อที่   4.1 เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทาง
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
            ข้อที่   4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 
   T- Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว  โดยเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  
   L-Loei for All  ยกระด ับค ุณภาพช ีว ิต สร ้ างศ ักยภาพคนและช ุมชนให ้ เข ้มแข็ง                         
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้  
3.หลักการเหตุผล 
   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้นำเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ 
ต้องนำความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการทำเกษตรโดยต้องทำให้ 
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น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นท่ีให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 
  สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ี
และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
  ท้ังนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย                          
 เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำงาน กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4.วัตถุประสงค์ 
  1.เพื ่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู ้ด ้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน 
  2.เพื่อให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
5.กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   -ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอด่านซ้าย  จำนวน 99 คน  
  เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสร ิมการใช ้เทคโนโลย ีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเร ียนรู้                
ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 203 

6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมาย 

( Output )
ย่อยๆ 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 

จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 
 

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชน2.เพ่ือให้
ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

-กลุ่มประชาชน
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่
อำเภอด่านซ้าย 
 
 
 
 
 

99 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
ด่านซ้าย 

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

- 
 
 
 
 
 
 

 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer รหัส 
งบประมาณ  2000217053700001  
8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส 1 
ต.ค.-ธ.ค. 2562 

ไตรมาส 2 
ม.ค.-มี.ค. 2563 

ไตรมาส 3 
เม.ย.-มิ.ย. 2563 

ไตรมาส 4 
ก.ค.-ก.ย. 2563 

ดำเนินการตาม
โครงการ 
จัดให้ประชาชนได้รับ
การอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 

- 
 

- - - 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
  9.2 นายพิษณุ นันทพรม  
10. เครือข่าย/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 10.1 ผู้นำชุมชน  
 10.2 สำนักงานเกษตรอำเภอเอราวัณ 
 10.3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเอราวัณ 
11. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 11.1 โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 11.2 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
ตามศาสตร์พระราชา  
12.  ผลลัพธ์  
  กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ี
เหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์  
ชุมชน และผู้บริโภค 
13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
  ตัวชี้วัดผลผลิต 
  เชิงปริมาณ   
    ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
   เชิงคุณภาพ   
    ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  
ในระดับดี ขึ้นไป 
  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
   ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้างSmart Farmer  นำความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้   
14. การประเมินผลโครงการ 
  14.1 แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
  14.2 แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
 

 



 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
ท่ี 195/2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 กำหนดไว้ในข้อ 3 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดทำให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษา           ของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศ พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 
 เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้
หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำ 
มาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้เพื่อให้
การจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอด่านซ้าย ได้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนดไว้ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานดังนี้ 
1.คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 1.1 นายประสงค์  จันทศร  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการฯ 
 1.2 ดร.ถาวร เช้ือบุญมี  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.3 นายวัชรพล ศรีณรงค์ฤทธิ์ คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.4 นายสมศักดิ์ ทวีทรัพย์  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.5 นายโกมล จันทศร  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.6 นางนุชจรีภรณ์ จันทศร คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.7 นายสรสิน มิ่งแก้ว  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.8 นายสุขสันต์ สุขใจ  คณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 1.9 นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ คณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็นของในการวางแผนการดำเนินงานการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
2.คณะกรรมการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
 2.1 นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์ ผอ.กศน.อำเภอด่านซ้าย ประธานกรรมการ 



 2.2 นายชนะพง มู้จันทร์  พนักงานพิมพ์  กรรมการ 
 2.3 นางนฤนาถ ไพศาลธรรม ครูอาสาสมัครฯ  กรรมการ 
 2.4 นางสาวนฤมล ราชพัฒน์ ครูอาสาสมัครฯ  กรรมการ 
 2.5 นางลัดดา ศรีพรหม  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.6 นางกรรณิกา งาสิทธิ์  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
  2.7 น.ส.ถาณิชา อังศุเดชาไชย ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.8 นายพนม พรหมอาภา  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.8 นางสาวปัญจพร มณีกันตา ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.9 นายดุสิต สารมะโน  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.10 นางจรัสศรี บัวพิทักษ์ ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.11 นางอรุณรัตน์ พรหมดี ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.12 นายพรชัย ชัยชนะ  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.13 นางชาลิสา ทองดำ  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.14 นางหนูเวียง เนาวราช ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.15 นายภูษิต พรหมรักษา ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.16 นายจำเริญ ศรีบุญ  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.17 นางสาวสายยนต์ หมวดเอ่น ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.18 นายพิษณุ นันทพรม  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.19 นายชาวุธ ศรีมังกร  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.20 นางประนอม สิงขรณ์ ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.21 นางสาวกนกพัฒน์ อะทะโน ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.22 นางอภิชญา เนตรแสงศรี ครู ศรช.   กรรมการ 
 2.23 น.ส.วิภาดา สาระทัศนานันท์ ครู ศรช.   กรรมการ 
 2.24 นางกรรฐิมา จันทศร  ครู ศรช.   กรรมการ 
 2.25 นางสาวเสาวนีย์ สารมะโน ครู ศรช.   กรรมการ 
 2.26 นางสาวนิตยา อพิบูรณ์ ครู ศรช.   กรรมการ 
 2.27 นางสาวนภาลัย แสงบุตรดี ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.28 นางสาวศรีสุดา วงษ์ลา ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.29 นางสาวภัทราภรณ์ สุษาษิ ครู ศรช.   กรรมการ 
  2.30 นายสมิง สิงขรณ์  ครู ศรช.   กรรมการ 
   2.31 นางเยาวธิดา วังคำ  ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
   2.32 นายเอกวัฒน์ จันดาหาร ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
   2.33 นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันนา ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 



   2.34 นางพิมลพรรณ จันทศร ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
   2.35 นางสาวจิราพร ฤทธิ์เลิศ ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
   2.36 นางรัชดา เช้ือบุญมี  บรรณารักษ์จ้างเหมา กรรมการ 
   2.37 นางสาวเสาลักษ์ ตรงเพ็ชร ครู ศรช.   กรมการ 
   2.38 นายวรพัฒน์ ไชยนอก ครู ศรช.   กรรมการ 
   2.39 นางสุปราณี สุพรมอินทร์ ครู กศน.ตำบล  กรรมการ/เลขานุการ 

  2.41 นายไพบูรณ์ ไชยวงค์ ครู กศน.ตำบล   กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี 1.ศึกษาแนวทางในการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 
  2.รวบรวมข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค และโอกาส  
  4.กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และกลยุทธในการดำเนินงาน 
  5.นำเสนอ และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
  6.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 
3.คณะกรรมการจัดพิมพ์และทำรูปเล่มเอกสารร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 
 3.1 นางสุปราณี สุพรมอินทร์ ครู กศน.ตำบล  ประธานกรรมการ 
 3.2 นายไพบูรณ์ ไชยวงค์  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าท่ี 1.จัดทำรูปเล่มเอกสาร 
  2.เผยแพร่ให้กับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้ทราบและสามารถนำไปบริหารจัดการการ
พัฒนาการศึกษาต่อไป 
  3.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือตามท่ีเห็นสมควร 
 ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเอาใจใส่ และเสียสละเพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 
 

  ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง ณ วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 
 
 
 
 

       (นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์) 
  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอด่านซ้าย 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดทำเอกสาร 
 

ท่ีปรึกษา 
  1. นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. ว่าท่ีร้อยโท จำนงค์  นนทะมาศ  รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 3. นายคำพันธ์ สุพรมอินทร์  ผู้อำนวย กศน.อำเภอด่านซ้าย 
 

คณะบรรณาธิการ 
 1.นางสุปราณี  สุพรมอินทร์   ครู กศน.ตำบล 
 2.นายไพบูรณ์  ไชยวงค์   ครู กศน.ตำบล 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก 
 1.นายชนะพง มู้จันทร์   พนักงานพิมพ์   
 2.นางนฤนาถ ไพศาลธรรม  ครูอาสาสมัครฯ   
 3.นางสาวนฤมล ราชพัฒน์  ครูอาสาสมัครฯ   
 4.นางลัดดา ศรีพรหม   ครู กศน.ตำบล   
 5.นางกรรณิกา งาสิทธิ์   ครู กศน.ตำบล   
  6.น.ส.ถาณิชา อังศุเดชาไชย  ครู กศน.ตำบล  
 7.นายพนม พรหมอาภา   ครู กศน.ตำบล   
 8.นางสาวปัญจพร มณีกันตา  ครู กศน.ตำบล   
 9.นายดุสิต สารมะโน   ครู กศน.ตำบล   
 10.นางจรัสศรี บัวพิทักษ์   ครู กศน.ตำบล   
 11.นางอรุณรัตน์ พรหมดี   ครู กศน.ตำบล   
 12.นายพรชัย ชัยชนะ   ครู กศน.ตำบล   
 13.นางชาลิสา ทองดำ   ครู กศน.ตำบล   
 14.นางหนูเวียง เนาวราช   ครู กศน.ตำบล   
 15.นายภูษิต พรหมรักษา   ครู กศน.ตำบล   
 16.นายจำเริญ ศรีบุญ   ครู กศน.ตำบล   
 17.นางสาวสายยนต์ หมวดเอ่น  ครู กศน.ตำบล   
 18.นายพิษณุ นันทพรม   ครู กศน.ตำบล   
 19.นายชาวุธ ศรีมังกร   ครู กศน.ตำบล   
 20.นางประนอม สิงขรณ์   ครู กศน.ตำบล   
 21.นางสาวกนกพัฒน์ อะทะโน  ครู กศน.ตำบล   
  22.นางอภิชญา เนตรแสงศรี  ครู ศรช.    



  23.น.ส.วิภาดา สาระทัศนานันท์  ครู ศรช.    
  24.นางกรรฐิมา จันทศร   ครู ศรช.    
  25.นางสาวเสาวนีย์ สารมะโน  ครู ศรช.    
  26.นางสาวนิตยา อพิบูรณ์  ครู ศรช.    
  27.นางสาวนภาลัย แสงบุตรดี  ครู ศรช.    
  28.นางสาวศรีสุดา วงษ์ลา  ครู  ศรช.    
  29.นางสาวภัทราภรณ์ สุษาษิ  ครู ศรช.    
  30.นายสมิง สิงขรณ์   ครู ศรช.    
  31.นางเยาวธิดา วังคำ   ครูผู้สอนคนพิการ  
  32.นายเอกวัฒน์ จันดาหาร  ครูผู้สอนคนพิการ  
  33.นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันนา  ครูผู้สอนคนพิการ  
  34.นางพิมลพรรณ จันทศร  ครูผู้สอนคนพิการ  
  35.นางสาวจิราพร ฤทธิ์เลิศ  ครูผู้สอนคนพิการ  
  36.นางรัชดา เช้ือบุญมี   บรรณารักษ์จ้างเหมา  
  37.นางสาวเสาวลักษณ์ ตรงเพ็ชร์  ครู ศรช. 
 38.นายวรพัฒน์ ไชยนอก   ครู ศรช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


