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การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  

 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ทิศทางการดำเนินงาน
ของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการของ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ีแล้ว   
  เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังกล่าว 
 
 
 
      ลงช่ือ…………………….……………..ผู้เห็นชอบ 
                                                                     (นายพิทักษ์  ตาสาโรจน์) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันท่ี…….เดือน…………………….พ.ศ.……..… 
 
 
ลงช่ือ………………………………..….ผู้อนุมัติ 

                                                                     ( นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์) 
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 
วันท่ี…….เดือน………….……….พ.ศ. ……… 
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คำนำ 
 

 แผนปฏิบัติงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 เป็นเอกสารในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี ท่ีสนองตอบเจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 ทิศทางพัฒนาของนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน 

กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สาระของแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ีประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ท่ีต้ัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าที่ จุดเน้นการดำเนินงาน และรายละเอียดงาน/

โครงการและงบประมาณท่ีจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชนในสังกัด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 

 งานแผนงานและโครงการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ีขอขอบคุณทุกท่าน

ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ฉบับนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอำเภอท่าล่ี จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และงบประมาณของงกศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชน

ในสังกัด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้งเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงาน

และผู้สนใจกิจกรรมงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี ต่อไป 

      

         

                                                                                                 

      (นายปกรณ์  คามวัลย์) 

             ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าล่ี 
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-  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอท่าล่ี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

- คณะผู้จัดทำเอกสาร                                                                                                         
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

   สภาพทั่วไป 
  

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 
ที่อยู่  หมู่ท่ี 2  ถนนทรงฆะศิริ  ตำบลท่าล่ี  อำเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์  42140 
เบอร์โทรศัพท์ 042 – 889 – 383  เบอร์โทรสาร 042 – 889 – 383 
E-mail :  nfetha@gmail.com 
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ประวัติความเป็นมาของอำเภอท่าลี ่
            อำเภอท่าล่ี มีประวัติความเป็นมาต้ังแต่ยุคใด  สมัยใด  สืบเรื่องราวไม่ได้ความแน่ชัดมีผู้เล่าต่อๆ  กันมาว่า 
ชาวอำเภอท่าล่ีอพยพออกจากพื้นท่ีอุตรดิตถ์ จากเมืองปากลายราชอาณาจักรลาวในสมัยนั้นมาต้ังถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำ
คานซึ่งเป็นแหล่งท่ีมาปลาอุดมสมบูรณ์ มีเครื่องจับปลาท่ีสานด้วยไม้ไผ่เรียกว่า “หล่ี” หรือ “ล่ี” ได้มีราษฎรอพยพจาก
หมู่บ้านอื่นมาอยู่บ้านท่าล่ีมากขึ้นตามลำดับจึงได้บ้านล่ีหรือบ้านท่าล่ี และได้ต้ังเป็นอำเภอ  ท่าล่ีขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2542 มี
ราชบุตรเป็นผู้ปกครองอำเภอท่าล่ีมีราชบุตรเป็นผู้ปกครองอำเภอท่าล่ี จึงถือว่าเป็นนายอำเภอท่าล่ีคนแรก 
           ครั้นปี พ.ศ. 2540 ได้รับการเปล่ียนแปลงระเบียบการปกครองตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องท่ี  ร.ศ. 
116 เป็นมณฑลเทศาภิบาล โดยแบ่งการปกครองออกเป็นมณฑล เมือง อำเภอ ตำบล หมู่ตาม ลำดับ เมืองเลยได้แบ่ง
การปกครองออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกุดป่อง (อำเภอเมืองปัจจุบัน) อำเภอท่าล่ี อำเภอนากอก (เสียใหฝ้รั่งเศส เมื่อ 
พ.ศ. 2446 ปัจจุบันเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดลานช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เมืองเลยข้ึนอยู่กับ
มณฑลอุดร 
  ครั้น พ.ศ. 2442–2449 ได้มีการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดเลย ณ บริเวณแม่น้ำเลยได้เปล่ียนช่ือเมืองเลย เป็น
บริเวณน้ำเลย ครั้น พ.ศ. 2449-2450 ได้เปล่ียนจากบริเวณน้ำเลยเป็นบริเวณน้ำเหืองโดยแบ่งเขตการปกครอง
ออกเป็น 3 อำเภอ คือ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าล่ี  อำเภออาฮี ต่อมาได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 4 
มกราคม พ.ศ. 2540 ยกเลิกบริเวณน้ำเหืองให้เป็นเมืองเลยกำหนดให้อาณาเขตประเทศ เพียงริมแม่น้ำเหืองเท่านั้น 
อำเภออาฮีซึ่งติดต่อกับแม่น้ำเหือง จึงเป็นเพียงริมฝ่ังแม่น้ำเหืองเท่านั้นอำเภออาฮีซึ่งติดต่อกับแม่น้ำเหือง จึงเป็นเพียง
ตำบลอาฮีขึ้นอยู่กับอำเภอท่าล่ี ต่อมา พ.ศ. 2450 ได้ปรับปรุงการปกครองและแบ่งเขตการปกครองใหม่ออกเป็น 5 
อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอท่าล่ี อำเภอด่านซ้าย  อำเภอวังสะพุง อำเภอเชียงคาน และในปี พ.ศ. 2476 ให้ยกเลย
วิธีการปกครองตามแบบมณฑลเทศาภิบาลเปล่ียนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยแบ่งการปกครองเป็นเขตและ
อำเภอ  อำเภอท่าล่ีจึงมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวอำเภอ
ท่าล่ี และเรื่องท่ีถูกกล่าวถึงในหนังสือ ต่าง ๆและจากการสอบถาม ได้ข้อมูลเกี่ยวข้องพอสังเขป ดังนี้ 
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 ท่าล่ี ตามหนังสือเรื่องด่านซ้ายเคยเป็นเมืองมาก่อนของหลวงศุภกิจอุปกรณ์อดีตนายอำเภอด่านซ้ายคนท่ี 2 
กล่าวถึงบรรดาบ่าวไพร่และครอบครัวของมหาณรงค์เมื่อส้ินสมัยได้พากันลงจากเมืองภูครั่งข้ามภูทุ่ง (ภูเรือ) ลงไปต้ัง
ถิ่นฐานใหม่ในลุ่มน้ำคานเกิดหมู่บ้านเมี่ยง น้ำแคม และท่าล่ี มีบางส่วนอพยพไปอยู่เมืองแก่นท้าวสืบเช้ือสายเป็นเจ้า
เมืองต้นกำเนิด สกุลไชยปะ กาษรสุวรรณ และสุระธรรม ส่วน ร.ศ.ปราณี  บางช่ืน  เรียบเรียงเรื่องราวจากนายนิคม  สุ
ระธรรม ว่าชาวท่าล่ีอพยพมาจากอุตรดิตถ์ ปากลาย ต่อมามี นายกระษัย   ชาวกระลึม มาสมทบจน ถึง ร.ศ. 112 ใน
สมัยรัชกาลท่ี 5  ทหารฝรั่งท่ีบ้านปากแดง พาสมัครพรรคพวกมีอาวุธทันสมัยครบมือควบข่ีม้าจากแม่น้ำเหือง  หวังเข้า
ยึดอำเภอท่าล่ีกลับถูกชาวบ้านท่าล่ีซุ่มโจมตี ด้วยมีด หอก ดาบ หลาว จนได้รับบาดเจ็บซมซานหลบหนีควบข่ีม้าข้าม
แม่น้ำเหืองไปนอนพกัรักษาตัวอยู่ท่ีบ้านปากแดงส่วนบริเวณถูกซุ่มโจมตีปัจจุบันคือบริเวณท่ีต้ังโรงเรยีนบ้านท่าล่ี 
อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย  
(ลุงเขียว เรียบเรียงสรุป) 

   ในปัจจุบัน อำเภอท่าล่ี เป็นอำเภอชายแดนอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย มีแม่น้ำเป็นแนวกั้นพรมแดนตาม
ธรรมชาติระหว่างไทย กับ สปป.ลาว    ท่ีประชาชนท้ังสองฝ่ังมีสำเนียงพูดตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียว 
กันในฤดูแล้งผู้คนท้ังสองฝ่ัง สามารถลุยน้ำข้ามไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก และปลอดภัยถ้าหากการก่อสร้างสะพาน  
เช่ือมความสัมพันธ์ไมตรีสำเร็จลงได้ด้วยดีตามเป้าหมายท่าล่ี คือประตูสู่ล้านช้าง 
ประตูแห่งสายสัมพันธ์นับว่าผู้คนท้ังสองฟากฝ่ังยังแต่ความสดใสสมบูรณ์ยึดมั่นยืนยาวด้วยไมตรีไปช่ัวนิรันดร (ข้อมูลลุง
เขียว) 
อาณาเขตที่ต้ัง ต้ังอยู่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดเลยระยะทาง ประมาณ 46 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต  ดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำเหืองกั้นเป็น
พรมแดน 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเชียงคานและ อำเภอเมืองเลย 
-  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูเรือ และอำเภอเมืองเลย 
-  ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยมีแม่น้ำเหืองเป็น
แนวกั้นพรมแดน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 1  แผนที่อำเภอท่าลี่   จังหวัดเลย 

 

 

file:///C:/Users/HP%20All-in-One/Downloads/แผนที่อำเภอท่าลี่.jpg
file:///C:/Users/HP%20All-in-One/Downloads/แผนที่อำเภอท่าลี่.jpg
file:///C:/Users/HP%20All-in-One/Downloads/แผนที่อำเภอท่าลี่.jpg
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สภาพโดยทั่วไป 
สภาพการปกครอง 

            เขตการปกครอง แบ่งออกเป็น  6  ตำบล  1  เขตเทศบาล   จำนวน  41  หมู่บ้าน    มีหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รวม 7 แห่ง  คือ องค์การบริหารส่วนตำบล  6 แห่ง  และเทศบาลตำบล 1 แห่ง  ดังนี ้

 
หมู่ที ่

 
ตำบลท่าลี่ 

 
ตำบลหนองผือ 

 
ตำบลอาฮ ี

 
ตำบลน้ำแคม 

 
ตำบลโคกใหญ่ 

 
ตำบลน้ำทูน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

   บ้านโนนสว่าง 
บ้านท่าลี ่
บ้านท่าลี ่
บ้านสวัสด์ิพัฒนา 
บ้านยาง 
บ้านวังขาม 
บ้านชลประทาน 
บ้านนำ้กระโทม 
บ้านกกก้านเหลือง 

บ้านหนองผือ 
บ้านปากคาน 
บ้านหาดพระ 
บ้านขอนแก่น 
บ้านเมี่ยง 
บ้านปากห้วย 
บ้านปากห้วย 
บ้านเมี่ยง 
บ้านเมี่ยง 
บ้านเพชรโสภณ 

บ้านอาฮ ี
บ้านห้วยคัง 
บ้านนำ้พาน 
บ้านนากระเซ็ง 
บ้านหนองปกติ 
บ้านอาฮ ี

บ้านนำ้แคม 
บ้านห้วยผุก 
บ้านนำ้แคม 
บ้านหาดเจริญ 
บ้านห้วยด้าย 
บ้านปากยาง 

บ้านโคกใหญ่ 
บ้านบวกอ่าง 
บ้านร่องไผ ่
บ้านห้วยไค้ 
บ้านโคกใหญ่ 

บ้านนำ้ม ี
 บ้านหนองบง 
บ้านห้วยเด่ือ 
บ้านแก่งม่วง 
บ้านวังเป่ง 

                                     

 
จำนวนประชากรของอำเภอท่าลี่  

 จำนวนประชากรของอำเภอท่าล่ี มีจำนวนท้ังส้ิน  28,195 คน แบ่งเป็นชาย 14,074  คน   
หญิง 14,121 คน จำนวนครัวเรือนในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี มี 10,343 ครัวเรือน โดยแยกแต่ละพื้นท่ี  ดังนี ้
ตำบล/เทศบาลตำบล ประชากรชาย ประชากรหญิง รวมประชากร จำนวนครัวเรือน 

ตำบลท่าล่ี 
ตำบลหนองผือ 
ตำบลอาฮี 
ตำบลน้ำแคม 
ตำบลโคกใหญ่ 
ตำบลน้ำทูน 
เทศบาลตำบลท่าล่ี 

1,991 
3,504 
2,287 
2,719 
1,626 
955 
992 

1,924 
3,613 
2,311 
2,744 
1,601 
862 

1,066 

3,915 
7,117 
4,598 
5,463 
3,227 
1,817 
2,058 

1,581 
2,839 
1,837 
1,807 
958 
518 
803 

รวม 14,074 14,121 28,195 10,343 

หมายเหตุ    ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2562 
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 

สภาพภูมิประเทศ  พื้นท่ีท้ังหมดของอำเภอท่าล่ี  มีประมาณ  683  ตารางกิโลเมตร สภาพโดยท่ัวไป
ทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยภูเขาและเนินเขา มีพื้นท่ีราบลุ่มร้อยละ 20 ของพื้นท่ีท้ังหมด    และตามแนวบริเวณแม่น้ำ
คาน และตามแนวบริเวณริมฝ่ังแม่น้ำเหือง  สำหรับระดับพื้นท่ีนั้น อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ  350 เมตร  ส่วน
ท่ีเป็นภูเขานั้นส่วนใหญ่อยู่ตามบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอภูเรือ อำเภอเมือง และอำเภอเชียงคาน 
ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่  เป็นภูเขาสูง ทำให้อากาศแปรปรวนตลอดปีระหว่าเดือน
มีนาคม – มิถุนายน อากาศจะร้อนแต่มีฝนตกเป็นบางครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน ฝนตกค่อนข้างชุก    แต่จะขาด
หายไปเป็นบางช่วง ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็น  มีหมอกลงจัดในตอนเช้า อุณหภูมิโดยเฉล่ีย  26.39  อาศาเซลเซียส 
ปริมาณฝนตกเฉล่ีย 129.10 มิลลิเมตร ยกเว้นในบางปีท่ีประสบปัญหาฝนท้ิงช่วง 
 

ลำน้ำสำคัญ 
แม่น้ำเหือง เป็นแม่น้ำแบ่งแนวชายแดนระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิด

จากภูเขาในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ยาวประมาณ 36 กิโลเมตร 
แม่น้ำคาน เกิดจากภูเขาภูเรือไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือลงสู่แม่น้ำเหืองยาว ประมาณ 25 กิโลเมตร 
ห้วยสะกัน  เกิดจากภูผากบ ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำคาน         

ยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 
ห้วยแฟน เกิดจากภูหัวศรีไคร้ ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำคาน   

ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร 
                       ห้วยน้ำทูน เกิดจากภูผาแหง่มไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำคานยาว  ประมาณ          

8  กิโลเมตร 
ห้วยน้ำแคม เกิดจากภูนกกกเขตอำเภอเชียงคาน ไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทิศตะวันตกเฉียงใต้มา

รวมกันกับลำน้ำห้วยด้านบริเวณบ้านน้ำแคมแล้วไหลลงสู่แม่น้ำเหือง ยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าไม้  สภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ ในปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียงร้อยละ 35 เท่านั้น ท้ังนี้เพราะมีการบุก

รุกทำไร่เล่ือนลอยตลอดเวลา แต่ก็ยังมีป่าไม้เหลืออยู่บ้าง ได้แก่ ไม้มะค่า ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ประดู่  ไม้ตะเคียน ไม้ตะแบก 
ฯลฯ 

แร่ธาตุ  เท่าท่ีค้นพบ มีแร่ทองคำ แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว และแร่ทองแดง อยู่อย่างกระจัดกระจายอยู่ท่ัวไป 
ดิน  ลักษณะท่ัวไปเป็นดินปนทรายละเอียด  ในบางพื้นท่ีมีลักษณะลูกรังปนอยู่บ้างเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะแก่การ

ปลูกไม้ผล 
น้ำ  นอกจากจะมีลำห้วยท่ีมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติบ้างแล้วยังมีการพัฒนาแหล่งน้ำจนเต็มพื้นท่ี  เช่น  การขุด

สระเก็บน้ำ การตั้งศูนย์บริการโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า 
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สถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ 
พระธาตุสัจจะ  มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม  องค์พระธาตุสูง 3  เมตรอยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอท่าล่ี  

ประมาณ 2  กิโลเมตร 
  ปูชนียสถานพระธาตุมะนาวเด่ียว  สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 150 ปีมาแล้ว ต้ังอยู่ ณ วัดศิริมงคล  บ้านอาฮี 
ตำบลอาฮี อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอท่าล่ีประมาณ 10 กิโลเมตร 

แก่งโตน มีลักษณะเป็นพืดหินหรือโขดหินเกิดขึ้นตามธรรมชาติกีดขวางทางไหล ของแม่น้ำเหืองมีสภาพคล้าย
น้ำตกขนาดเล็ก ต้ังอยู่ ณ บ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอท่าล่ีประมาณ 10 กิโลเมตร 

แก่งเต้น  มีลักษณะคล้ายแก่งโตนต้ังอยู่ ณ บ้านแก่งม่วง  ตำบลน้ำทูน 
น้ำตกห้วยไค้  เป็นน้ำตกมาจากผาหิน 4 ช้ัน  เป็นน้ำตกท่ีมีความสวยงามมาก ต้ังอยู่ ณ บ้านห้วยไค้ ตำบลโคก

ใหญ่ อยู่ห่างจากท่ีว่าการอำเภอท่าล่ีประมาณ  19  กิโลเมตร 
มะค่ายักษ์  ท่ีป่าภูผาแหง่ม  เป็นต้นไม้มะค่าขนาดใหญ่ วัดโดยรอบลำต้นได้  987  เซนติเมตร  

ข้อมูลด้านการเกษตร 
พื้นท่ีอำเภอท่าล่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา ท่ีราบในการเพาะปลูกมีน้อย  โดยเฉพาะแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรต้อง

อาศัยน้ำจากน้ำฝนพืชท่ีทำการเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นพืชไร่  พืชสวน  พืชผัก และยาสูบ ปัจจุบันราษฎรได้หันมาทำ
สวนไม้ผลเพิ่มมากขึ้น เช่น มะขามหวาน  มะม่วง  ล้ินจ่ี  ลำไย แก้วมังกรและไม้ดอกไม้ประดับ 
  -  พื้นท่ีถือครองท้ังหมด                            จำนวน       326,875      ไร่ 
  -  พื้นท่ีป่าท้ังหมด                                   จำนวน          7,607      ไร่ 
ข้อมูลด้านรายได้ 
  -  รายได้ภาคเกษตรกรรมเฉล่ีย                   จำนวน       206,092      บาท/ครัวเรือน 
  -  รายได้บุคคลเฉล่ีย                             จำนวน         63,773      บาท  
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ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
ประวัติสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่ง

อำเภอ     เมื่อวันท่ี  27  สิงหาคม  2536  โดยจังหวัดเลยเป็นจังหวัดท่ี  53   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  25   
แห่งพระราช บัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2534  ประกอบกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วย
การจัดการศึกษา  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรยีน  พ.ศ. 2531  ข้อ  6  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ดำเนินการ   ดังนี้ 

1. จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาเพื่อเสริมในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามความต้องการและสภาพปัญหาท้องถิ่น 

2. จัดและประสานให้มีศูนย์การเรียน  หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายการบริหาร
การศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางท่ัวถึง และส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเองในลักษณะศูนย์การเรียน
ชุมชนเพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาวางแผน  และบริการการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน 

3.  สนับสนุนสิ่งจำเป็นต่างๆที่ใช้ในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอนและการบริการแก่กลุ่มเป้าหมาย 

4. กำกับดูแลติดตามและรายงานการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน  ให้กรมการศึกษานอกโรงเรียนออก
ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการดำเนินงาน  สำหรับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ / กิ่งอำเภอ ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  พ.ศ.  2531 

ในปี  พ.ศ. 2551  ได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551  
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551  ให้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอท่าลี ่ เป็นศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 
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        ทำเนียบผู้บริหาร 
 

ลำดับที่ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ตำแหน่ง 
ระยะเวลาที่ดำรง

ตำแหน่ง 
1 นายสุรศักดิ์  เพิ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอก

โรงเรียนอำเภอท่าล่ี 
พ.ศ.2537– พ.ศ.2541 

2 นายทอมสันต์ จันทศร ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดเลย  รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอท่าล่ี 

มีนาคม พ.ศ.2541 
- เมษายน พ.ศ.2541 

3 นางศรีสุดา  วิทยุพาเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอท่าล่ี 

วันท่ี  1  พฤษภาคม  
2541  ถึงวันท่ี  6  
มิถุนายน  2548 

4 นายบุญโชค  พลดาหาญ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหวัดเลย  รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอท่าล่ี 

มิถุนายน 2548 
- กันยายน  2548 

5 นายสุพัฒน์  สุวรรณสิงห์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอำเภอท่าล่ี และรักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 

วันท่ี 4 ตุลาคม 2548 
- กุมภาพันธ์ 2556 

6 นายรัสฐวิศ  เสถียรรัมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 

1 กุมภาพันธ์ 2556 
ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2558 

7 นางสาวธนสรณ์  ธุนันทา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 

2 กุมภาพันธ์ 2558 
ถึง 10 มกราคม 2560 

8 นางศรวณี  อ่อนสำอาง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 

11 มกราคม 2560 ถึง 
31 ธันวาคม  2561 

9 นายทศพร  จันทศร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการรักษาการ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 

1 มกราคม 2562 ถึง 31 
มกราคม 2562 

10 นายปกรณ์  คามวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี   

1 กุมภาพันธ์ 2562  ถึง 
ปัจจุบัน 

 
 
 



 13 

 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 

สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มงานอำนวยการ 

- งานส่งเสริมการรู้หนังสือ 

- งานการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ 

- งานการศึกษาต่อเนื่อง 

   - งานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

   - งานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

   - งานการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ

ชุมชน 

   - งานการศึกษาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

- งานพัฒนาหลักสูตร ส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยี 

- งานทะเบียนและวัดผล 

- ศูนย์บริการให้คำปรึกษาและแนะแนว 

 

- งานธุรการและงานสารบรรณ 
- งานบุคลากรและงานสวัสดิการ 
- งานการเงินและการบัญช ี
- งานพัสดุ 
- งานงบประมาณและงานระดม
ทรัพยากร 
- งานแผนงานและโครงการ 
- งานอาคารสถานท่ีและ
ยานพาหนะ  
-  งานประชาสัมพันธ์และข้อมูล
สารสนเทศ 
- งานนิเทศภายในติดตามและ
ประเมินผล 
- งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- งานเลขานุการคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

- งานประสานส่งเสริม
สนับสนุนภาคีเครือข่าย 
- งานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
- งานกิจกรรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด 

  -  งานโครงการพิเศษ 
  -  งานจิตอาสา 
 กศน. “เราทำดีด้วยหัวใจ”    
  -  โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
  -  งานส่งเสริมสุขภาวะ 

  -  งานส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
-  งานกิจการนักศึกษา 

  -  งานโครงการอื่น ๆ         
     ตามนโยบาย 
  

คณะกรรมการสถานศึกษา 

กลุ่มงานการจัดการศึกษานอก 
 ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

กลุ่มงานภาคีเครือข่ายและ

กิจกรรมพิเศษ 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอท่าลี่              
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อัตรากำลังและบุคลากร 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  มีทั้งหมดจำนวน 19 คน   
ไปช่วยราชการ  จำนวน  2  คน มาช่วยราชการ  จำนวน  1 คน    มีบุคลากรปฏิบัติงาน  จำนวน 17 คน 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

1 นายปกรณ์  คามวัลย์ ผู้อำนวยการ กศ.ม.  
2 นายสำราญ  รุ่งเรือง ครูชำนาญการ ศศ.บ.  
3 นางสาวภาษณรัชต ภาษาสุข บรรณรักษ์ชำนาญการ ศศ.บ.  
4 นางวรรณวิภา  มะโนศร ี ครูอาสาฯ คบ.  
5 นางอัญชลี  บุญเพ็ง ครูอาสาฯ ศศ.บ. ,คบ.  
6 นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส ครูอาสาฯ คบ. มาช่วยราชการ กศน.อ.ท่าล่ี 
7 นางอรพรรณ  ปะกินำหัง หัวหน้า กศน.ตำบล คบ.  
8 นายเฉลิมพณ  หยาดหล่ังคำ หัวหน้า กศน.ตำบล บธ.บ.,ศน.บ. ช่วยราชการ กศน.อ.เมืองเลย 
9 นางชุติมา  ต้ังตระกูลธนกิจ หัวหน้า กศน.ตำบล วท.บ.  
10 นางสุดสงวน  กรมเกลียว หัวหน้า กศน.ตำบล คบ.  
11 นางสาววรัญญา  มุลทากุล หัวหน้า กศน.ตำบล บธ.บ.  
12 นางสาวเขมิกา  สัตตาคม ครู กศน.ตำบล ศน.บ.  
13 นายวัชระ  สอนขาว ครู กศน.ตำบล ศศ.บ.  
14 นางอาริยา  ขัติยะ ครู กศน.ตำบล คบ.  
15 นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ ครู กศน.ตำบล คบ.  
16 นางสาวกรรณิกา  แบ็ง ครู ศรช. บธ.บ.  
17 นายศิวณัฐ สาระพันธ์ ครู ศรช. วท.บ.  
18 นางสาวพัทยา  ค้ำมา ครูผู้สอนคนพิการ วท.บ.  
19 นายอานนท์  ยศพิมพา พนักงานพิมพ์ดีด 3 อนุปริญญา ช่วยราชการห้องสมุดเฉลิมราช ฯ 

จำนวนบุคลากร (ปีปัจจุบนั)  จำนวน 17 คน 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน 
ข้าราชการครู - 1 1 - 2 
บุคลากรทางการศึกษา - 1 - - 1 
ลูกจ้างประจำ - - - - - 
พนักงานราชการ - 11 - - 11 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน - 2 - - 2 
อัตราจ้าง (ครูผู้สอนคนพิการ) - 1 - - 1 

รวมจำนวน (คน) - 16 1 - 17 
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 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 
แหล่งเรียนรู้ กศนตำบล 

กศน.ตำบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
กศน.ตำบลท่าล่ี บ้านท่าล่ี หมู่ 2 ตำบลท่าล่ี นางสุดสงวน  กรมเกลียว 

นางชุติมา  ต้ังตระกูลธนกิจ 
กศน.ตำบลโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ นางสาววรัญญา  มุลทากุล 
กศน.ตำบลหนองผือ บ้านเมี่ยง หมู่ 9 ตำบลหนองผือ นางสาวเขมิกา  สัตตาคม 
กศน.ตำบลอาฮี บ้านอาฮี หมู่ 1 ตำบลอาฮี นายวัชระ  สอนขาว 

นางอาริยา  ขัติยะ 
กศน.ตำบลน้ำแคม บ้านน้ำแคม หมู่ 3 ตำบลน้ำแคม นางอรพรรณ  ปะกินำหัง 
กศน.ตำบลน้ำทูน บ้านหนองบง หมู่ 2 ตำบลน้ำทูน นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ 

รวมจำนวน 6 แห่ง 8 คน 
 
แหล่งเรียนรู้ ศูนย์การเรียนชุมชน 

ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโคกใหญ่ บ้านโคกใหญ่ หมู่ 5 ตำบลโคกใหญ่ น.ส.กรรณิกา  แบ็ง 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองผือ บ้านเมี่ยง   หมู่ 9  ตำบลหนองผือ นายศิวณัฐ สาระพันธ์ 

รวมจำนวน 2 แห่ง 2 คน 
 
แหล่งเรียนรู้อื่น 

แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
แก่งโตน ประเภททรัพยากรธรรมชาติ บ้านปากห้วย หมู่ท่ี 7 ตำบลหนองผือ อำเภอ

ท่าล่ี จังหวัดเลย 
พระธาตุสัจจะวัดลาดปู่ทรงธรรม ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หมู่ท่ี 7 ต.ท่าล่ี อ.ท่าล่ี จ.เลย 
พระธาตุมะนาวเด่ียว ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น วัดศิริมงคลบ้านอาฮี หมู่ท่ี 1  

ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
บ้านมั่นยืน ประเภทกิจกรรมทางสังคม บ้านอาฮี หมู่ท่ี 6 ตำบลอาฮี  อำเภอท่าล่ี 

จังหวัดเลย 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ประเภทกิจกรรมทางสังคม บ้านเมี่ยง หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี 

จังหวัดเลย 
ป่าชุมชนห้วยสามขา ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมู่ท่ี 1 ต.น้ำแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 
ต้นมะค่ายักษ์ภูผาแง่ม ประเภททรัพยากรธรรมชาติ บ้านยางหมู่ท่ี 5 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี 

จังหวัดเลย 
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กลุ่มสมุนไพรไผ่ร้อยกอ ประเภทกิจกรรมทางสังคม หมู่ท่ี 3 ต.โคกใหญ่ อ.ท่าล่ี จ.เลย 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง ประเภทกิจกรรมทางสังคม บ้านน้ำแคม หมู่ท่ี 3 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่า

ล่ี จังหวัดเลย 
น้ำตกห้วยไค้ ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมู่ท่ี 4 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี  จังหวัด

เลย 
ทุ่งหมาไน ประเภททรัพยากรธรรมชาติ หมู่ท่ี 2 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
วัดพระธาตุอุโมงค์มังคลาราม ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น บ้านยาง หมู่ท่ี 5 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี  

จังหวัดเลย 
วัดโพธิ์ชัย ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น บ้านเมี่ยง หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี 

จังหวัดเลย 
วัดโพนทอง ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี 3 ตำบลน้ำทูน  

อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
พระรัตนมหามิ่งมงคลบรมไตร
โลกนาถ 

ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น บ้านท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี   
อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

ภูผักหวาน/ผาประวัติศาสตร์ ประเภททรัพยากรธรรมชาติ บ้านห้วยเด่ือ หมู่ท่ี 3 ตำบลน้ำทูน  
อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าล่ี ประเภทกิจกรรมทางสังคม ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าล่ี   ตำบลท่าล่ี  
วัดเมืองตูมธรรมราม ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น บ้านอาฮี  หมู่ท่ี  1  ตำบลอาฮี  อำเภอท่าล่ี  

จังหวัดเลย 
ไร่ไพรชยนต์   
(นายวันชัย  มีสิทธิ์) 

ประเภทบุคคล บ้านปากห้วย  หมู่ท่ี  7   ตำบลหนองผือ  
อำเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 

ภูชมลาว ประเภททรัพยากรธรรมชาติ บ้านนากระเซ็ง  หมู่ท่ี  4  ตำบลอาฮี   
อำเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 

แก่งตาดข่า ประเภททรัพยากรธรรมชาติ บ้านแก่งม่วง  หมู่ท่ี  4  ตำบลน้ำทูน   
อำเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 

ไร่พิณสุวรรณ 
(นายสุวรรณ  กาญจนโกมล) 

ประเภทบุคคล บ้านชลประทาน หมู่ท่ี 7 ตำบลท่าล่ี   
อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

บ้านสวนพอเพียง ศ.พอเพียงดล
ฤดี  (นายเสียน  มะโนศรี) 

ประเภทบุคคล 60/1   หมู่ท่ี  1  ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย 

ศูนย์เพาะชำกิ่งไม้ผลบ้านเพชร
โสภณ  (นางยมนา  ศรีสุวรรณ์) 

ประเภทบุคคล บ้านเพชรโสภณ  หมู่ท่ี  10  ตำบลหนองผือ 
อำเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 

แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(นายประหยัด  เช้ือคำ) 

ประเภทบุคคล บ้านอาฮี  หมู่ท่ี  1  ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย 
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ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านปากห้วย 
(นายสงกรานต์  จำรูญศิริ  และ  
 นางสาวธภัทภร  จำรูญศิริ) 

ประเภทบุคคล บ้านปากห้วย หมู่ท่ี 6  ตำบลหนองผือ อำเภอ
ท่าล่ี  จังหวัดเลย 

    
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่
นายสุเทพ สังฆะวงค์ ด้านการพัฒนาสังคมชุมชน 22 หมู่ท่ี 1 ต.น้ำแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 
นางกองเหรียญ บุญธิศักดิ์ การทอผ้าพื้นเมือง 123 หมู่ท่ี 3 ต.น้ำแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 
นายเครือ  สุธรรมวงษ์ พราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ 145 หมู่ท่ี 1 ต.น้ำแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 
นายบุญมี  วันหากิจ เกษตรกรรมปลูกยางพารา 19 หมู่ท่ี 3 ต.น้ำแคม อ.ท่าล่ี จ.เลย 
นางพิสมัย  สันหาชนานันท์ การทอผ้าพื้นเมือง 

หัตถกรรมหวาย 
166 บ้านนากระเซ็ง หมู่ท่ี 4 ตำบลอาฮี  อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย 

นายสัญญา  สิทธิ ด้านบายศรีสู่ขวัญ บ้านอาฮี  หมู่ท่ี 2 ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นายจันทร์  ตัญญาภักดิ์ ด้านการพัฒนาสังคมชุมชน หมู่ท่ี 5 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นายรำไพ  กาแก้ว ด้านการพัฒนาสังคมชุมชน หมู่ท่ี 1 บ้านอาฮี ตำบลอาฮี จังหวัดเลย 
นายเยาว์  ธุระงาน ด้านช่างตีเหล็ก หมู่ท่ี 3 ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นายจันทร์  คุณมี ด้านจักสานไม้ไผ่ หมู่ท่ี 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นายสนาม  อินทร์หัน สานกระติบข้าวอุ่นทิพย์ โรงเรียนท่าล่ีวิทยา อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นายจาว  กาวน ด้านการพัฒนาสังคมชุมชน หมู่ท่ี 2 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นางบุญยัง  มุลทากุล การทอผ้าพื้เมือง บ้านวังเป่ง หมู่ท่ี 5ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าล่ี จังหวัด

เลย 
นางสุวรรณี  กอศรีรมย์ แปรรูปสมุนไพร หมู่ท่ี 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นางเพ็ญศรี  แก้วแสนทิพย์ ตัดเย็บปลอกหมอน 

ผ้าปูท่ีนอน 
หมู่ท่ี 3 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

นางสมบูรณ์  แก้วแสนทิพย์ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ หมู่ท่ี 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นางทองใหม่  สุพรหมอินทร์ ด้านทอผ้าพื้นเมือง หมู่ท่ี 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
นางหนูไพฑูรย์  ภูหมื่น ศิลปหัตถกรรม 82 หมู่ท่ี 2 ตำบลหนองผือ   อำเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 
นางพิสมัย   คณะจันทร์ การทอผ้า 96 หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี   จังหวัดเลย 
นายหนูหล่ัน  สัตตาคม จักสาน 95 หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี   จังหวัดเลย 
นายบุญโฮม  จันทาตีด เกษตรกรรม 28 หมู่ท่ี  4 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย 
นางระยอง บรรดิษฐ์ภักดิ์ ศิลปประดิษฐ์ หมู่ 9บ้านกกก้านเหลือง ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี 

จังหวัดเลย 
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พระครูอมรธรรมาภิวัฒน ์ ศาสนาวัฒนธรรม วัดโพธิ์ชัย หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย 

พระมหาแสง อภิวณฺโณ ศาสนาวัฒนธรรม วัดลาดปู่ทรงธรรม ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัด
เลย 

 
 ภาคีเครือข่าย  

ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำแคม หมู่ท่ี 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอาฮี หมู่ท่ี 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือ หมู่ท่ี 1 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำทูน หมู่ท่ี 1 ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลอำเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 1 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกใหญ่ หมู่ท่ี 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม หมู่ท่ี 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี หมู่ท่ี 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ หมู่ท่ี 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
เทศบาลตำบลท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

โรงเรียนบ้านท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนท่าล่ีวิทยา หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านเมี่ยง หมู่ท่ี 9 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านยาง หมู่ท่ี 5 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮ ี หมู่ท่ี 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย หมู่ท่ี 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านโคกใหญ ่ หมูท่ี่ 1 ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
โรงเรียนบ้านน้ำแคม หมู่ท่ี 1 ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
วัดลาดปู่ทรงธรรม หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
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สถานีตำรวจอำเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ท่ีว่าการอำเภอท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ธนาคารออมสิน สาขาท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
ธนาคาร ธกส.สาขาท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สำนักงาน กก.ต.จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
สำนักงาน กอ.รมน.จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
สถานีตำรวจภูธรท่าล่ี หมู่ท่ี 2 ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 
สถานีตำรวจภูธรโพนทอง หมู่ท่ี 4 ตำบลอาฮี อำเภอท่าล่ี จังหวัดเลย 

รวม 34 แห่ง  
 

หมายเหตุ ประเภทแหล่งเรียนรู้ สามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 
  1. แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล 
  2. แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
  3. แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
  4. แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม 
 
รางวัล เกียรติบัตร เกียรติยศ และผลงานดีเด่นของสถานศึกษา (ปีปัจจุบัน) 

1. รางวัลผู้บริหารดีเด่น  วันครู 16 มกราคม 2562  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
ท่าล่ี  มีครูผู้สอนท่ีมีความรู้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
การจัดกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จนทำให้ครูในสังกัดศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี   ได้รับรางวัลในการจัดกิจกรรมงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และสมาคมนักบริหารการศึกษา
อำเภอท่าล่ี  เนื่องในวันครู  ประจำปี  2562  ครั้งท่ี 62 
 วันท่ี  16 มกราคม  2562  ดังนี้ 
  1. นางศรวณี  อ่อนสำอาง    ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  
 2. นางสาวภาษณรัชต  ภาษาสุข    ได้รับรางวัล  บรรณารักษ์ดีเด่น 
 3. นางอัญชลี  บุญเพ็ง  ได้รับการคัดเลือกประเภท  การส่งเสริมการรู้หนังสือดีเด่น   
 4. นางวรรณวิภา  มะโนศรี  ได้รับการคัดเลือกประเภท  การส่งเสริมการรู้หนังสือดีเด่น   
 5. นางอรพรรณ  ปะกินำหัง  ได้รับการคัดเลือกประเภท  การจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 6. นางชุติมา  ต้ังตระกูลธนกิจ  ได้รับการคัดเลือกประเภท  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. กรมการศาสนา ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  นายปกรณ์  คามวัลย์  ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิม
พระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในงาน “บูชาพระมหาเจดีย์ชัยมงคล” 
เนื่องในวันวิสาขบูชา  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ระหว่างวันท่ี  17-19 พฤษภาคม  2562 ณ  พระ
มหาเจดีชัยมงคล  ตำบลหนองพอก  อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด 
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3. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  นายปกรณ์  คามวัลย์  ผ่านการอบรมโครงการ 
Smart  ONIE  เพื่อสร้าง  Smart  Farmer งบประมาณ  2562  เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรต้นแบบ  (Master  
Trainer)   ระหว่างวันท่ี  26-28 กุมภาพันธ์  2562  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายและศูนย์พัฒนา
ปศุสัตว์ตามพระราชดำริ  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย 

4. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  นายปกรณ์  คามวัลย์  ผ่านการอบรมโครงการ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย   
ระหว่างวนัท่ี  4 - 5 มิถุนายน  2562  ณ  โรงแรมใบบุญแกรนด์  ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย 

5. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอท่าล่ี  ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตร
ระยะส้ัน  70  ช่ัวโมง)  รุ่นท่ี  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ระหว่างวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562- 
วันท่ี  6 มิถุนายน  2562  จัดโดย กศน.อำเภอท่าล่ี  ร่วมกับ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าล่ี 

6. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  นายปกรณ์  คามวัลย์  ได้มีส่งเสริมสนับสนุน
โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะส้ัน  70  ช่ัวโมง)  รุ่นท่ี  1  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2562  ระหว่างวันท่ี  21 พฤษภาคม 2562- วันท่ี  6 มิถุนายน  2562  จัดโดย กศน.อำเภอท่าล่ี  ร่วมกับ  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าล่ี 

7. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  ขอมอบโล่เกียรติคุณ  เพื่อแสดงว่า  นายปกรณ์  คามวัลย์  ผู้อำนวยการ  กศน.
อำเภอท่าล่ี  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประจำปีพุทธศักราช  2562  ณ วันท่ี  4  มิถุนายน  2562   

8. กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมอบเกียรติบัตรนี้แก่ ชุมชนบ้านปากห้วย  หมู่ท่ี  6 ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  ได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ระดับอำเภอ  ของ  
สำนักงาน  กศน. ณ วันท่ี  7  มีนาคม  2562 

9. กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมอบเกียรติบัตรนี้แก่ ชุมชนบ้านปากห้วย  หมู่ท่ี  7 ตำบลหนองผือ  อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  ได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ระดับตำบล  ของ  สำนักงาน  
กศน.  

10. กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมอบเกียรติบัตรนี้แก่ ชุมชนบ้านน้ำแคม  หมู่ท่ี 1, 3 ตำบลน้ำแคม  อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  ได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ระดับตำบล  ของ  สำนักงาน  
กศน.  

11. กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมอบเกียรติบัตรนี้แก่ ชุมชนบ้านโนนสว่าง  วัดวุฒิธาราม ตำบลท่าล่ี อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  ได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ระดับตำบล  ของ  สำนักงาน  
กศน.  

12. กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมอบเกียรติบัตรนี้แก่ ชุมชนบ้านบ้านอาฮี  หมู่ท่ี  1 ตำบลอาฮี  อำเภอท่าล่ี  จังหวัด
เลย  ได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยนื  ระดับตำบล  ของ  สำนักงาน  กศน.  
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13. กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมอบเกียรติบัตรนี้แก่ ชุมชนบ้านบ้านวังเป่ง  หมู่ท่ี  5 ตำบลน้ำทูน  อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  ได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ระดับตำบล ของ  สำนักงาน  
กศน.  

14. กระทรวงศึกษาธิการ  ขอมอบเกียรติบัตรนี้แก่ ชุมชนบ้านบ้านบวกอ่าง  หมู่ท่ี  2 ตำบลโคกใหญ่  อำเภอท่าล่ี  
จังหวัดเลย  ได้รับการประกาศเป็นชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน  ระดับตำบล  ของ  สำนักงาน  
กศน.  

15. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย  เกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า  นายวันชัย  มีสิทธิ์   ได้ผ่านการอบรมโครงการ  Smart  
ONIE  เพื่อสร้าง  Smart  Farmer  ปีงบประมาณ  2562 เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรต้นแบบ  (Master  
Trainer)   ระหว่างวันท่ี  26-28 กุมภาพันธ์  2562   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายและศูนย์
พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย    

16. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี   นำโดยนายปกรณ์  คามวัลย์  ผู้อำนวยการ 
กศน.อำเภอท่าล่ี  เข้าร่วมการประชุมพร้อมด้วยคณะบุคลากรท่ีได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ ครู อาสาฯ (เข็ม
เงิน) เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. (เข็มทองแดง)   ในวันท่ี 8  กันยายน 2562 งานวันท่ีระลึกสากลแห่งการ
เรียนรู้  ประจำปี  2562  ณ  อาคารอิมแพค ฟอรั่ม  ห้องแกรนด์ไดมอนบอลรูม เมืองทองธานี  จังหวัด
นนทบุรี ดังนี ้

17. นางอัญชลี  บุญเพ็ง  ได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. (เข็มเงิน) ประจำปี 2562 
18. นางวรรณวิภา  มะโนศรี  ได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. (เข็มเงิน) ประจำปี 2562 
19. นางสาววรัญญา  มุลทากุล ได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. (เข็มทองแดง) ประจำปี 2562 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และจดุเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

➣ วิสัยทัศน์  
  คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตท่ีเหมาะสมกับช่วง
วัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจำเป็นในโลกศตวรรษ ท่ี 21  

➣ พันธกิจ  
  1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษาพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบททางสังคม 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนยก์ารเรียนและแหล่งการเรียนรู้อื่นในรูปแบบ
ต่างๆ  
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง  
  4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน  
  5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ีมี
คุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

➣ เป้าประสงค์  
  1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับโอกาส
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
  2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมือง
อันนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม  
  3. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสามารถคิด 
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์  
  4. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
  5. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน  
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  6. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับคุณภาพ
ในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน  
  7. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาส่ือและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย  

8. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  9. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

➣ ตัวชี้วัด  
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
  1. จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตาม สิทธิที่
กำหนดไว้  
  2. จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู/้ได้รับบริการกิจกรรม การศึกษา
ต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ  
  3. ร้อยละของกาลังแรงงานท่ีสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  4. จำนวนภาคีเครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : สถาน
ประกอบการ องค์กร หน่วยงานท่ีมาร่วมจัด/พฒันา/ส่งเสริมการศึกษา)  
  5. จำนวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นท่ีสูง และซาวไทยมอแกน ในพื้นท่ี 5 จังหวัด 11 อำเภอ ได้รับ
บริการการศึกษาตลอดชีวิต จากศูนย์การเรียนชุมชนลังกัดสำนักงาน กศน.  
  6. จำนวนผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ ชีวิต  
  7. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้  
  8. จำนวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอาชีพระยะส้ัน สามารถสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้  
  9. จำนวน ครู กศน. ตำบล จากพื้นท่ี กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  
  10. จำนวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ  
  11. จำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
  12. จำนวนประชาชนท่ีผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
  13. จำนวนศูนย์การเรียนชุมชน กศน. บนพื้นท่ีสูง ในพื้นท่ี 5 จังหวัด ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การฟัง พูด
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ร่วมกันในสถานศึกษาลังกัด สพฐ. ตชด. และกศน.  
  14. จำนวนบุคลากร กศน. ตำบลท่ีสามารถจัดทำคลังความรู้ได้  
  15. จำนวนบทความเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตำบลในหัวข้อต่าง ๆ  
  16. จำนวนหลักสูตรและส่ือออนไลน์ท่ีให้บริการกับประชาชน ท้ังการศึกษานอกระบบระดับ  
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย  
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิ
ซาทุกระดับ  

  2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย  
  3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา ต่อเนื่องเทียบกับ
เป้า,หมาย  

  4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการประกอบอาชีพ
หรือพัฒนางานได้  

  5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ ด้านอาชีพ 
สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้  

  6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร/
กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง  

  7. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ การศึกษา
ตามอัธยาศัย  

  8. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจ/เจตคติ/ ทักษะ 
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมท่ีกาหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย  
  9. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น  
  10. ร้อยละ,ของผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความ
สาคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อม
นำและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดาริต่าง ๆ  

1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ และเคารพความหลากหลาย
ทางความคิดและอุดมการณ์  

1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่ ท้ังยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ  

1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกำสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา ทักษะ การสร้าง
อาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน ภาคใต้ และพื้นท่ีชายแดน
อื่น ๆ  
1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพใน
ประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ และซาวต่างซาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะ พหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน  
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพือ่ยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชนให้เป็นอาชีพท่ี
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S -curve และ New S -curve) โดยบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill& Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้างโอกาส ในการสร้างงาน สร้างรายได้  
และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและ การบริการ โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตระเบียง
เศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ สำหรับพื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพท่ีเน้นการต่อยอด
ศักยภาพและตามบริบทของพื้นท่ี  
2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนให้จบ การศึกษาอย่างน้อย
การศึกษาภาคบังคับ สามารถนำคุณวุฒิท่ีไค้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมทั้ง พัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพตามความต้องการของประชาชน สร้างอาชีพ สร้างรายไค้ ตอบสนองต่อ บริบทของสังคมและขุมชน รวมทั้ง
รองรับการพฒันาเขตพื้นท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์  
ออนไลน์  
1) เร่งจัดต้ังศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการท่ีครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างช่องทางจำหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
2) พัฒนาและคัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมท้ังประสาน ความร่วมมือกับสถานี
บริการน้ำมันในการเป็นซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับ ผู้เรียนและ
ผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต,บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม และเป็น 
“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ท่ีดี  
1) เพิ่มอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง โดยเร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ 
และแต่งต้ัง ช้าราชการครู  
2) พัฒนาช้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับวิทยฐานะ  
3) พัฒนาครู กศน.ตำบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา ทักษะการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้  
4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ ภาษาต่างประเทศ
ท่ีจำเป็น  
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม ในการให้บริการ
กิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะท่ีง่ายต่อการเช้าถึง มีบรรยากาศ ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เป็นคาเฟ่พื้นท่ีการเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก มีบรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ท่ีดึงดูดความ
สนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ  
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1) เร่งยกระดับ กศน.ตำบลนำร่อง 928 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) ให้เป็นกศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ท่ีประกอบด้วย ครูดี 
สถานท่ีดี (ตามบริบทของพื้นท่ี) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีดีมีประโยชน์  
2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ใน 6 ภูมิภาค เป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ (Co -Learning 
Space) ท่ีทันสมัยสำหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พื้นท่ีสำหรับการทางาน/ การเรียนรู้ พื้นท่ี
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมท้ังทางานร่วมกับห้องสมุดประชาชนในการ ให้บริการในรูปแบบ
ห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต ส่ือมัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active Learning  
3) พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Libraryโดยให้มีบริการหนังสือ ในรูปแบบ e -Book 
บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพื่อการสืบค้นข้อมูล  
3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ี,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน สามารถ เรียนได้ทุกท่ี
ทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน  
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีปลูกผิงคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม และ
การมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดจน สนับสนุนให้มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร  
2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดต้ังกองลูกเสือ ท่ีลูกเสือมีความ
พร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือจิต อาสาพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด  
3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ เอกซน ประซา
สังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  
1) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการสร้างการเรียนรู้
จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่าง ยั่งยนื  
2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน  
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.  
3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ท้ังในรูปแบบของการศึกษาข้ันพื้นฐาน การพัฒนาทักษะ ชีวิตและทักษะ
อาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาซอ่งทางการค้าออนไลน์  
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่  
3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา รูปแบบการจัดการเรียน
การสอน  
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2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ี
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้  
3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น
ทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว รวมท้ัง พัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ  
3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล รับผิดชอบผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชน  
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับประชาชนในการเตรียมความพร้อม เช้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสม
และมีคุณภาพ  
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี  
4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม  
5) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง ในทุกระดับ  
3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนในชุมชน ท้ังวิทยาศาสตร์ใน
วิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  
2) พัฒนาส่ือนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย  
3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นท่ีสูง ให้สามารถฟ้ง 
พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจาวันได้  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
4.1 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถให้บริการ ประชาชนได้ทุกคน 
ทุกช่วงวัย ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ 
ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตาม
ความสนใจ  
1) เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อจัดทาฐานข้อมูลโรงเรียน ท่ีถูกยุบรวม หรือคาด
ว่าน่าจะถูกยุบรวม  
2) ใหส้ำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งท่ีอยู่ในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนท่ีถูกยุบรวม ประสานขอใช้ พื้นท่ีเพื่อจัดต้ังศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน.  
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ  
1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา ตามอัธยาศัย โดยเน้น
รูปแบบการศึกษาออนไลน์  
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2) ใหส้ำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ทาความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจา จังหวัด ในการใช้สถานท่ี 
วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ เรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ  
4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษอื่น ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง 
คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน สามารถน่าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง  
4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ บริบทของพื้นท่ี 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย จากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบท่ีเกี่ยวช้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
5.2 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน เกี่ยวกับการคัด
แยกต้ังแต่ต้นทาง การกาจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้า เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ จัดการขยะของเมือง และ
สามารถนาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน  
5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลงังานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้ ทรัพยากรท่ีส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติรำชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและ ประพฤติมิ
ชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส  
6.2 นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนางาน สามารถเช่ือมโยง
กับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมท้ังพัฒนา'โปรแกรมออนไลน์ท่ี สามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่าง ๆ 
ท่ีทาให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันต้ังแต่ต้นจนจบกระบวนการ และให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถ
เช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกท่ีและทุกเวลา  
6.3 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ่ง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน ตำแหน่ง ให้ตรงกับสาย
งาน ความชานาญ และความต้องการซองบุคลากร  
แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
แนวทางการดำเนินงาน  
1. สำนักงาน กศน. จัดพัฒนาหลักสูตร ส่ือ แบบเรียน เครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดำเนินการ การส่งเสริมการรู้
หนังสือท่ีสอดคล้องกับสภาพแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
2. พัฒนาศักยภาพครู กศน. และภาคีเครือข่ายท่ีร่วมจัดการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และ ทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ  
3. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง เพื่อนาไปต่อยอดสู่การขับเคล่ือนได้ อย่างเหมาะสม  
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจา่ยงบประมาณ  
1. การประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารโครงการ  
2. การอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการฟง้ การพูด ภาษาไทย เพื่อการ
ส่ือสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นท่ีสูง  
3. การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  
4. การจัดทาเอกสารแนวทางการดำเนินงานโครงการ  
5. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
6. การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการฟัง การพูดภาษาไทย เพื่อการส่ือสารสำหรับผู้ใหญ่บน 
พื้นท่ีสูง  
7. กิจกรรม มหกรรม “ช่วยกันทาให้ซาวไทยบนพืน้ท่ีสูงฟ้งพูดภาษาไทยได้”  

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

แนวทางการดำเนินงาน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหล่ือมล้ําท่ีมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศ ท่ียัง

ไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสท่ีจะเติบโต เป็นชน
ชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทำให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะล่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ซาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมลํ้าไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู่ในระดับอำเภอ/เขต จำนวน 928 แห่ง และ กศน. ตำบล จำนวน 7,424 
แห่ง ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึก
อาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม 
กลุ่มอาชีพด้าน พาณิชย กรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่าง
ไฟฟ้า ช่างซ่อมแอร์ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ประชาชน ท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการ
จำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต 

แนว,ทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าไข้จ่ายสำหรับการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน จำแนก 

รายละเอียด ดังนี้ 
1. กศน.ตำบล จำนวน7,424 แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ70 คนรวมทั้งส้ิน519,680 คน 
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      2. ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รวม 10 แห่ง ให้บริการประชาชน
แห่งละ 350 คน รวมทั้งส้ิน 3,500 คน 
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 ได้
ช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 

 
2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 

หลักสูตรฝึกอาชีพท่ีมีระยะเวลาการฝึกอาชีพต้ังแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป จำนวนผู้เรียน ต้ังแต่ 11 
คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มี
ความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. โดย
ผ่านคณะกรรมการท่ีสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งต้ัง เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณ
และเป้าหมายท่ีจังหวัดได้รับจัดสรร 

โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. สำนักงาน กศน.โอนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพื่อน่าไปจัดสรรให้ สถานศึกษา

ในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นท่ีตาม
เป้าหมายที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยหลักสูตรละไม่ตํ่ากว่า 15 คน ตามที่ได้สำรวจความ ต้องการจัดอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท้ังนี้ในกรณีท่ีเป้าหมายไม่
เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจำนวนเป้าหมายให้ เหมาะสมตามบริบทซองพื้นท่ี 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดท่ีต้องการจัดอบรมดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดทำโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ         ในแผนปฏิบัติการ

ประจำปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี การเปลี่ยนแปลงไป
จากท่ีได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

2.2 การจัดทำหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ ซองกลุ่มพฒันา
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. 

2.3 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ผู้อำนวยการ

สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ซองหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้

ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้ เข้ารับการ อบรมจะต้องมี
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ระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของโครงการ/หลักสูตร 
2.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ส่งไป ยังสำนักงาน 

กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ท้ังนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS พร้อมท้ังแนบรูปภาพ
การจัดกิจกรรมอบรม 

3. ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมดำเนินการสรุปและรายงานผลการ ดำเนินงาน
โครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของสำนักงาน กศน. จังหวัดทุกแห่ง/
กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ท่ีกำหนดไว้ พร้อมทั้ง แนบรูปภาพการ
จัดกิจกรรมอบรม ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 

 4.  คณะทำงานลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ 
การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. แนวทางการจัดสรร 

สำนักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพื่อน่าไปจัดสรร  ให้
สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับ ประชาชนใน
พื้นท่ีตามเป้าหมายท่ีแต่ละจังหวัดกำหนด หลักสูตรละไม่ต่ํากว่า 15 คน ตามท่ีได้สำรวจ ความต้องการจัดอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่
เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจำนวน เป้าหมายให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนของสถานศึกษา สังกัด สำนักงาน 
กศน. พ.ศ. 2561 ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0210.04/8021 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2562 

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
แนวทางการดำเนินงาน 

1. สำนักงาน กศน. กำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการ 
2. จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
3. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากเกณฑ์การคัดเลือก 
4. คัดเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของ

โครงการ 
5. ดำเนินการอบรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ค่าใช้จ ่ายในการประชุมกำหนดกรอบในการดำเนินงานเพื ่อการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม ครู กศน.
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ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดทำเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ 

สถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรมครู กศน.ฯ (โอน งปม. ไปท่ี สำนักงาน กศน. 
จังหวัด สำหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกเช้าร่วมโครงการ) 

5. ลงพื้นท่ีดำเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการ
ส่ือสาร จำนวน 5 ภาค 

โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

แนวทางการดำเนินงาน 
1) การประสานแผนการดำเนินงานกับสถาบัน กศน.ภาคท้ัง 5 ภาค และสำนักงาน กศน. 

กรุงเทพมหานคร 
2) กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน. ภาค ท้ัง 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) 
จัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูลท่ีได้มาจากชุมชน 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 ที่ได้มา
จากช ุมชน ผ ่านระบบ API ซอง Google มาพ ัฒนาเป็น 
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. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารประกอบการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 300 คน จากครูผู้สอนคนพิการที่ยังไมผ่่าน
การ  

อบรมการใช้แบบคัดกรองคนพิการทางการศึกษา ให้มีความรู้และสามารถทำหน้าท่ีคัดกรองบุคคลของสถานศึกษาว่า 
เป็นคนพิการประเภทต่าง ๆ และน่าผลการรับรองพร้อมข้อมูลจากการคัดกรองมาประกอบการพิจารณาจัดทำ แผน 
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

3. สรุปและติดตามผลการดำเนินงาน 
แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบป 
ระมาณ แนวทางการจัดสรร 

 

โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 
2. สำรวจและให้พื้นท่ียืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ของกรมอนามัย 
3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ตามจำนวน กศน. อำเภอ ท่ียืนยัน

ความพร้อม 
4. สำนักงาน กศน. จังหวัด จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
5. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข 

รายการ 
จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น 

ร้อยละ ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมท้ังส้ิน 
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น   2,525,900  

• แผนการใช้เงิน :- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ครูผู้สอนคนพิการ/สรุปและ ติดตามผล
การดำเนินงาน 

- 2,525,900  

100 

แนวปฏิบัติการเบิกจ่าย เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

แนวทางการจัดสรร 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 

1. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

         2. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดอบรม 
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0210.121/5351 ลงจันท่ี 26 กันยายน 2559 ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราช่ัวโมงละไม่เกิน 200 บาท 
2. ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด เพื่อประโยชน์ของ

ทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ 6 ช่ัวโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจำเป็น 

โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอาย ุ

แนวทางการดำเนินงาน 
1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 

ของผู้สูงอายุ 
2. สำรวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 

ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและ
ศักยภาพ ของบุคลากร ท่ีเป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่านห้องสมุด
ประชาชน บ้านหนังสือชุมชน รวมทั้งพื้นที่สาธารณะอื่น ๆ ที่มีในชุมชน เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ 
ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 

3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลท่ียืนยันความต้องการจัดกิจกรรม 

รายการ จำนวนเงิน/บาท    คิดเป็น จัดสรรให้แก ่

 ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมท้ังส้ิน   ร้อยละ   
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 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. 

 

รายการค่าใช้จา่ย หลักสูตร/บาท 
70 ชั่วโมง 420 ช่ัวโมง 

• ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ 200 บาท) 14,000 84,000 
• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม 11,700 57,000 

รวมท้ังส้ิน 25,700 141,000 
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4. หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
5. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 

โครงการเพิ่มพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. สร้างแผนการดำเนินงาน 2 ระดับ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับพื้นท่ี 
2. พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบการ

จัดทำ และใช้แผนสู ่การปฏิบัติ ช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของกลไกขับเคลื ่อน           
บูรณาการฯ) 

3. จัดทำแนวทางและกระบวนการพฒันาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้เช่ียวชาญ
และ ทีมวิชาการ 

4. จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีเพื่อขับเคล่ือนการออกแบบการทำงาน สร้าง
ความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 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 
 

 จำนวนเงิน/บาท 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
รายการ ไตรมาส 

1-2 
ไตรมาส 

3-4 รวมท้ังส้ิน 
จัดสรรให้แก ่

• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 50,492,900 50,492,900 100,985,800   
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพื้นที่ 50,000,000 50,000,000 100,000,000 99.02 • สถานศึกษาที่มีความต้องการ 

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

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว 100 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ ค่าใช้จ่าย

ในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
การด าเนินงานส าคญั 

ตามข้อสัง่การของรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวลัย ์) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
1. พัฒนา ครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการมศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher  
เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี  
  1.1 เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา  
(1) ให้เร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตราตาแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ข้าราชการครู กศน. 891 อัตรา เพื่อจัดสรร
ให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ 1 อัตรา  
  1.2 พัฒนาครู และบุคลากร  
(1) พัฒนาครู กศน.ตำบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการพฒันาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน การเรียนรู้  
(2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ  
(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์ จากดิจิทัลและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
2. พัฒนากศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in   
ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะท่ีง่ายต่อ การเข้าถึง มี
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้สาหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีส่ิงอำนวยความสะดวก มีความ
สวยงามท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้บริการ  

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น 
จัดสรรให้แก่ 

ไตรมาส 1-2 ไตรมาส 3-4 รวมท้ังส้ิน ร้อยละ 
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น 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) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 ภาค  5,000,000 5,000,000 50.00  
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  2.1 เร่งยกระดับ กศน.ตำบล 928 แห่ง (อำเภอละ 1 แห่ง) เป็น กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ท่ีประกอบด้วย ครู
ดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพื้นท่ี) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์  
  2.2 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู ้ท่ี
ทันสมัยสาหรับทุกคน โดยเปิดพื้นท่ีเพื่อยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พื้นท่ีสาหรับ การทางาน/การ
เรียนรู้ พื้นท่ีสาหรับทำกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดท้ังในรูปแบบดิจิทัล และสืบค้น
หนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบ Active learning  
  2.3 พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จานวน 103 แห่ง ให้เป็น Digital Library โดยให้ มีบริการ 
Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล  
  2.4 ปรับปรุงรถการอ่านเคล่ือนท่ี เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน  
3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities  
  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สาหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุก
เวลา มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน  
  3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์เรื่อง
ทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์  
  3.2 ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดต้ังกองลูกเสือท่ีเป็นลูกเสือท่ีมี
ความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ 1 กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือจิตอาสาพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด  
  3.3 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพท่ีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-
curve) โดยเฉพาะจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน สาหรับพื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพท่ี
เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี  
4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือขา่ย : Good Partnerships  
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม 
สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ  
  4.1 เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างการ
เรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยัง่ยนื  
  4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน  
  4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.  
5. พัฒนำนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  : Good Innovation  
ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์การดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้
ทันสมัย  
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
 

  5.1 เร่งจัดต้ังศูนย์ใหค้ำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ การ
บริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์  
  5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมท้ังให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสุดยอด กศน.ของ
แต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น  
  5.3 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
  5.4 ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่  
6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre  
ท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตท่ีสามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุก
กลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ  
  6.1 ให้เร่งประสานกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อจัดทำทำเนียบข้อมูลโรงเรียนท่ีถูกยุบ
รวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม  
  6.2 ให้สานักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดท่ีมีโรงเรียนท่ีถูกยุบรวมประสานขอใช้พื้นท่ี เพื่อจัดต้ัง ศูนย์การ
เรียนรู้สาหรับทุกช่วงวัย กศน.  
        
               

เพื่อให้จังหวัดเลขสามารถดำเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตลอดจนวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย “เมือง
น่าอยู ่ เมืองแห่งการท่องเที ่ยว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน” ซึ ่งหัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
รวม 8 ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

  Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน 
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียวให้
สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยท้ังทางร่ายกายและจิตใจของตนเองท่ีเหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง
ยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา



 39 

และเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้าง
ความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการ
พัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย 
ชาวไทยและนานาประเทศ 

 Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า 
การบริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อำนวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

 Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน 
สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ 
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวยความยุติธรรม สร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัย
จราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

 Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถี
ชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำเลยไปสู่สากล 

 Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี 21 โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
   Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดีงาม 
ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข 
ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื ้ออาทร 
ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
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ส่วนท่ี 3 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของกศน.อำเภอท่าลี ่

 
สถานศึกษาได้ประชุมบุคลากรเพื ่อร่วมกันประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์

สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ในการกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษารวมท้ัง
โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษาอันเป็นปัจจัยต่อการจัดการศึกษาเพื่อนำผลไปใช้ในการ
กำหนดทิศทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี ่ ซึ ่งได้ผลการ
ประเมินสถานภาพ ดังนี้   
1. SWOT Analysis ของสถานศึกษา 
 1.1 สภาพแวดล้อมภายใน 
 1.1.1จุดแข็ง(Strength )อยู่ในชุมชน 
 1.1.1.1 สถานศึกษาอยู่ในท่ีชุมชน    
 1.1.1.2 สถานศึกษามีอาคารเป็นเอกเทศ 
 1.1.1.3 มีบุคลากรเต็มพื้นท่ี/บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
 1.1.1.4 สถานศึกษามีนโยบาย/จุดเน้นการดำเนินงานท่ีชัดเจน   
 1.1.1.5 ผู้บริหารใช้หลักธรรมมาภิบาลในการบริหาร 
 1.1.1.6 มีการกระจายงบประมาณอย่างท่ัวถึงตามแผนงบประมาณ 
 1.1.1.7 มีการประชาสัมพันธ์งาน กศน.อย่างต่อเนือ่ง 
 1.1.1.8 มีวัสดุ ส่ือเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
 1.1.1.9 มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัด ส่งเสริมงาน กศน. 
 1.1.2 จุดอ่อน (Weakness ) 
 1.1.2.1 บุคลากรขาดความก้าวหน้าในการทำงาน  
 1.1.2.2 การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจากมีการปรับเปล่ียนบุคลากรบ่อย ๆ 
 1.1.2.3 ส่ือเทคโนโลยีไม่ทันสมัย สำหรับการให้บริการ 
 1.1.2.4 การปฏิบัติงานบางอย่างไม่ตรงกับบทบาทหน้าท่ี   
 1.1.2.5 บุคลากรใหม่ไม่ได้รับการอบรมก่อนการปฏิบัติงาน 
 1.1.2.6 ส่ือเทคโนโลยีไม่เพียงพอในการให้บริการ  
 1.1.2.7 ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่ายยังไม่เพียงพอ 
 1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 1.2.1 โอกาส(Opportunity) 
 1.2.1.1 มีภาคีเครือข่ายท่ีหลากหลาย ในการร่วมจัด ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน 
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 1.2.1.2 มีแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย 
 1.2.1.3 เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว/ศิลปะและวัฒนธรรม    
 1.2.1.4 ประชากรมีอาชีพท่ีหลากหลาย 
 1.2.1.5 การคมนาคมสะดวก และมีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ 
 1.2.1.6 มีช่องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีหลากหลายรวดเร็ว 
 1.2.1.7 มีช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งาน กศน. ท่ีหลากหลาย 
 1.2.1.8 ผู้บริหารสถานศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษา 

 

 1.2.2 อุปสรรค(Threats ) 
 1.2.2.1 ขาดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันเกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 
      1.2.2.2 ผู ้เรียนมีอายุเฉลี่ยน้อยลง มีวุฒิภาวะและความรับผิดชอบน้อยเป็นปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.2.2.3 ผู้เรียนเห็นความสำคัญการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนรู้ 
2. ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา 

2.1 ปรัชญาสถานศึกษา 
“คิดเป็น” เป็นกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหานำพาไปสู่ความสุขความสำเร็จโดยใช้ข้อมูล 3 ด้านมา

ประกอบการตัดสินใจ คือ ข้อมูลด้านวิชาการ ตนเองและสังคม ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติถ้าสำเร็จก็มีความสุขถ้าไม่
พอใจก็กลับไปทบทวนใหม่                                                                                            
 2.2 วิสัยทัศน์ 

“ประชาชนอำเภอท่าล่ี  ได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตท่ี
เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจำเป็นในโลกศตวรรษท่ี 21” 

2.3 อัตลักษณ์สถานศึกษา  “ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” 
2.4 เอกลักษณ ์“ให้โอกาสเรียนรู้  อยูอ่ย่างพอเพียง”  
2.5 คำขวัญ “กศน. คือ การศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน” 

 2.6 พันธกิจ 
  1) จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับ
การศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงบริบททางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2) ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน   ในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์การเรียน และแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ  
  3) ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมา
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 
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  4) พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เทคโนโลยยี   ส่ือและนวัตกรรม การวัดและ
ประเมินผลในทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

  5) พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 

  6) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการของ  กศน.
อำเภอท่าล่ี 

2.7 เป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. ประชาชนเขตพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี ผู้ด้อยพลาดและ
ขาดโอกาสทางการศึกษารวมท้ังประชาชนท่ัวไป
ได้รับโอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการศึกษา
ต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงเป็นไปตามสภาพปัญหา
และความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

-  จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน  
6 ตำบล  41 หมู่บ้าน  ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี นักศึกษา
และประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี 
เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 
 

2. ประชาชนเขตพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี ได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมขนเพื่อพัฒนาไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม
วัฒนธรรมประวัติศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการนักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี เข้า
ร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

3. ประชาชนเขตพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี ได้รับการ
ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยมีกศน.ตำบลศูนย์
การเรียนชุมชนและแหล่งเรียนรู้อื่นในชุมชนเป็น
กลไกในการจัดการเรียนรู้ 

-  จัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยนักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไป ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี เข้า
ร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอา่น 
โดยมี กศน.ตำบลจำนวน 4 แห่ง แหล่งเรียนรู้อื่น ใน
พื้นท่ี 

4. ประชาชนเขตพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี ได้รับโอกาสใน
การเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวันรวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดใหส้อดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  
ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี เข้าร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 
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5. ชุมชนและทุกภาคส่วนเขตพื้นท่ีอำเภอท่าล่ีร่วม
เป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและสนับสนุน
การดำเนินงาน 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนกิจกรรมการ
เรียนรู้ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและปรัชญาคิดเป็น 

- จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยมุ่งเน้นการจัดการ
ท่ีสอดคล้องกับสภาพกลุ่มเป้าหมาย  สังคม  ชุมชน  
และตามจุดเน้นและนโยบายการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยชุมชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมและ
สนับสนุน ร้อยละ 80  

6. กศน.ตำบลและกศน.อำเภอ พัฒนาและนำส่ือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารมาใช้ในการเพิ่มโอกาสและ
ยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้ 

- จัดอบรมบุคลากร โดยเน้นการนำส่ือเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  ร้อยละ 80  ในพื้นท่ี
อำเภอท่าล่ี เข้าร่วมในการจัดโครงการ/กิจกรรม 

7. กศน.ตำบลและกศน.อำเภอ พัฒนาและจัด
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลง
บริบทด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และส่ิงแวดล้อมรวมทั้งตามความ
ต้องการของประชาชนและชุมชนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย 

-  จัดการศึกษาต่อเนื่อง  (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง)  โดยจัดใหส้อดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป  
ร้อยละ 80  ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี เข้าร่วมในการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

8. บุคลากรของกศน.อำเภอท่าล่ี ได้รับการพัฒนา
เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างท่ัวถึง 

-จัดโครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากร ร้อยละ 80 เพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

9. กศน.อำเภอท่าล่ี มีระบบการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

-ปลูกฝังการปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาลบุคลากร 
ร้อยละ 80 มีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกนัเป็นสังคม
ปฏิบัติตนตามองค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาล 

 

 2.8  กลยุทธ์ 
 2.8.1 ประเด็นกลยุทธ์ มี  2 ประเด็น ประกอบด้วย  
 ประเด็นท่ี 1.  การสร้างโอกาสทางการศึกษา 

 ประเด็นท่ี 2.  การพัฒนาการจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
  2.8.2 กลยุทธ์ 

 กลยุทธ์ที่  1 เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลายและท่ัวถึง 
 

ตัวชี้วัด 
               1.1 ฐานข้อมูลความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
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               1.2 แผนการเรียนรู้ตามความต้องการการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล  และรายชุมชน 
               1.3 ระบบการให้บริการข่าวสารข้อมูลสารสนเทศแก่กลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางการดำเนินงาน 

     1.1 จัดกิจกรรมให้ประชาชนในพื้นท่ี  41 หมู่บ้าน  ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 
               1.2 กำหนดพื้นท่ีและกลุ่มเป้าหมายเพื่อเจาะลึกจัดกิจกรรม โดยดำเนินการท้ัง 6 ตำบล ตำบล ละ 1 
หมู่บ้าน  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศ  โดยจัดทำข้อมูลรายบุคคล  รายกลุ่ม  และเช่ือมโยงกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อสามารถตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและนำไปใช้ได้ 
               1.4 มีฐานข้อมูลท่ีระบุความต้องการ  ความพึงพอใจของผู้เรียน  ผู้รับบริการในพื้นท่ีเป้าหมาย 
               1.5 จัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล  รายครอบครัว  และรายกลุ่ม  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุก
กิจกรรม 
 กลยุทธ์ที่  2  ปรับวิธีเรียน  เปล่ียนวิธีสอน  ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 
  2.1  มีหลักสูตรและส่ือท่ีพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์การให้บริการ 
  2.2  มีวิธีการและนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 วิธีการ หรือ 1 นวัตกรรม 
  2.3  มีรายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของผู้จบ
การศึกษาแต่ละหลักสูตรเพิ่มขึ้น 
  2.4  มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
แนวทางการดำเนินงาน 
  2.1  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และคลังหลักสูตรให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
และผู้รับบริการ 
  2.2  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตร โดยคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.3  จัดให้มีสื่อ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของแต่ละ กิจกรรม
การเรียนรู้ 
  2.4  จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  ผู้รับบริการ และ
เนื้อหาของแต่ละกิจกรรม 
  2.5  พัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ และให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู ้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพ 
  2.6  จัดให้มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามเนื้อหาการเรียนรู้ของแต่ละ
กิจกรรม  โดยมุ่งเน้นการประเมินความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียนและผู้รับบริการ 
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  2.7 นำการจัดการความรู้มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  2.8 จัดบริการแนะแนวการศึกษาให้แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างท่ัวถึง 
  2.9 วิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  2.10 นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และภูมิปัญญาให้เป็นฐานความรู้ของชุมชน 
ตัวชี้วัด 
      3.1  ห้องสมุดประชาชนได้รับการพัฒนากิจกรรมให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต 
      3.2  มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีหลากหลาย  ซึ่งเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้ของประชาชน 
      3.3  มีการส่งเสริมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  และแหล่งเรียนรู้ 
แนวทางการดำเนินงาน 
      3.1  ขยายแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและกว้างขวาง ครอบคลุมในทุกประเภทและพื้นท่ี 
      3.2  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและองค์ความรู้  ตลอดจนสื่อต่างๆ ในการให้บริการอย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
      3.3  ส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเช่นศูนย์ ICT  โทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา (ETV) 
      3.4  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีชีวิต เช่น ห้องสมุดประชาชน  กศน.ตำบล  กศน.อำเภอ  แหล่ง
เรียนรู้  ตลอดจนส่งเสริมการจัดกิจกรรมในรูปหอกระจายข่าว วิทยุชุมชน  

กลยุทธ์ที่  4  ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา 
ตัวชี้วัด 
                4.1  จำนวนภาคีเครือข่ายอย่างน้อย 4 เครือข่าย ในพื้นท่ีร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียนร่วมกับ
สถานศึกษา 
                4.2  จำนวนกิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรม  ของสถานศึกษา  ทีมีภาคีเครือข่ายร่วมจัด 
                4.3  ร้อยละ 80ของผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมายท่ีร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 
 
แนวทางการดำเนินงาน 
                4.1 แสวงหาและจัดทำฐานข้อมูล  และทำเนียบภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้  ท้ังในและนอกพื้นท่ี
อำเภอท่าล่ี 
                4.2 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบ
ต่างๆ  
                4.3  จัดให้มีข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ของภาคีเครือข่าย  
                4.4  สร้างแรงจูงใจให้เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนกับภาคีเครือข่าย 
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                4.5  ส่งเสริมให้มีการระดมการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
                4.6  จัดและพัฒนากิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์ 
 กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
ตัวชี้วัด 
                5.1  สถานศึกษา  ผ่านเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลระดับดี 
                5.2  จำนวนบุคลากรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95ทำงานตรงตามความรับผิดชอบ 
                5.3  มีระบบการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการดำเนินงาน 
                5.1  พัฒนาระบบการทำงานในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่อง 
                5.2  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการบริการ  และการจัดการความรู้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
                5.3  นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
                5.4  ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน 
                5.5  พัฒนาระบบการให้บริการด้วยเทคโนโลยีส่ือสารสนเทศ  เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
                5.6  จัดและพัฒนาการประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ  โดยการจัดอาสาสมัคร กศน.  
เป็นผู้ประสานงานระหว่างตำบล และหมู่บ้าน 
                5.7  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 
 2.9 เป้าหมาย 
 1. ประชากรวัยแรงงานอายุ 15-59 ปี  ได้รับการศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็น  
ได้แก่ 
       1.1) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15–39 ปี  ได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับมัธยมศึกษา 
       1.2) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40–59 ปี  ได้รับบริการการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ประชาชนในอำเภอท่าล่ีมีความรู้และทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ภาคส่วนของสังคมอย่างน้อย 1 ภาคี มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. ประชาชนในอำเภอท่าล่ีได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิต จากส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และแหล่งเรียนรู ้
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3. งบประมาณ 
3.1 เงินงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี  ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 
1. งบดำเนินงาน (ผลผลิตท่ี 4) : 4004         
  - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต      ได้รับจัดสรร   31,050  บาท 

- การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน     ได้รับจัดสรร   72,000  บาท 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    ได้รับจัดสรร   43,200  บาท 
- เพื่อจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือ    ได้รับจัดสรร   17,600  บาท 
- ค่าเช่าบ้าน        ได้รับจัดสรร   25,000  บาท 
- งบบริหาร        ได้รับจัดสรร   13,000  บาท 
- ค่าเช่าทรัพย์สิน        ได้รับจัดสรร   54,000  บาท 

2. งบดำเนินงาน (ผลผลิตท่ี 5) : 4005         
- งบบริหารห้องสมุดประชาชน      ได้รับจัดสรร   30,000  บาท 
- ค่าหนังสือ  ส่ือ  ห้องสมุดประชาชน     ได้รับจัดสรร   30,000  บาท 
- ค่าวารสาร        ได้รับจัดสรร   12,000  บาท 
- ค่าหนังสือพิมพ์        ได้รับจัดสรร    7,300  บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค        ได้รับจัดสรร    5,700  บาท 
- ค่าหนังสือพิมพ์ให้  กศน.ตำบล      ได้รับจัดสรร   14,730  บาท 

3. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)        ได้รับจัดสรร  569,580 บาท 
4. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)      ได้รับจัดสรร  417,300 บาท 
5. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)      ได้รับจัดสรร  1,701,400 บาท 
6.  งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนคนพิการ)   ได้รับจัดสรร       7,500  บาท   
7. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพ)    ได้รับจัดสรร     48,000  บาท 
8. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ/    ได้รับจัดสรร     25,700  บาท 
     โครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ) 
9. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)     ได้รับจัดสรร     65,000  บาท 
10. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)      ได้รับจัดสรร   300,000  บาท 
11. งบรายจ่ายอื่น (โครงการ Smart Farmer)       ได้รับจัดสรร    30,430  บาท 

  รวมทั้งสิ้นจำนวน   3,520,490 บาท 
 
3.2 เงินนอกงบประมาณ                    จำนวน    25,234.74  บาท 
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ส่วนท่ี 4 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายละเอียดงาน/โครงการ 

  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จำนวน  10  งาน  8  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานและความ
ต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

จุดเน้นการดำเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ 2563 
 งาน 
  1. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  
 2. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 3. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 4. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 5. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 7. งานพัฒนาบุคลากร  
 8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 9. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 10. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โครงการ 
   1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
  2.  โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
   3.  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
   4.  โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
                          สำหรับคนพิการ 
   5.  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
        กระทรวงสาธารณสุข 
   6.  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
                         และสมองของผู้สูงอายุ 
  7. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  8. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 



  

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการ
ศึกษาสำหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทย
สามารถอ่านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มี
ความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดคำควณ
เบ้ืองต้น  โดย
บูรณาการกับสภาพ
ความต้องการ และ
ปัญหาของสังคมท่ี
สอดคล้องกับวิถี

จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดคำควณ
เบ้ืองต้น    โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคม ท่ี
สอดคล้องกับวิถีการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียน 
1.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทย ผู้ลืมหนังสือ
ไทย หรือผู้สนใจท่ัวไป เข้า

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป 
 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 210 -  - 
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การดำเนินชีวิตของ
ผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557   
ของสำนักงาน กศน. 
และส่ือท่ีเหมาะสม
กับสภาพและพื้นท่ี
ของกลุ่มเป้าหมาย   

เรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับ
สาระสำคัญเช่น -การจัด
กระบวนการเรียนรู้              
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ดำเนินการรับสมัคร
ผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
4)ดำเนินการขออนุญาต
จัดต้ังกลุ่มส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย 
 
5)ดำเนินการกำหนดสภาพ
และดำเนินการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดทำแผนบูรณาการ
ร่วมกับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ             
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ในเขตพื้นท่ีอำเภอ             
ท่าล่ี   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้
แต่ละครั้งเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา แผนการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละหน่วง
งานต้นสังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดทำหลักฐาน
ทางการศึกษา 

รวม 210 คน  17,600  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.........กศน.อำเภอท่าลี่..........       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

2 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.
2551(ปรับปรุง    
พ.ศ.2559) 
 

เพ่ือ 
1) สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบต้ังแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยดำเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน
ค่าจัดซื้อตำราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือ
เพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่
เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา ทั้งระบบการ

1.การจัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานระดับประถม 
ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จดัซื้อสื่อการเรียน
การสอน/หนังสือเรียน 
3.การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  
4.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา กศน. 
5.กิจกรรมปรับพ้ืน
ฐานความรู้/ค่าย
วิชาการ 
6.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 
7.กิจกรรมกีฬาต้านยา
เสพติด 

1. จำนวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียน
ที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียน
ที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียน
ที่สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

-กลุ่มประชาชนที่
ผู้ด้อย ขาด/พลาด
โอกาสทาง
การศึกษา 
ภาคเรียนที่ 
2/2562 
 
ภาคเรียนที่ 
1/2563 
 
รวมทั้งหมด  
1,500 คน 
 
 

 

 

 

 

750  คน 

 

750  คน 

 

 

 
 
 

 
 

 

1,344,140 
 

 
1,344,140 

 
 

 
 

 
 

 
- 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
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ให้บริการ ระบบการเรียน
การสอน ระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การพบกลุ่ม และการ
เรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพ่ือ
เทียบระดับการศึกษา และ
การเท ียบโอนความร ู ้ และ
ประสบการณ ์ ท ี ่ ม ี ความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบ
ได้ มีมาตรฐานตามที่กำหนด 
และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือ
ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์
อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริม
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

8.การประเมินระดับ
การรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. 
9.กิจกรรมติวเข้ม/สอน
เสริม 
10.วัดและประเมินผล 
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรมลูกเสือ 
เนตรนารี และยุวกาชาด 
กิจกรรมจิตอาสา การจัดต้ัง
ชมรม/ชุมนุม และเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนนำกิจกรรม
การบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพ่ิม
ชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบ
ตามหลักสูตรได้ 
 

รวม 1,500 คน 2,688,280 - - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
3 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัด
การศึกษา 
เพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคล
เพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุขโดยเน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น 4 
ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่ง
ที่จะเสริม สร้างความสามารถให้กับบคุลเพ่ือมี
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละสถานการณ์ 
 

1) การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
2)  การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
4.ความเหมาะสมของสถานที่/
สื่อ/สิ่งอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถ
นำความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ข้ึนไป 

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
อำเภอท่าลี่ 

270 - 31,050 - 

รวม 270 - 31,050  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1) หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าล่ี                                สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
 

(2) 
ท่ี 

(3) 
ช่ืองาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน 

เป้าหมาย 
อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย

อื่น 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาสังคม
และชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และบุญคุณ
ของ
พระมหากษัตริย์
ไทย” 

1) เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้
เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดทำ
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัติ 
3. ดำเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 
 

1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80  ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
.6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ประชาชน
ท่ัวไปอำเภอ
ท่าล่ี                                          
    
 

180 - 
 
 
 
 

72,000 - 

รวม  180  72,000  
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่                                    สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/
โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัด
การศึกษาการ
เรียนรู้ตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้
เข้าใจแนวทางการศึกษา
ความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม 
ต่อไป 

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ

น้อมนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  ความ

เข้าใจ การดำเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจำวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

ให้กับครัวเรือนได้  
 

ประชาชนทั่วไป 108  คน - 43,200 - 

รวม 108 - 43,200 - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับตำบล เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
2) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม ขยาย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการ
อ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่าง
กว้างขวางและทั่วถึง เช่น พัฒนา
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็น

  1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ตำบล และร่วมกับภาคีเครือข่าย
เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ในห้องสมุดและพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที่ 
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหลง่
เรียนรู้และจัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครสง่เสริมการอ่าน 

1. จำนวน
ผู้รับบริการ
เป็นไปตาม
เป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
2. ความ
เหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่
สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

-กศน.อำเภอ   
-กศน.ตำบล     
-ห้องสมุดประชาชน  
-บ้านหนังสือชุมชน 
-ประชาชน         

1 
6 
1 
20 

6,000 
 

- 49,910 - 

กศน.กผ.01/63 

58 
 



 
11 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การ
ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ออกให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ต่างๆ 
อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้ง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่อ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอ่าน
อย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
ร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ใน
โรงงาน สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

 4.ความพึงพอใจ
ที่อยู่ในระดับ ดี
ข้ึนไป 
 

รวม 6,000 - 49,910 - 

 
 
 
 
 

59 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนา
บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี
สมรรถนะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการดำรงตำแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือ
เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะ
สูงข้ึนในการบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 

1) พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้าน
การนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดทำแผนงาน/
โครงการ 
 

1.จำนวนบุคลากรของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรที่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ้างประจำ 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ์จ้างเหมา 
7) จ้างเหมาอ่ืน 

1 
2 
11 
- 
2 
- 
1 
 
 

- - - 
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3) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดย
ส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ
แผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ตำบล เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการดำเนินงานตามบทบาท
ภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการ
บริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร 
รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใน
ทุกระดับเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบ
ที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 

 

รวม 17 - - - 

 
 
 

61 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงความสำคัญของระบบการประกัน
คุณภาพ และสามารถดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ี
เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่
กำหนด 

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

1.ร้อยละของสถานศึกษาใน
สังกัดที่มีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

- กศน.อำเภอท่าลี่ 
- บุคลากร กศน.
อำเภอท่าลี่ 

1  แห่ง 
 
 

17  คน 

- - - 

รวม 1 แห่ง - - - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย 
(งาน/โครงการในภาพรวม) 

(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7)เป้าหมาย (8)งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก
การกำกับ ติดตามและรายงานผลการนำ
นโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสื่ออื่นๆ ที่
เหมาะสม เพ่ือการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงาน
การนิเทศ ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของหน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่สามารถ
ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้สำเร็จตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตาม
แผนที่กำหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

1) กศน.อำเภอ 
2) กศน.ตำบล 
3) ห้องสมุด
ประชาชน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 

1 แห่ง 
6  แห่ง 
1  แห่ง 

 
20 แหง่ 

- - - 
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4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตาม
ตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของสำนักงาน กศน.ให้ดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด 
5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ต้ังแต่ จังหวัด อำเภอ 
และตำบล เพ่ือความเป็นเอกภาพในการ
ใช้ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

รวม 28 แห่ง - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 

 



 
17 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ 
โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และ
การนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตาม
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้
มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหาร
จัดการ 
3) ประสานขอ
ใช้สถานที่
โรงเรียนยุบรวม
ขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ต้ังศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับ
ทุกช่วงวัย กศน. 

 

1.จำนวนระบบ

ฐานข้อมูลด้าน

การศึกษาของ

ประชาชนจงัหวัดเลยท่ี

ได้รับการพัฒนาให้

ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ี
ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

บุคลากร  กศน.
อำเภอท่าลี่ 

 

17  คน - - - 

รวม 17 คน - - - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน........................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

11 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนที่ 6 ตำบล ของ
อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม นำความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้
ประชาชน ท้ัง 6
ตำบล ในเขตพ้ืนที่
อำเภอท่าลี่ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อำเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง ดังน้ี 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง 
ข้ึนไป  
- 
  

2ฐฐฐ 

  .1 จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 .2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำ
ความรู้ไปใชใ้นการลดรายจ่าย หรือ
เพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบใน
การนำความรู้ไปใช ้
 2.5 ความพงึพอใจที่อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

ประชาชนชน   
ทั่วไป 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อำเภอ 1 
อาชีพ  
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง ดังน้ี 
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง 
ข้ึนไป 

 
 

70  คน 
 
 

240 คน 
 
 

180 คน 
 

 
 
 
 
  

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

40,000 
 
 

116,000 
 
 

144,000 
 

รวม  490 คน - - 300,000 บาท 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

12 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสานด้านอาชีพ 

    4.1 เพ่ือฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ ให้กับประชาชน
ในพ้ืนที ่ 
    4.2 เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรม
ดำเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการ
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือ 
ข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.จํานวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม 
หลักสูตรภาษาต่าง 
ประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ (ระยะสั้น)
สําหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียน ศึกษา 
กศน.  
2.ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่าน
การ อบรมตาม
หลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสาร ด้านอาชีพ 
(ระยะสั้น) มีความรู้ใน

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 คน 
20 คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
24,000 
24,000 
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การสื่อสาร ภาษา 
อังกฤษ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตได้ 
 3.ร้อยละของครู กศน. 
ที่สามารถจัดกระบวน 
การเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

รวม 40 คน - - 48,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน..........................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี ่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

13 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

1. เพื่อพัฒนาความรู้และ

ทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารและเพื่อการสอน  

โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  

และภาษาอังกฤษเพื่อการ

มีภาวะผู้นำรวมไปถึงหลัก

ไวยากรณ์ท่ีสำคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ  
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ครู 
และบุคลากร 

1.ร้อยละของครู 

กศน. ท่ีสามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารได้อย่าง

สอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

2.ความพึงพอใจท่ี

อยู่ในระดับ ดี ขึ้น

ไป 

- ครูอาสาสมคัรฯ 
- ครู กศน.ตำบล 
- ครู ศรช. 
 
 

 

14 คน  - 

 
- - 
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2. เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้ส่ือโซเชียว
มีเดียและส่ือเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
3. เพื่อส่งเสริมความครูผู้
เข้าอบรม  ให้สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ท่ี
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
 

รวม 14 คน  - - - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน..........................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี ่                       สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

14 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยสำหรับคน
พิการ 
 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่า
จัดซื้อตำราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ท้ัง
ระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่าน
การเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม 
และการเรียนแบบช้ันเรียน  

1)จัดการศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 
2) พัฒนาครูผู้สอน
คนพิการ 
3) จัดการจัดการ
ศึกษาสำหรบัคน
พิการ 
4) การติดตาม
ประเมิน 
ผล 
5) การสรุป รายงาน
ผลการดำเนิน 
งาน 

ร้อยละ 80ของ
กลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ (คน
พิการ)ได้รับ
โอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและมี
คุณภาพ 
สามารถจบ
หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบระดับ
การศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

นักศึกษาผู้พิการ 

 
20 คน 90,000 - - 

รวม 20 90,000  - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(2)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษา
ธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย 

มีความรู้  ความเข้าใจ 

และทักษะในการ

ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อสามารถนำ

ความรู้ไปใช้ และ

ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ

การดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

 

1.จัดกระบวน การ
ดำเนินงานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติท่ีกำหนด 
4.ดำเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

1.จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบท่ีสามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพ 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับดี  ขึ้นไป 

อสม./
ประชาชน
ท่ัวไป 

20  คน - - 25,700 

รวม 20 คน   25,700 

 

 

กศน.กผ.01/63 

72 

 



 
25 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย
อื่น 

16 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 

1)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผูสู้งอายุ
เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ 
(AgeingSociety)  
2)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สงูอายุภายใต้
แนวคิด “Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
3)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
และศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาส
ให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
สำหรับผู้สงูอายุ 
จัดกระบวนการให้
ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและ
ชุมชนเพ่ือคง
พัฒนาการทาง
กาย จิต และ
สมองของผู้สงูอายุ 
 

1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน - 12,000.- - 

รวม 120 คน - 12,000 - 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

17 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการบรูณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้าง
เครือข่ายดิจิทัล
ชุมชนระดับตำบล 
(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้า
ออนไลน์) 
 

1. เพ่ือพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความรู้เก่ียวกับการทำ
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 

1. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เก่ียวกับการทำ
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 
3. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน 

1.ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
   ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้เก่ียวกับการทำ
ธุรกิจและการค้าออนไลน์มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ   
2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพของสินค้า

และผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง

ย่ิงข้ึนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

ประชาชนทั่วไป 
ในอำเภอท่าลี ่            

144 คน - - 65,000 

รวม 144 คน - - 65,000 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(1)  หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอท่าลี่          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(2) 
ที ่

(3) 
ชื่องาน/โครงการ 

(4) 
วัตถุประสงค์ 

(5) 
กิจกรรมหลัก 

(6) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(7) เป้าหมาย (8) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

18 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

เพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับ
บริบทของพ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชนรวมทั้ง
การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดย
ตระหนักถึงคุณภาพของ
ผลผลิตความปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมี
ทักษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่และความ
ต้องการของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

1.จำนวนประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmerมีความรู้ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้ 
3. ร้อยละของครู กศน. ท่ีสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ข้ึนไป 

ประชาชนในพ้ืนที่
อำเภอท่าลี่ 
  

40 คน 
 
 
 
 

- - 30,430 

รวม 40 คน   30,430 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

1.หน่วยงาน      กศน.อำเภอท่าล่ี            

 
2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 3.8, 3.10 และ 4.2   
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E 
 3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ผู้ไม่รู้หนังสือ 210 คน 

รวมทั้งสิ้น 210 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 ของ
สำนักงาน กศน. และส่ือท่ีเหมาะสม
กับสภาพและพื้นท่ีของ
กลุ่มเป้าหมาย   
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) จัดการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ  
2) การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  4 จำนวน   17,600  บาท 
 รวมทั้งสิ้น   -   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ผลผลิตที่ 4 8,800 - 8,800 - 

รวมทั้งสิ้น 8,800 - 8,800 - 
 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล 
 นางอัญชลี  บุญเพ็ง       ครูอาสาฯ         
นางวรรณวิภา  มะโนศรี  ครูอาสาฯ 
นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส   ครูอาสาฯ 
โทรศัพท์   042- 889838 
โทรสาร    042- 889838 

 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอท่าลี่   จังหวัเลย 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.) ชื่อโครงการ  โครงการ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563  
นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นท่ีสูงให้
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ 

ข้อ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 
  ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม    
อสม.วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0 ): Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
 

3.) หลักการและเหตุผล 
 การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานทีจำเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้นแรก
ของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเช่ือมโยงการส่ือสารของผู้คน ต่าง ๆ ในสังคมนี้เข้าด้วยกัน 
องค์การยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง รัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการ ติดต่อส่ือสารให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลรวมท้ังการใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็น
ภาษากลางในการส่ือสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพื้นฐานในการติดต่อส่ือสาร 
การเรียนรู้ การแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้อง
เรียนรู้ ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม และ
ความเจริญของชาติไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน 
กศน.) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังน ั ้นจึงได้จ ัดทำหลักสูตรการรู ้หน ังสือไทย พุทธศักราช 2557  ตามคำส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 503/2557 สั่ง ณ วันที่ 28  พฤษภาคม 2557 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือไทย และประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจเรียนรู้ภาษาไทย ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและคำนวณเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ และจาการสำรวจประชากร (พ.ศ.2557)6.9 ล้านคน หรือ 18 % จากทั้งหมด 37.7 ล้านคน พบว่า
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ในจำนวนนี้มีผู้ไม่รู้หนังสือประมาณ 2.7 ล้านคน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป 
4.) วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช 2557 ของสำนักงาน กศน. และส่ือท่ีเหมาะสมกับสภาพและพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมาย   
5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน 210 คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
6.)วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้า 
หมาย 

เป้าหมาย พื้นที่ดำเนนิการ ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช2557    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิดคำควณ
เบ้ืองต้น    โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคม ท่ี
สอดคล้องกับวิถีการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียน 
1.)ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให้กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทย ผู้ลืมหนังสือ
ไทย หรือผู้สนใจท่ัวไป เข้า
เรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
2.)แนะแนวสร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียนเกี่ยวกับ
สาระสำคัญเช่น-การจัด

จัดการศึกษาเพื่อ
เพิ่มอัตราการรู้
หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถ
ในการฟัง พูด 
อ่าน และเขียน 
รวมทั้งการคิด
คำควณเบ้ืองต้น  
โดยบูรณาการ
กับสภาพความ
ต้องการ และ
ปัญหาของ
สังคมท่ี
สอดคล้องกับวิถี
การดำเนินชีวิต
ของผู้เรียน 
โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 

ผู้ไม่รู้
หนังสือ 

210 คน - กศน.อำเภอ 
ท่าล่ี 

ไตรมาสท่ี 
1 และไตร
มาสท่ี  3 

17,600 
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กระบวนการเรียนรู้             
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
3) ดำเนินการรับสมัคร
ผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
4)ดำเนินการขออนุญาต
จัดต้ังกลุ่มส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย 
5)ดำเนินการกำหนดสภาพ
และดำเนินการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดทำแผนบูรณาการ
ร่วมกับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สูงอายุ             
ในเขตพื้นท่ีอำเภอ             
ท่าล่ี   
6) บันทึกการจัดการ
เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้
แต่ละครั้งเพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา แผนการเรียนรู้
ในครั้งต่อไป 
7) การวัดและประเมินผล 
เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
8) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละหน่วง
งานต้นสังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดทำหลักฐาน
ทางการศึกษา 

พุทธศักราช 
2557   
ของสำนักงาน 
กศน. และส่ือท่ี
เหมาะสมกับ
สภาพและพื้นท่ี
ของ
กลุ่มเป้าหมาย   
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7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน 
ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบรหัสงบประมาณ  2000234004000000  
แหล่งท่ีมาของเงิน  6211200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม      เป็นเงิน  17,600     บาท 
               รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    17,600     บาท 

                                                       ( หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน ) 
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 
-การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 8,800 - 8,800 -   

รวม 8,800 - 8,800 -   
 
9.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

     - นางอัญชลี  บุญเพ็ง    ครูอาสาสมัคร ฯ 
 - นางวรรณวิภา  มะโนศรี   ครูอาสาสมัคร ฯ 
 - นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส   ครูอาสาสมัครฯ 

10.) เครือข่าย 
           10.1  หัวหน้าส่วนราชการ 
 10.2  สาธารสุขอำเภอท่าล่ี 
 10.3  โรงพยาบาลอำเภอท่าล่ี 
 10.4  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 
 10.5  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 10.6 โรงเรียนในระบบ 
 10.7  วัด 
 10.8  ผู้นำชุมชน 
11.) โครงการที่เก่ียวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 
 11.2 โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางการกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 11.3 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 

11.4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
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12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ท่ีสนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
13.) ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ    จำนวน 210 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 

14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี่    

 
2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 4.2  นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW 2.2 และ 3 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) ประเด็นที่ 7 E เลยเมืองแห่งการศึกษา. 
 
3. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

กศน.-กผ-02/63 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนผู้ด้อย พลาด 
และขาดโอกาสทาง
การศึกษา 
ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 
 

 
 
 

118 
436 
946 

 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1,500 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการให้
ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตำราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียน
อย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จ ัดการศ ึกษานอกระบบระดับการศ ึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาด
โอกาสทางการศึกษา ทั้งระบบการให้บริการ ระบบ
การเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบ
กลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และ
การเทียบโอนความรู ้และประสบการณ์ท ี ่มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่
กำหนด และสามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้าง
ความสามัคคี ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเน่ือง และส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธ ิ ปไตยอ ั นมี
พระมหากษัตริย ์ทรงเป ็นประมุข เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนำ
กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์อ่ืนๆนอกหลักสูตร มา
ใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.การเรียนการสอนนักศึกษา กศน. 
4.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
5.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
6.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
7.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
8.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
9.วัดและประเมินผล 
 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   จำนวน. 2,688,280 บาท 
ผลผลิตท่ี  4 จำนวน     -          บาท 
     รวมท้ังสิ้น  2,688,280  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
อุดหนุน 

 
1,344,140 

 
- 1,344,140 

 
- 

รวมท้ังสิ้น 1,344,140 
 

- 1,344,140 
 

- 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล..นายสำราญ  รุ่งเรือง 
            นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส 
            นางชุติมา ต้ังตระกูลธนกิจ 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889014 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบล 6 แห่ง 

8.ตัวชีว้ัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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1.งาน : การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

2. สอดคล้องกับนโยบาย  
   2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

       นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข้อที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข้อท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

   2.2 สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 

         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด้านท่ี 2 การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  : Good Place – Best Check in  

   2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 
           ประเด็นท่ี 7  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล  สงเสริม
การเรียนรแูละทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย เพื่อสวนรวม เนนการนําความรูไปสูการปฏิบัติ 
สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษท่ี 
21  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 
     2.4 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี ่
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม      ตัวบ่งช้ีท่ี 
1.2 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.3 ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน 

 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพครูการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตัว
บ่งช้ีท่ี 2.2 คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 คุณภาพ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 

3. หลักการเหตุผล  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ.2551 และตามนโยบาย

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี เห็นความสำคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จึงจัดทำโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2559)  ขึ้น 

4. วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากรท่ีเป็นผู้ด้อยพลาด โอกาสทางการ
ศึกษารวมท้ังประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง    
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

นักศึกษา  กศน.อำเภอท่าล่ี   ( จำนวน  750  คน/ภาคเรียน) 
ระดับประถมศึกษา     จำนวน   59  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน  218  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  473  คน 

  รวมจำนวนทั้งสิ้น          จำนวน  1,500 บาท         
เชิงคุณภาพ 

- ผู้เรียนท่ีจบการศึกษานำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน  เช่น  การศึกษาต่อ  และการ
ประกอบอาชีพ 

 6. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พื้นท่ี
ดำเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบ 

ประมาณ 

1.การจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน/
หนังสือเรียน 
3.การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  
4.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา 
กศน. 
5.กิจกรรมปรับพื้น
ฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
6.กิจกรรมลูกเสือ/ 
ยุวกาชาด 

1) เพื่อจัด
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน และ
ยกระดับ
การศึกษา
ให้กับ
ประชากรท่ี
เป็นผู้ด้อย
พลาด โอกาส
ทางการศึกษา
รวมทั้ง
ประชาชน
ได้รับโอกาส

-กลุ่ม
ประชาชนท่ีผู้
ด้อย ขาด/
พลาดโอกาส
ทางการศึกษา 
ภาคเรียนท่ี 
2/2562 
 
ภาคเรียนท่ี 
1/2563 
 
 
 

 

 

 

750  คน 

 

750  คน 

 

รวมทั้งหมด  
1,500 คน 

พื้นท่ี
อำเภอท่าล่ี   

ท้ัง 6 
ตำบล 

1 ต.ค. 
2562- 
30 ก.ย. 
2563 

งบอุดหนุน   
จำนวน. 
2,688,280
บาท 
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7.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
8.การประเมินระดับการรู้
หนังสือของนักศึกษา กศน. 
9.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
10.วัดและประเมินผล 

ทางการศึกษา 
อย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึง   

 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนท่ัวไป ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ 2000233016500007 ค่าจัดการเรียนการ
สอน รหัสงบประมาณ 2000233016500008 แหล่งของเงิน 6311410  จำนวน 2,688,280 บาท  (สองล้านหกแสน
แปดหมื่นแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ดังนี้ 

- ค่าจัดการเรียนการสอน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จำนวนเงินท้ังส้ิน  
1,701,400 บาท 

- ค่าซื้อหนังสือเรียน รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 จำนวนเงินท้ังส้ิน  
569,580 บาท 

- ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  รหัสงบประมาณ 200023301500514  แหล่งของเงิน 6211410 
จำนวนเงินท้ังส้ิน  417,300 บาท 

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) 

ดำเนินการตามโครงการ 
1.การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย 
2.จัดซื้อส่ือการเรียนการสอน/หนังสือเรียน 
3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
4.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 
5.กิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้/ค่ายวิชาการ 
6.กิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาด 
7.กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
8.การประเมินระดับการรู้หนงัสือของ
นักศึกษา กศน. 
9.กิจกรรมติวเข้ม/สอนเสริม 
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9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - เจ้าหน้าท่ีงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - ครู อาสาสมัคร กศน. 
 - ครู กศน.ตำบล/ครูศูนย์การเรียนชุมชน 
 - ครู ผู้สอนคนพิการ 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
 - องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) 
 - กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
 - โรงพยาบาลท่าล่ี 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
 - วัด 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 
- โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- โครงส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย 

12. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผู้เรียนท่ีจบการศึกษานำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ศึกษาต่อ 
แก้ปัญหาของตนเองและชุมชน 
13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
   13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

- มีผู้เรียนเข้าศึกษาตามหลักสูตรและจบตามเกณฑ์และระยะเวลาท่ีสถานศึกษากำหนด 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 

- ร้อยละ 80 ของผู้เรียนนำความรู้ ประสบการณ์จากการเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเองและนำไปศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 

14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
- แบบทดสอบ/ข้อสอบ 
- แบบติดตามผู้เรีย 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้
ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอทา่ลี ่

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 270 คน 
 
 
 

รวมทั้งสิ้น 270 คน 
 

 

2. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 , 5  นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW 3   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0) T, A ,I ,L 

 3. ชื่องาน/โครงการ   โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
 4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1 เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น 4 ด้าน 
2 เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม 
สร้างความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละ
สถานการณ์ 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
  นายวัชระ  สอนขาว 
โทรศัพท์  042-889383 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
2)  การติดตามประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
อำเภอท่าลี่ 

6. งบประมาณ งบดำเนินงาน 
ผลผลิตที่  4      31,050.-  บาท 
    รวมทั้งสิ้น     31,050.-  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบดำเนินงาน - 15,050 15,050 

 
- 
 

รวมทั้งสิ้น - 15,050 15,050 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ช่ือโครง   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
2. สอดคล้องกับนโยบาย 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็นคน
ไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ 
 1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

                   1.3ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบใหม่    
               ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1ส่งเสริมให้มีการให้ความรู ้กับประชาชน ในการรับมือและปรับตัวเพื ่อลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวช้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
5.2สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง การกำจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ำ เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมชน 

            5.3ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้    
                ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด 
3.หลักการและเหตุผล 
 ด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์) ได้มอบนโยบาย ให้สำนักงาน กศน. 
ให้ดำเนินการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW มีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
Good Activities พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุก
ที่ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
ประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ของคน
ในชุมชนไปสู่การจัดกรความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
สร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตาม
สภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 เพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนแนวทางในการอบรมให้ความรู้ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ประชาชน ในพื้นท่ี  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ีจึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตข้ึน 
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4. วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจำเป็น 4 ด้าน 
 4. 2 เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะเสริมสร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและแต่ละสถานการณ์  

5. กลุ่มเป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ  ประชาชนท่ัวไป                            จำนวน  270    คน 
เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

6. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

ประชุมวางแผน
ดำเนินงานร่วมกับ
บุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมของ
บุคลากรและ
วางแผนการ
ดำเนินงาน
โครงการ 

บุคลากร กศน.
อำเภอท่าล่ี 

 
17 คน 

 
กศน.อำเภอ

ท่าล่ี 

ไตรมาสท่ี 
2,3 

31,050.- 

จัดทำโครงการและ
เสนอขออนุมัติ
โครงการ 

เพื่อจัดทำ
โครงการและขอ
อนุมัติ
งบประมาณใน
การดำเนินงาน 

บุคลากร กศน. 
อำเภอท่าล่ี  

 
1 คน 

 
กศน.อำเภอ
ท่าล่ี 

ดำเนินงานตาม
โครงการ 
 
 

1 เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต
พื้นฐานของ
บุคคลเพื่อให้
สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมี
ความสุขโดย

- ประชาชนท่ัวไป  
 
 
 
 

270 คน 
 
 
 
 
 

 

อำเภอท่าล่ี 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

เน้นทักษะชีวิต
พื้นฐานท่ีจำเป็น 
4 ด้าน 
2 เพื่อจัด
การศึกษาใน
รูปแบบการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่ง
ท่ีจะเสริมสร้าง
ความสามารถ
ให้กับบุคลเพื่อมี
ทักษะชีวิตใน
การแก้ปัญหา
เฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับ
พื้นท่ีและแต่ละ
สถานการณ์
  

 
ประเมิน/สรุป/
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
เพื่อสรุปผลและ
นำผลการ
ดำเนินงาน
โครงการมา
พัฒนา/
ปรับปรุง แก้ไข
ปัญหา และ
รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 
- บุคลากร กศน.
อำเภอ 
ท่าล่ี 
 

 
17 คน 

 
กศน.อำเภอ

ท่าล่ี 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6211200  ใช้งบประมาณ
จำนวนท้ังส้ิน 31,050บาท  (สามหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน)  

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) 

กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของ
บุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขโดยเน้นทักษะชีวิต
พื้นฐานท่ีจำเป็น 4 ด้าน 

- 15,525 
 

15,525 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นางวรรณวิภา   มะโนศรี   ครูอาสา ฯ 
 - นายวัชระ  สอนขาว  ครู  กศน.ตำบล 
10. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอำเภอท่าล่ี 
 - อำเภอท่าล่ี 
 - สถานีตำรวจภูธรท่าล่ี 
11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยผู้สูงวัย  
12. ผลลัพธ์  
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้นำการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคล
เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และสังคม 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

13.1  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 

13.2  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
14. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 -  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ 80  ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 

เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
2. ผลลัพธ์  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

  
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 
 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี ่

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอำเภอ 
ท่าลี ่

      180                   คน 

รวมทั้งสิ้น 72,000 คน 
 

 

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 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการประวัติศาสตรช์าติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล 
 นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
 นางอรพรรณ  ปะกินำหัง 
 
โทรศัพท์ 042-889383 
โทรสาร. 042-889383 
 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
2.ประสานบุคลากรรับผิดชอบ จัดทำ
โครงการ / เสนอ/ อนุมัติ 
3. ดำเนินการตามโครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย 
4.วัดผลประเมินผลของโครงการ 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอท่าลี่ 

6. งบประมาณ  
งบดำเนินงาน  72,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………72,000 …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

49,162 - 36,000 36,000 - 

รวมทั้งสิ้น - 36,000 36,000 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ช่ืองาน/โครงการ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) 
 “โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2563 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ 1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริม
โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอื่นๆ  ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  ข้อ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (1) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู ่ชุมชน  ข้อ 3.5 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่ดการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ 4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW  ข้อที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 4.1 จัดทำเนียบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นำประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้เกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งให้เก็บข้อมูลของ
ประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลอาชีพที่มีความโดยเด่นในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม  4.2 การ
จัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับ
ไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
  

3. หลักการและเหตุผล  

ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง สังคมไทยให้
ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งยืน
ยง ทำให้ให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้ พระบรมโพธิ สมภารมาจนถึงปัจจุบ ันสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด้าน เป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกัน
ปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์  ทำนุบำรุงบ้านเมือง ศาสนา 
และสังคม มาจนถึงทุกว ันน ี ้  แม้ว ่าประเทศไทยจะมีร ูปแบบการปกครองระบบประชาธ ิปไตย แต่สถาบัน
พระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึง สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ก็ยังคงมีความเป็นห่วงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังในด้านการศึกษา โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน การ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง(อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานทำ รวมถึงการทำให้เยาวชนมีความสนใจ 
และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
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ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนทะนุบำรุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ การส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  

 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี เล็งเห็นความสำคัญเรื่องของประวัติศาสตร์
ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมทั้งส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์ ความยึดมั่นในสถาบัน
หลักของชาติ ให้กับประชาชนทั่วไป จึงจัดทำโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย ขึ้น 
4. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
      2. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
      

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            ประชาชนท่ัวไปในเขตอำเภอท่าล่ี ท้ัง 6 ตำบล                           จำนวน   180  คน 

                  
          เชิงคุณภาพ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 

6. วิธีดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าห

มาย 
เป้าหมาย พื้นท่ี

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 

2.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดทำโครงการ 
/ เสนอ/ อนุมัติ 

3. ดำเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 

4.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

1) เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
2) เพ่ือให้ประชาชนผู้
เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

ประชาชน
ทั่วไปใน
อำเภอ 

ท่าล่ี 

180 คน 
  

อำเภอ 
ท่าลี่ 
 
 
 
 
 
 

ไตรมาส  
2 ,3 

72,000 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
ใช้เงินงบประมาณ  แผนงาน  พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตท่ี  4  ผู้รับบริการ

การศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  งบดำเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
20002339004000000  แหล่งของเงิน 6311200 จำนวน 72,000 บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
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 และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 

- 36,000 36,000 - 

 
 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 9.1 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 
 9.2  ครูและบุคลากร กศน.อำเภอท่าล่ี 
  
 

10. เครือข่าย 
 10.1 ท่ีทำการอำเภอ 
 10.2 องค์การบริหารส่วนตำบล  
   

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
13.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ผลผลิต   (Output) 
  ประชาชนท่ัวไปในอำเภอท่าล่ี  จำนวน 180 คน เข้าร่วมโครงการ 

13.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประชาชนทั่วไปในอำเภอท่าล่ี ร้อยละ 80  ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรัก

ชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
14.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  14.1  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  14.2  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ 

การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กบัครัวเรือนได้  

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี่ 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 108 คน 

รวมทั้งสิ้น 108 คน 

 

 

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  โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
1. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความรู้เก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน ได้นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใชใ้นชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 
 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  นางวรรณวิภา  มะโนศรี 
            นางสาวเขมิกา  สัตตาคม 
โทรศัพท์  042-889383 

 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. ใหค้วามรู้เร่ืองพระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ใหค้วามรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  3 ห่วง 2 เงื่อนไขการน้อมนำ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางใน

การดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
    อำเภอท่าลี ่

6. งบประมาณ  
งบดำเนินงาน   43,200  บาท 
 ผลิตที่  4       43,200  บาท  
รวมท้ังสิ้น    43,200 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
เศรษฐกิจพอเพียง - 21,600 21,600 - 

รวมทั้งสิ้น - 21,600 21,600 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อ   โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ข้อ 

1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ

ของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย น้อมนำและ

เผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 

ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ 5.1 ส่งเสริมให้มีการให้

ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW  ข้อที่ 2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in และ ข้อที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

   

3. หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานมานานกว่า 30 
ปี เป็นแนวคิดที่ต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังบนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ตลอดจนใช้ความรู้และ
คุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ท่ีสำคัญจะต้องมี “สติ ปัญญา และความเพียร” ซึ่งจะนำไปสู่ “ความสุข” ใน
การดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำ
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ
ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้
สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังด้านวัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นให้ผู้ผลิต หรือผู้บริโภค พยายามเริ่มต้นผลิต หรือ
บริโภคภายใต้ขอบเขต ข้อจำกัดของรายได้ หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปก่อน ซึ่งก็คือ หลักในการลดการพึ่งพา เพิ่มขีด
ความสามารถในการควบคุมการผลิตได้ด้วยตนเอง และลดภาวะการเส่ียงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ  
เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือยได้เป็นครั้งคราวตาม
อัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปสู่เป้าหมาย
ของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจ
ของประเทศจึงควรเน้นท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความมั่นคงให้เป็นระบบ
เศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีช่วยลดความเส่ียง หรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว
ได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดเฉพาะ
แต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดย
มีหลักการท่ีคล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองและ
สังคม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี    จึงได้ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษา
การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นท่ี เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
ในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

4. วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อให้ประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ได้ 

 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชนพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี   จำนวน 108  คน   
          เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม นำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

 

6. วิธีดำเนินการ 

 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 

พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

1.เขียน/เสนอขอ

อนุมัติโครงการ 

ขออนุมัติ
งบประมาณ 

บุคลากร กศน.

อำเภอท่าล่ี 

17 คน อำเภอท่าล่ี ไตรมาสท่ี 2

และไตรมาสท่ี 

3 

- 
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2.ประชุม หารือ แจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง  
 

สร้างความเข้าใจ
เบ้ืองต้นในการ
ดำเนินโครงการ 

บุคลากร กศน.

อำเภอท่าล่ี 

17 คน กศน.อำเภอ

ท่าล่ี 

ไตรมาสท่ี 2

และไตรมาสท่ี 

3 

- 

3.ประสานงาน
เครือข่าย / และ
กลุ่มเป้าหมาย 

เพื่อแจ้งข้อมูล 
สถานท่ีอบรมและ
ทราบกลุ่มเป้าหมาย 

วิทยากรเกษตร
อำเภอท่าล่ี  

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีอำเภอท่าล่ี 

ประชาชน

ท่ัวไป 108  

คน 

พื้นท่ีอำเภอ

ท่าล่ี 

ไตรมาสท่ี 2

และไตรมาสท่ี 

3 

- 

4.ดำเนินการตาม

โครงการจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

1. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

3 ห่วง 2 เงื่อนไขการ

น้อมนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

1. เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพื่อให้ประชาชน 
ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
3. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ได้นำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ต่อไป 

ประชาชนท่ัวไป

ในพื้นท่ีอำเภอท่า

ล่ี 

108 คน พื้นท่ีอำเภอ

ท่าล่ี 

ไตรมาสท่ี 2

และไตรมาสท่ี 

3 

43,200 

5.รายงานผลการ

ประเมินให้ผู้บริหาร

สถานศึกษาทราบ  

เพื่อหาแนวทาง
พัฒนาปรับปรุง
กิจกรรม 
 

สถานศึกษา 
บุคลากร กศน.

อำเภอท่าล่ี 

17 คน กศน.อำเภอ 

ท่าล่ี 

ไตรมาสท่ี 2

และไตรมาสท่ี 

3 

- 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตท่ี  4  ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

งบดำเนินงาน  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  รหัสงบประมาณ  2000239004000000  แหล่งของเงิน 

6311200  จำนวน  43,200  บาท (ส่ีหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  

8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค.-ธ.ค. 2562) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค.-มี.ค. 2563) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย.-มิ.ย. 2563) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.-ก.ย. 2563) 

1. ให้ความรู้เรื่องพระราชดำริ

ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ให้ความรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  3 ห่วง 2 

เงื่อนไข การน้อมนำหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการดำรงชีวิต 

3. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกร

ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- 21,600 21,600 - 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 - นางวรรณวิภา  มะโนศรี     ครูอาสาฯ 

 - นางสาวเขมิกา  สัตตาคม    ครู  กศน.ตำบล 

10. เครือข่าย 

 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าล่ี 

 พัฒนาชุมชนอำเภอท่าล่ี 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 1. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

 2. โครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer 

12. ผลลัพธ์(Outcome) 

 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำเอา

องค์ความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 

13.   ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
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13.1.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

13.2.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ 

สามารถนำแนวพระราชดำหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1 รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 14.2 แบบประเมินความพึงพอใจ 
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                               แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 

(จำแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวภาษณรัชต  ภาษาสขุ 
 นางสาวเขมิกา  สัตตาคม 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 812267 

 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ  14  แห่ง 
กศน.ตำบล    6  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1 แหง่ 
บ้านหนังสือชุมชน     20    แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  

1. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
3.ร้อยละของผู้รับบริการทีส่ามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 

1.หน่วยงาน     กศน.อำเภอท่าล่ี 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 , 3.4 และ 4 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 2 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : L 

 

3. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุดประชาชน 
3) อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
4) ประชาชนทั่วไป 
5) บ้านหนังสือชุมชน 
6) ภูมิปัญญา แหลง่
เรียนรู้ 

6 
1 

41 
 

6,000 
20 
20 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
คน 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 
47 

6,000 
แห่ง
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตำบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรม
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
2) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพ่ิม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกใน
ชุมชน และพัฒนาความสามารถในการอ่านและ
ศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนอย่างกว้างขวาง
และทั่วถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้ระบบ
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายออกให้บริการ
ประชาชนในพื ้นที ่ต ่างๆ อย่างทั่ วถึง สม่ำเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

6. งบประมาณ  
ผลผลิตที่  5    จำนวน     49,910    บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 
1 

ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

การศึกษาอัธยาศัย 12,000 12,955 12,955 12,000 
รวมทั้งสิ้น 12,000 12,955 12,955 12,000 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
 ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                    3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
         4  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนใน 
                                                                             ชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

3. หลักการและเหตุผล 
การอ่านหนังสือเป็นการพัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ซึ่งเป็นส่ิงจำเป็นมากในการพัฒนาคน

และพัฒนาสังคม  การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมท่ีไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้วโดยเฉพาะการอ่าน
หนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งมีน้อยขึ้นไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการ นับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับ
ความต้องการของผู้อ่าน การขาดแคลนแหล่งหนังสือท่ีจะยืมอ่านได้  ไปจนถึงการดึงความสนใจและการแย่งเวลาของ
ส่ืออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงฯลฯ วิทยุกระจายเสียง รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้น และมีนิสัย รักการ
อ่านทั้งในและนอกโรงเรียน  เมื ่อเทียบกับความเพลิดเพลินและการได้ฟังได้รู ้เห็นเรื ่องต่างๆจากโทรทัศน์ และ
วิทยุกระจายเสียงแล้ว  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องมีทักษะใน
การอ่าน ถ้าจะให้การอ่านหนังเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิด ความสนใจการอ่านอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านท่ีเป็น
จุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน  และกศน.ตำบล     บ้านหนังสือชุมชน 
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนท่ีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน 
ตลอดจนเสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
4. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
 2. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 4. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการ
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อ่านและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง สม่ำเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
5. เป้าหมาย    

5.1 เชิงปริมาณ  
 1) กศน.ตำบล   จำนวน  6 แห่ง 

3) ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  1 แห่ง 
4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จำนวน  41 คน 
5) ประชาชนท่ัวไป  จำนวน       6,000 คน 
6) บ้านหนังสือชุมชน  จำนวน  20 แห่ง 
7) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้  จำนวน  20 แห่ง 
5.2 เชิงคุณภาพ 

  - ร้อยละ 80  ผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้และผู้รับบริการท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่าน
เพิ่มขึ้น  
 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.ตำบล 
และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริม
การอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
  - จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและ

1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตำบล เพื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ท่ัวถึง 
2. กำหนดให้การอ่านเป็น
วาระจังหวัด 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรัก
การอ่านเพิ่ม ขยาย

1) กศน.ตำบล 
2) ห้องสมุด
ประชาชน 
3) อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
4) ประชาชนท่ัวไป 
5) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
6) ภูมิปัญญา  
แหล่งเรียนรู้ 

6  แห่ง 
1  แห่ง 

 
41 แห่ง 

 
6,000  คน 

 
20แห่ง 
20  แห่ง 

อำเภอท่าลี่ 
 
 
 
 

วันที่ 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันที่ 30

กันยายน 

2563 

 

 

 

49,910 
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พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดทำส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมให้มีการสร้าง
บรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
อ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชน
ทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และ
การพัฒนาระบบหนังสือ
ผ่าน QR Code ส่งเสริม
และสนับสนุนอาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ี
พร้อมอุปกรณ์เพื่อ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายออก
ให้บริการประชาชนใน
พื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
สม่ำเสมอ รวมท้ัง
เสริมสร้างความพร้อมใน
ด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และ
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การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น 
ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
   

 

7. งบประมาณ 
เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 5 ผู้รับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ 2000239005000000 

แหล่งของเงิน 6311200 จำนวนเงิน     49,910  บาท (ส่ีหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

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 
- จัดมุมเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทำ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

12,000 12,955 12,955 12,000 

รวมทั้งส้ิน 12,000 12,955 12,955 12,000 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 -  นางสาวภาษณรัชต  ภาษาสุข   บรรณารักษ์ชำนาญการ 
 - นางสาวเขมิกา  สัตตาคม  ครู  กศน.ตำบล 
10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอำเภอ 
 10.2 ท้องถิ่นอำเภอ 
 10.3  สาธารณสุขอำเภอ 
 10.4 ภาคีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้ 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          11.1การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

11.2การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551(ปรับปรุง พ.ศ.2559)  
           11.3 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละ 80 มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต  นักศึกษาและประชาชน  กศน.ตำบล  บ้านหนังสือชุมชน     
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

1. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
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 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 

(จำแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าล่ี 

 2.สอดคล้อง   ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 3.1 และ 6.3 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  1  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

1) ผู้บริหาร 
2) ข้าราชการ 
3) พนักงานราชการ 
4) ลูกจ้างประจำ 
5) ครู ศรช. 
6) บรรณารักษ์จ้างเหมา 
7) จ้างเหมาอ่ืน 

1 
2 

11 
- 
2 
- 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 17 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรงตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดี
ในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
หรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ ้นในการบริหาร
จัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
อย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถใน
การจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพใน
การจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอน 
2) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
4) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
- - - - - 

 
รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายสำราญ  รุ่งเรือง 
  นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
โทรศัพท์   042-889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ  1  แห่ง 

8.ตัวชีว้ัดความสำเร็จ  
1.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02 

108 



 

61 

 
1. ช่ือโครงการ  พัฒนาบุคลากร 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร์ :   ข้อท่ี 3.1 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
                         6.3  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  1 พฒันาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 

                                                                     การศึกษาและเรียนรู ้

                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. 2551  กำหนดให้สถานศึกษาทำ
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการ
พึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให้
ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพื่อนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจำปีงบประมาณ 2563 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการนี้ขึ้น 
 

4. วัตถุประสงค ์เพื่อ 
 4.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อนและระหว่างการดำรง
ตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือนตำแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
 4.2  พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 4.3 พัฒนาครูกศน. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.5  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
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 4.6 เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอท่าล่ี   จำนวน      17      คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อำเภอท่าล่ี  ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่งการ
เรียนรู้ต้นแบบและนำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน 
2) พัฒนา
บุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
3)พัฒนา
บุคลากรด้าน
การนิเทศ 
4) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดทำ
แผนงาน/
โครงการ 
 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อน
และระหว่างการดำรงตำแหน่ง
เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การดำเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเล่ือนตำแหน่งหรือ
เล่ือนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบล 
ให้ม ีสมรรถนะสูงขึ ้นในการ

1) ผู้บริหาร 
2) พนักงาน
ราชการ 
3) ครู ศรช. 
4บรรณารักษ์
จ้างเหมา 

บุคลากร  
กศน.อำเภอ

ท่าล่ี   
จำนวน  17  

คน 

กศน.
อำเภอท่าล่ี 

วันท่ี 1 

ตุลาคม 

2562 ถึง 

วันท่ี 30

กันยายน 

2563 

 

- 
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บริหารจัดการ กศน.ตำบล และ
การปฏิบัต ิงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
โดยเน้นการเป็น   นักจัดการ
ความร ู ้และผ ู ้อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู ้เพื ่อให้
ผ ู ้ เร ียนเก ิดการเร ียนร ู ้ท ี ่ มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครู กศน. และผู ้ ท่ี
เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ใ ห ้ ส า ม า ร ถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีค ุณภาพโดยส่งเสร ิมให้มี
ความรู ้ความสามารถในการ
จัดทำแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู ้ การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ตำบล เพื่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการ
ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจ
ของ กศน.ตำบล อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ี
รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มี
ความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมท้ังภาคี
เครือข่ายท้ังในและ
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7. งบประมาณ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวนเงินท้ังส้ิน      -     บาท 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

9.1 เจ้าหน้าท่ีงานการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
9.2 ครู อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
9.3 ครู กศน.ตำบลทุกตำบล 
  

 
 
 
 
 

ต่างประเทศในทุกระดับเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี
เครือข่ายในรูปแบบท่ี
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

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 

/ / / / 
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10. เครือข่าย 
 10.1 ปกครองอำเภอท่าล่ี 
 10.2 ท้องถิ่นอำเภอท่าล่ี 
 10.3  สาธารณสุขอำเภอท่าล่ี 
 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อำเภอท่าล่ี   ได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

113 



 

66 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 

 (จำแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าล่ี 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 6 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 6 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : E, I 

3. ชื่องาน/โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

- กศน.อำเภอท่าลี่ 
- บุคลากร กศน.
อำเภอ 

1 
17 

แห่ง 
คน 

รวมทั้งสิ้น 1 
17 

แห่ง 
คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้
อย่างต่อเน่ืองโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และ
จัดให้มีระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่าง
ใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
  นางสาววรัญญา  มุลทากุล 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ  1 แห่ง 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดที่มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2560  ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี   ได้ตระหนักถึง และเห็นความสำคัญในการ
นำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี   
จึงได้จัดทำโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งชี้ รวมท้ัง
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
4.วัตถุประสงค ์

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พี่เล้ียงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

5.เป้าหมาย 
 5.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อำเภอท่าล่ี     จำนวน    17       คน 

5.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
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 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
6. วิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าห
มาย 

พื้นท่ี
ดำเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

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

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้
มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบ
การประกันคุณภาพ และ
สามารถดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบ
สถานศึกษาพี่เล้ียงเข้าไป
สนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
สำหรับสถานศึกษาท่ียัง
ไม่ได้เข้ารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 บุคลากร 
จำนวน 
17คน 

กศน.อำเภอ 
ท่าล่ี  

1 ตุลาคม 2562 
           - 
30 กันยายน 2563 

- 

 
 
 

116 



 

69 

7. วงเงินงบประมาณ  
   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่ง
ของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน    -     บาท 
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) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 

/ / / / 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     - บุคลากร  กศน.อำเภอท่าล่ี 

- งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
10. เครือข่าย 
 - 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 
12. ผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

 สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 

13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ   ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 80  
14. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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                               แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน     กศน.อำเภอท่าล่ี 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I  
 

3. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

1) กศน.อำเภอ 
2) กศน.ตำบล 
3) ห้องสมุดประชาชน 
4) บ้านหนังสือชุมชน 

1 
6 
1 

20 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

รวมทั้งสิ้น 28 แห่ง 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นายสำราญ  รุ่งเรือง 
  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และ
รายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี ่ยวข้องทุกระดับ 
พัฒนาระบบกลไกการกำกับ ติดตามและรายงานผลการ
นำนโยบายสู ่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการ
ดำเน ินงานตามนโยบายในแต ่ละเร ื ่ องได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และสื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตามตัวชี้วัดในคำรับรอง
การปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน กศน.ให้ดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่กำหนด 
5) ให้มีการเชื ่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร ตั ้งแต่ จังหวัด 
อำเภอ และตำบล เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล 
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 

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

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
- - - - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอ 1  แห่ง 
กศน.ตำบล    1  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   1 แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน   20    แห่ง  
 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่กำหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

กศน.-กผ-02/63 
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1. โครงการ  การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาและเรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ 6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
              วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

3. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ กำกับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการดำเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความสำคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดทำแผนนิเทศและแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และนำผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม เป้าหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ทุกโครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการใน ปงบประมาณ 2563  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี  จึงดำเนินการจัดโครงการการนิเทศ กำกับ ติดตามผลผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสนับสนุนบุคลากรท่ีจัดกิจกรรมในพื้นท่ีให้มกีำลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับบุคลากรใน
การทำงานตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เรียน /ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามที่คาดหวังของ
สถานศึกษา 
4.วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ีในปีงบประมาณ
ต่อๆไป 

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่บุคลากร กศน. ในการดำเนินงาน 
3. กศนตำบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  

5. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.อำเภอ  1  แห่ง 

- กศน.ตำบล                6         แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน       1        แห่ง 

119 



 

72 

- บ้านหนังสือชุมชน       20        แห่ง  
   รวมทั้งส้ิน        28     แห่ง 

 เชิงคุณภาพ 
  -ผู้รับบริการและผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีคาดหวังตามวัตถุประสงคท่ีวางแผนไว 
และบุคลากรของสถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการทํางานมีขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน กศน. 
กศนตำบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  
พื้นท่ี

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1. ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 
 

1.ผูรับบริการและผูเรียนท่ีเข
ารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความพึง
พอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ี
คาดหวังตามวัตถุประสงคท่ี
วางแผนไว 
 2.บุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุงแกไขการทํางาน
และมีขวัญกำลังใจในการ 
ดำเนินงาน กศน. 
3.กศนตำบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือชุม
ขน ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุง  

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

 
 

1 
6 
1 
 

20 
 

อำเภอท่าล่ี 
 

ต.ค. 2562 -
ก.ย.2563 

- 
 
 
 
 
 
 
 

7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่ง
ของเงิน 6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน     -       บาท 
 

8.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

120 



 

73 

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 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
2. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
3. พัฒนาบุคลากร 

/ / / / 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นายสำราญ    รุ่งเรือง   ครูชำนาญการ 

- นางอัญชลี  บุญเพ็ง      ครูอาสาสมัคร  ฯ 
 - ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 
 
10.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
12.ผลลัพธ ์

การกำกับ ติดตามและรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบาย ใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
13.ตังชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้สำเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80 
 
14. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
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                                           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 

(จำแนกตามโครงการรวม) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                

 

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าล่ี 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1,2,3,4,5 และ 6  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : I  
 

3. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

- กศน.อำเภอ 
- กศน.ตำบล 
- ห้องสมุดประชาชน 

1 
6 
1 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 
 

รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเชื ่อมโยงกันทั ่วประเทศอย่างเป็นระบบ
เพื ่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การวางแผน 
การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล และการนำผลมา
พัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื ่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการ
เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังศูนย์การเรียนรู้
สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

6. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
- - - - - 

-รวมทั้งสิ้น - - - - 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุลนางสาวภาษณรชัต  ภาษาสุข 
  นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
 นางสาววรัญญา  มุลทากุล 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
- กศน.อำเภอ  1  แห่ง 
- กศน.ตำบล   6  แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน  1  แหง่ 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ของประชาชนจังหวัดเลยที ่ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของ
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลยท่ีได้รับการ
พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 1 พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาและเรียนรู้  2. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  3. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5. พัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย และ 6. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
                 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  
 
3. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 และตามนโยบาย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2563 การจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา สมรรถนะในการเรียนรู้และการ
แก้ปัญหา พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของประชาชน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผนึกกำลังในการ
พัฒนาคุณภาพของประชากร   พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน โดยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของคนในชุมชน ส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และศูนย์การเรียนในรูปแบบต่างๆ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 2. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง

จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันท่ัว

ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อำเภอ              จำนวน           16       คน   

เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อำเภอ    ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมี

การบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกำหนด 
 

6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย  

พื้นท่ี
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
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการนำผลมาพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจร
คุณภาพ 
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของ
นักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน

บุคลากร
ทางการศึกษา 
กศน.อำเภอ 

 17  คน กศน.
อำเภอท่าล่ี 
 

1 ต.ค. 
2562- 30 
ก.ย. 2563 

- 
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ทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและ
สอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือ
ประโยชน์ในการจ ัดการศ ึกษา
ให ้ก ับผ ู ้ เร ียนและการบร ิหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่

ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ 2000233016500556  แหล่งของเงิน 
6311410 ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน          -         บาท 

 
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) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียน
ยุบรวมขอใช้พื้นท่ีเพื่อตั้งศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

/ / / / 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 

10. เครือข่าย 
1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอท่าล่ี 
3.  ส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 ทุกโครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อำเภอท่าล่ี   ร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  

13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

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

  13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  - กศน.อำเภอท่าล่ี บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      1. การสังเกต 
 2. การสัมภาษณ์ 
 3. ตอบแบบสอบถาม 
               4. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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                                           แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 

(จำแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าล่ี 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 1.1 ,ยุทธศาสตร์ที่ 2 ข้อ 2.1 และ 2.3 ,ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 3.5 ,3.6 และ3.7 ,ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 4.4  
   นโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ข้อที่ 3.3 ข้อที่ 5.1และ 5.2  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) T,I,L,O,E 

3. ชื่องาน/โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 
7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

ประชาชนชนวัยแรงงาน ใน 6 
ตำบล ของ อ.ท่าลี ่
1. ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน 1 อำเภอ 
1 อาชีพ  
 2. ศูนยฝ์ึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชพีชุมชน ชั้นเรียน

วิชาชีพ 31 ชัว่โมง ขึ้นไป 

 
 

70 
 

240 
 
 

180 

 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น 490 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ 6 ตำบล 
ของอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
2. เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำ
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
หรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการ
นำความรู้ไปใช้ 
 

5. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ประชาชน ท้ัง 6 ตำบล ใน
เขตพ้ืนที่อำเภอท่าลี่ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อำเภอ 1 
อาชีพ  
 2. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ  
ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ข้ึนไป 
 

6. งบประมาณ 
งบรายจ่ายอ่ืน  จำนวน   300,000  บาท 
รวมทั้งสิ้น     จำนวน    300,000   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
1. 1 อำเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

20,000 
58,000 
72,000 

10,000 
29,000 
36,000 

10,000 
29,000 
36,000 

รวมทั้งสิ้น - 150,000 75,000 75,000 

 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ช่ือ-สกุล  
    นางวรรณวิภา  มะโนศรี 
  นางสุดสงวน  กรมเกลียว 

โทรศัพท์ 042-889383 

 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
 กศน.ตำบล 6 แห่ง 
 

8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
  2.1 จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
  2.2 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  2.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย 

หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือ

การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 

  2.4 มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 

  2.5 ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

2.  ความสอดคล้อง 
      2.1 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อท่ี 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ   
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อท่ี 2.1 เร่งปรับปรุงหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และข้อท่ี 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อท่ี 3.5 พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ,ข้อท่ี 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้าน
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อท่ี 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อท่ี 4.4 พัฒนาหลักสูตรการ
จัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน   
    2.2 สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     ข้อท่ี 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)    3.1) ปรับหลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพ กศน. 3.2) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์  
 ข้อท่ี 5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย (Good 
Innovation) 5.1) จัดต้ังศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. 5.3) พัฒนา
หน้าเว็บไซต์และสารสนเทศของ กศน.  
     2.3 สอดคล้องกับวาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0)  T,I,L,O,E,In  
         Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเท่ียว , Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ , Loei for All  ยกระดับ
คุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริม
คามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ , Open 
Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงามในสังคม ส่งเสริม
ต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำเลยไปสู่สากล , Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
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ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ , 
       2.4  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี  
 มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 1.4 ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานท่ี 2 คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ,
มาตรฐานท่ี 2.6 คุณภาพของหลักสูตรและการส่ือสารการศึกษาต่อเนื่อง และตัวบ่งช้ีท่ี 2.7 คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   
3.  หลักการและเหตุผล 
              จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหล่ือมล้ำท่ีมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้นอ้ย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสท่ีจะเติบโตเป็นชน
ช้ันกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทำให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้
จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามท่ีจะส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานและผลผลิตท่ีมีคุณภาพให้แก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและทุกระดับช้ัน ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ำไปสู่สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู่ในระดับอำเภอ/เขต จำนวน 928 แห่ง และ กศน.ตำบล จำนวน 7,424 
แห่ง ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมฝึก
อาชีพภายใต้ 5 หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม 2) หลักสูตรอาชีพด้านอุตสาหกรรม 
3) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ 4)หลัก สูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 5) หลักสูตร
กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 2) ศักยภาพด้าน
ภูมิอากาศ 3) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ 4) ศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ 5) ศักยภาพด้านทรัพยากร
มนุษย์ ท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ดังนี้ 1) รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง เป็นผู้ท่ีได้รับความรู้เบ้ืองต้นสามารถนำความรู้ ท่ีได้รับไปพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถนำไปประกอบอาชีพเบ้ืองต้นได้จริง 2) รูปแบบช้ันเรียน 31 
ช่ัวโมง ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับความรู้ความชำนาญสามารถนำ ความรู้ท่ีได้รับไปประกอบอาชีพ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ก้าว
เข้าสู่งานอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน การผลิตเพื่อการจำหน่ายและเพื่อการบริโภคก้าวเข้าสู่
งานอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเป็นการเข้าสู่อาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนา
อาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มี
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีส่งเสริมการขายและขยายช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต  
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี เป็นสถานศึกษา ได้ขับเคล่ือนโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น   
4.  วัตถุประสงค์ 
 4.1 เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นท่ี 6 ตำบล ของอำเภอท่าล่ี
จังหวัดเลย 

4.2 เพื่อให้ประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 4.3 เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 4.4 เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้  
 
5.  เป้าหมายการดำเนินงาน 
    5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นท่ี 6 ตำบล ของอำเภอท่าล่ีจำนวน 490 คน ดังนี ้
 5.1.1 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  1 อำเภอ 1 อาชีพ  จำนวน    70  คน  
 5.1.2 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง จำนวน 240  คน  
 5.1.3 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป จำนวน  180  คน 
    5.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          5.2.1 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 5.2.2 ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
6. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้ประชาชน 
ทั้ง 6 ตำบล ในเขต
พ้ืนที่อำเภอท่าลี่ 
1. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  1 อำเภอ  
1 อาชีพ 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน 30 ชั่วโมง  
3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน

1. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนที่ 6 ตำบล ของ
อำเภอท่าลี่ 
2. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
3. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม นำความรู้ไปใช้ในการ

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที่ 6 
ตำบล ของ
อำเภอท่าลี่ 
จังหวัดเลย 

 
 
70 คน 
240  คน 
 
 
180 คน 
  

6 ตำบลใน
เขตพ้ืนที่
อำเภอ 
ท่าลี่ 
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 300,000 บาท  
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

วิชาชีพ 31 ชั่วโมง ข้ึน
ไป  

ลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
4. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้  

 
7.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 
2000233052700001 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ 900 บาท จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)  
 การเบิก-จ่าย สำหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน 2 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ผู้เรียนต้ังแต่ 6 คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้ช่ัวโมงละไม่
เกิน 200 บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน 1,000 บาท/กลุ่ม 
รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพท่ีมีระยะเวลาการฝึกอาชีพต้ังแต่ 31 ช่ัวโมงขึ้นไป จำนวนผู้เรียน ต้ังแต่ 11 
คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ช่ัวโมงละ 200 บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน 5,000 บาท ท้ังนี้ หากรายวิชาชีพใด มี
ความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าท่ีกำหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่าน
คณะกรรมการท่ีสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งต้ัง เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและ
เป้าหมายท่ีได้รับจัดสรร 
 
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. 1 อำเภอ 1 อาชีพ  
2. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน 30 ช่ัวโมง  
3. ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

20,000 
58,000 
72,000 

10,000 
29,000 
36,000 

10,000 
29,000 
36,000 

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานการศึกษาต่อเนื่อง กลุ่มการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ครู กศน.ตำบล  
10.  เครือข่าย 
      10.1 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
      10.2 ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน 
      10.3 อาสาสมัคร กศน. 
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11.  โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 11.1 โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล(ขยายผลการอบรม
หลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 11.2 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 12.1 ได้จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชน 6 ตำบล ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี  

12.2 ประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ร้อยละ 80  

12.3 ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ ร้อยละ 80 
13.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
      13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 13.1.1 จัดอบรมให้ประชาชน ครบท้ัง 6 ตำบล ในเขตพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี  
 13.1.2 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
ของเป้าหมาย 
 13.1.3 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน 30 ช่ัวโมง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
 13.1.4 จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมง ขึ้นไป  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย 
     13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 13.2.1. จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 13.2.2. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 13.2.3. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 13.2.4. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 
 13.2.5. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
14. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 14.1  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 14.2  ประเมินความพึงพอใจ 
 14.3  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
     1.จำนวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
สำหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     2.ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม

ตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

(ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

     3. ร้อยละของครู กศน. ที ่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

     4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี ่

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ 1 
รุ่นที่ 2 

 
20 
20 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น 40 คน 
 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ 20 ปี ข้อที่  3 ,นโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ภารกิจเร่งด่วน ข้อที่  3  ,แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    4 (4.3) ,มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ 1 (1.4) มาตรฐานที่ 2 (5) , 

                (6), (7) มาตรฐานที่ 3 (2),(3),(4) และ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0)  T , L , E 

 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

   4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อ
การส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนใน
พื้นท่ี  
    4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี
ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   
 นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ 
  นางอัญชลี  บุญเพ็ง            
โทรศัพท์ 042-889383 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

     จัดโครงการกิจกรรมดำเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชนในพื้นท่ี
ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
   

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.คำบลทั้ง 6 ตำบล 

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

งบรายจ่ายอื่น - 24,000 24,000 - 
รวมทั้งสิ้น - 24,000 24,000 - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1) ช่ือโครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 

2) ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    3.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  2.2 นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2563 
   นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารของประชาชนใน 
                                               รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังใน 
                                               ภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียน 
                                               การสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
  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 ให้ผสานเป็น 
                                    วิถีชีวิตของคนในชุมชน 
  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 
    3.4 การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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  2.5 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย 4.0 (THAILOEI 4.0) 
   1. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเท่ียวและการกีฬา 
            ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า ด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้
แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

   5. Loei for All เลยเมืองของทุกคน 

            ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความ
เป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลด
ความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ "บำบัดทุกข์ บำรุง
สุข" แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็น
ถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน  

   7. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการ
เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ี
ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ 

3) หลักการและเหตุผล 

  ปัจจุบันภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีความจำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารในโลกแห่งข้อมูล
ข่าวสารซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็วทำให้การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ สามารถทำได้อย่าง
ง่ายดาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพในการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ จึงมี
ความสำคัญต่อ บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาชน เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนโลก และ
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนาขีดความสามารถทางด้านทักษะภาษาอังกฤษ ในระดับท่ี
สามารถติดต่อส่ือสารเพื่อการประกอบอาชีพได้ 

 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ 34 ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน 10 ประเทศอาเซียนจะต้อง
ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น นอกเหนือจากการใช้ภาษาประจำชาติ หรือภาษาประจำท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นส่ิงท่ีน่าเป็น
ห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลสำรวจของสำนักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกนัว่า 
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“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ำมาก” โดยหากมองไปท่ีพื้นฐานทางภาษาใน
บรรดาทักษะท้ัง 4 ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยมากผู้เรียนชาว
ไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพื้นฐานในการส่ือสารระหว่างกัน 

 กศน.อำเภอท่าล่ี จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื ่อสารด้านอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพื ้นที ่ ดังนั ้น จึงได้ทำโครงการภาษาต่างประเทศเพื ่อการสื ่อสารด้านอาชีพ  สำหรับฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ของ กศน.อำเภอท่าล่ีและเพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

4) วัตถุประสงค์ 
  4.1 เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
  4.2 เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
5) เป้าหมาย 
  5.1 เชิงปริมาณ 
   ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี(จำนวน 2 รุ่นๆละ 20 คน)  จำนวนท้ังส้ิน  40  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  ร ้อยละ 80 ของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
6) วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าห
มาย 

เป้า 

หมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการกิจกรรม
ดำเนินการจัด
ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสารด้านอาชีพ
การให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.เพ่ือฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการให้กับ
ประ ชาชนในพ้ืนที่  
2.เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้า
มายทีผ่่านการอบรมตาม
โครงการภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสารสามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

1.
ประชาชน
อำเภอ 

ท่าลี่ 
รุ่นที่ 1 

รุ่นที่ 2 

 

 
 

 
 
 
 

 
20 คน 

20 คน 
 

อำเภอ 

ท่าลี่ 
ไตรมาส
ที่ 2-3 

แผนงาน ........... โครง
การ............ 
งบ.....................  
รหัสงบประมาณ 
........................  
แหล่งของเงิน 

จำนวน 48,000 บาท 

(รุ่นที่ 1 24,000 บาท 

รุ่นที่ 2 24,000 บาท) 
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7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... รหัส
งบประมาณ ........................................... แหล่งของเงิน ................................... จำนวน 48,000 บาท (ส่ีหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้ 
  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 
 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 เจ้าหน้าท่ีงาน 
  9.2 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
  9.3 ครู กศน.ตำบล 
  9.4 ครู ศรช. 
 10) เครือข่าย 
  10.1 โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นท่ี 
  10.2 ผู้นำชุมชน 
  10.3 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 
11) โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
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12. ผลลัพธ ์
 ประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ ื ่อการสื ่อสารอาชีพ   
มีความรู ้ในการสื ่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 
13) ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ จำนวนท้ังส้ิน 40 คน 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
  ร ้อยละ 80 ของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจของกลุ ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการดำเนิ น
ชีวิตประจำวันได้ 
 
14) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 13.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
          13.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน   14  คน
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม
โครงการพ ัฒนาท ักษะคร ู  กศน. ต ้นแบบ  การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็น
อย่างดี 

 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี ่

 

7.เป้าหมาย 
 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 
 ครูอาสาสมคัรฯ, 
ครู กศน.ตำบล )ครู 
ศรช. 
ครูผูส้อนคนพิการ 
 

3 
8 
2 
1 

คน 
คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น 14 คน 
 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี 1.5 , 3.1 และ 3.7  นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  1.2  

               วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI 4.0)  T, A ,I ,L 
 

 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

4.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการสอน  

โดยเน้นในเรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

ด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  และ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการมีภาวะผู้นำรวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 

4.2 เพื ่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้
ส ื ่อโซเช ียวมีเดียและสื ่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื ่อตอบสนอง
ความต้องของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 
4.3  เพื ่อส่งเสริมความครูผู ้ เข้าอบรม  ให้
สามารถนำความรู ้และประสบการณ์ที ่ได้ไป
ขยายผลให้กับผู ้เรียนกลุ ่มเป้าหมายต่างๆ  
รวมถึงเพ่ือนครูด้วยกัน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   นางอัญชลี  บุญเพ็ง 
 นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ 
โทรศัพท์ 042-889383 
โทรสาร. 042-889383 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 
 
   

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอท่าลี่ 

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

- - - - - 
รวมทั้งสิ้น - - -  

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 

   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและเคารพ

ในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1  พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้   เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียน

และผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและเป็น 

“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการรู้ท่ีดี 

3) พัฒนาครู กศน.ตำบลให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการสใช้ประโยชน์จากดิจิทัลและ

ภาษาต่างประเทศท่ีจำปี 

 3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อกรส่ือสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

ทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียวรวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 

นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2563 การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 

1. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 
 1.2 พัฒนาครู และบุคลากร 

(1) พัฒนาครู กศน.ตำบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่อง
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

(3) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์  จาก
ดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียวให้สามารถ
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สร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

Agriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน
การยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนาและเพิ่ม
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar Farmer สร้างความเข็ม
แข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการน้อมนำปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาว
ไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การบริการ 
และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อำนวยความสะดวก
ด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานท่ีมีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ เศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและบริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 

Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการ
ภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวยความยุติธรรม สร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัย
จราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็น
พลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ 

 
3. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท้าทาย  และ

แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ทำให้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียน  

บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ความเข้าใจในเรื่องการ

ออกแบบหลักสูตร  การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงการประเมินผลท่ีส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ก็ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 

 ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในด้านการพัฒนาทักษะของครูผุ้สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบันส่วน

ใหญ่เน้นการอบรมด้านการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ทั้งที่มุมมองทางการเรียนรู้
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ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในโลกปัจจุบันได้เปล่ียนไปสู่การเรียนรู้  มิใช่การสอน  ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม

จึงได้รับประสบการณ์เดิมๆ  และขาดความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะของตนเองและ

ผู้เรียนของตน  สำนักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  โดยเฉพาะ      

บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    

และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื ่อให้

ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเช่นนี้  

สำนักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน้นที่การบูรณาครูผู้สอนกับบริบทของการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่  และมี

ความสามารถ   ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เร ียนสามารถสื ่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี  จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะ

ครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยเน้นการพัฒนาครูผู ้สอนภาษาอังกฤษ  ที่ต้องจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของการ จัดกระบวนการ

เรียนรู้แนวใหม่  ที่มีการประยุกต์การสื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้  ได้พัฒนาและออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากหลากหลาย

สาขาการเรียนรู้ 
   

4.วัตถุประสงค์ 

 4.1 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอน  โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพื่อการมีภาวะผู้นำรวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับผู้เข้ารับการอบรม 

4.2 เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียวมีเดียและ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียนกลุ ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 

4.3  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
5.เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน  14  คน 
          5.2 เชิงคุณภาพ 
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  ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน   14  คนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก
การเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมีคุณภาพ 
6. วิธีดำเนินงาน 

  กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ
ครูและบุคลากร  

3.1 เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะของการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
และเพ่ือการสอน  โดยเน้น
ในเรื่องภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ  
ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาวะ  
และภาษาอังกฤษเพ่ือการมี
ภาวะผู้นำรวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ์ที่สำคัญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ        เพ่ือ
ตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                
3.3  เพ่ือส่งเสริมความครผูู้
เข้าอบรม  ให้สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึง
เพ่ือนครูด้วยกัน 

- ผู้บริหาร 
- ครู
อาสาสมัครฯ 
- ครู กศน.
ตำบล 
- ครู ศรช. 

  

14 คน กศน.อำเภอ

ท่าล่ี 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 .........................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................  
7.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  จำนวนคน X  ราคาอาหารว่างและเครื่องด่ืม Xจำนวนมื้อ 
 7.2  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวนคน  X  ราคาอาหารกลางวัน  X  จำนวนมื้อ 
 7.3  ค่าท่ีพัก   จำนวนคน  X  ราคาค่าท่ีพัก  X  จำนวนคืน 
 7.4  ค่าพาหนะ   …………………………………………………………………………… 
 7.5  ค่าเบี้ยเล้ียง   ………………………………………………………………………… 
 7.6  ค่าวัสดุประกอบการประชุม …………………………………………………………………………… 
 7.7  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  …………………………………………………………………………… 
 7.8  ค่าสถานท่ี   …………………………………………………………………………… 
  
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 

- - - - 

 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.นางอัชลี  บุญเพ็ง    ครูอาสาสมัคร ฯ 
 2. นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ ครู กศน.ตำบล 
10.เครือข่าย 
 1.  โรงเรียนท่าล่ีวิทยา 
  
11.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
12.ผลลัพธ ์  

ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรมโครงการ
พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและขยายผล
ให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
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13.ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ 

13.1.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.    จำนวน   14  คน 
12.2.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน   14  คนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก

การเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
14.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
14.2 แบบประเมินความพึงพอใจการอบรบ 
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าล่ี 

 2.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี 4.2, 4.3 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : 3 
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 

3. ชื่องาน/โครงการ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 
 

7.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

นักศึกษาผู้พิการ 
 

20 
 

คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

4. วัตถุประสงค ์:เพื่อ 
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการ
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตำราเรียน 
ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่า
เรียนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ท้ังระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัด
และประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบ
ช้ันเรียน  
 

5. กิจกรรมหลัก 
1)จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคนพิการ 
3) จัดการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 
4) การติดตามประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

6. งบประมาณ งบอุดหนุน จำนวน 90,000 บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบอุดหนุน 22,500 22,500 22,500 22,500 

รวมท้ังสิ้น 22,500 22,500 22,500 22,500 

 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
-ชื่อ-สกุล  นางสาวพัทยา  ค้ำมา 
โทรศัพท์   042- 889383 
โทรสาร   042- 889383 

 
 

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอท่าลี่ 

8.ตัวชีวัดความสำเร็จ  
1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.ชื่อโครงการ  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 
 

2.ความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 
  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
   4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
  1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา ตามอัธยาศัย 
โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
  2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ทำความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จังหวัด ในการ
ใช้สถานที ่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
  4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษอื่น ๆ อาทิ 
ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 
  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW  
   3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท ี ่ท ันสมัยและมีประสิทธ ิภาพ  : Good Activities           
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สาหรับทุกคน 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 ปรับปรุงและพฒันา
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 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอด
ชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม 
เป็นพลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ 21 โดยการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
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3.หลักการและเหตุผล 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิ
และโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ท่ีรัฐต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพโดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม           
การส่ือสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษาสำหรับคน
พิการในวรรคสอง ให้จัดต้ังแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิได้รับส่ิง
อำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎกระทรวง การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสม โดยคำนึงถึง
ความสามารถของบุคคลนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ พรบ. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 ว่าด้วย
สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา มาตรา 5 และมาตรา 8 กำหนดให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา และให้สถานศึกษา
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ รวมถึง          การ
ให้บริการฟื ้นฟูสมรรถภาพ การพัฒนาศักยภาพการดำรงชีว ิต การพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น การฝึกอา             
ชีพ หรือการบริการอื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โรงเรียน เทศบาล วัด                    
นิโครธาราม พิจารณาเห็นถึงความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าถึง
การศึกษาตามสิทธิและหน้าที ่ทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ประกอบกับปัจจุบันนี ้มีน ักเรียนที ่มีป ัญหา                     
ด้านความพิการ  
 

4.วัตถุประสงค ์
  4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อตำราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
  4.2 จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการให้บริการ 
ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการ
เรียนแบบช้ันเรียน  
 

5.เป้าหมาย 
  5.1 ด้านปริมาณ 
  นักศึกษาผู้พิการ จำนวน 20  คน ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 
 5.2 ด้านคุณภาพ 
   ร้อยละ 80 ของนักศึกษาผู้พิการได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตำราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งไดร้ับ
ศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียนแบบช้ันเรียน 
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6.วิธีดำเนินงาน 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา งบ 
ประมาณ 

6.1  ประชุม
วางแผน 

เพ่ือกำหนดจุดเน้นการดำเนินงานและ
วางแผนส่งเสริมสนับสนุนการติดตาม
ประเมินผล และการรายงานเพ่ือแต่งต้ัง
คณะทำงาน 

บุคลากร 
กศน. 

อำเภอท่าลี่ 

จำนวน 17 
คน 

กศน.อำเภอ 
ท่าลี่ 

ไตรมาสที่ 
1-4 

90,000 

6.2 เสนอ
โครงการเพ่ือ
อนุมัติ 

เพ่ือเสนอของบประมาณและขออนุญาต
ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติโครงการ 

เจ้าหน้าท่ี
แผนงาน

และ
โครงการ 

จำนวน 1 
คน 

กศน.อำเภอ 
ท่าลี่ 

6.3 จัดโครงการ
ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยสำหรับ 
คนพิการ 

- สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
ต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โดยดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อตำราเรียน ค่าจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าเล่า
เรียนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการรับการศึกษาที่มีคุณภาพโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
- จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานให้กับ 

นักศึกษาผู้
พิการ 

จำนวน 20 
คน 

กศน.อำเภอ 
ท่าลี่ 

 กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การพบกลุ่ม และการเรียนแบบชั้นเรียน 

     

6.4 สรุป
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดอบรมพร้อมทั้งรายงานผลการจัดเพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดอบรมครั้งต่อไป 

เจ้าหน้าท่ีที่
เก่ียวข้อง 

จำนวน 1  
คน 

กศน.อำเภอ 
ท่าลี่ 
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7.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื ่อความยั ่งยืนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน              ค่าจัดการเรียนการสอน  รหัสงบประมาณ 2000233016500008 
แหล่งของเงิน 6311410 จำนวน 90,000 บาท 
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) 

จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ 

22,500 22,500 22,500 22,500 

 

9.เครือข่าย 
  -  ผู้นำชุมชน 

-  องค์การบริหารส่วนตำบล 
 -  เทศบาลตำบล 
  - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย 
 - ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย 
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี 
11.โครงการที่เก่ียวข้อง   โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
12.ผลลัพธ์ 
  ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ)ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
สามารถจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
13.ดัชนีวัดผลสำเร็จของโครงการ 
  ตัวชี้วัดผลผลิต 
   นักศึกษาผู้พิการได้เข้ารับการศึกษาที่สิทธิและโอกาสเสอมกัน สามารถเรียนจบหลักสูตร
ตามโครงสร้างท่ีกำหนด โดยมีความเหมาะสมของสถานท่ี ส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวก จนสามารถนำความรู้
ไปใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
    ร้อยละ 80 ได้เข้ารับการศึกษาท่ีสิทธิและโอกาสเสอมกัน สามารถเรียนจบหลักสูตรตาม
โครงสร้างท่ีกำหนด โดยมีความเหมาะสมของสถานท่ี ส่ือ ส่ิงอำนวยความสะดวก จนสามารถนำความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

14.การติดตามผลประเมินโครงการ 
 -  ใบลงเวลา  ภาพถ่าย  แบบประเมิน 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
1.จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
2.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
3.ร้อยละผู้จบที่สามารถนำความรู้ไปใชห้รือ
พัฒนาคุณภาพ 
4.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับดี  ขึ้นไป 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี่   จังหวัดเลย 

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

20 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 

 

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 ความรว่มมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

4. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 

1. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ 

และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางวรรณวิภา  มะโนศรี 
โทรศัพท์ 042-889383 
 

5. กิจกรรมหลัก 
1.จัดกระบวน การดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
2.ประชา สัมพันธ์โครงการ 
3.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคณุสมบัติ
ที่กำหนด 
4.ดำเนินการผลิตและฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผลการฝึกอบรม 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอท่าลี่,  โรงพยาบาลท่าลี,่    
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ ทั้ง 6 ตำบล 

6. งบประมาณ  
งบอุดหนุน    
ผลผลิตที่  4  
ผลผลิตที่  5 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน    25,700  บาท 
รวมท้ังสิ้น  …..25,700…บาท 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 
งบรายจ่ายอ่ืน - 25,700.-   - - 

รวมทั้งสิ้น - 25,700.-   - - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.) ชื่อโครงการ   ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ 
                       กระทรวงสาธารณสุข 
2.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.      
   ประจำปีงบประมาณ 2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ข้อ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (3.4)  เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ( 3.8 )  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW  4. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  
Partnerships   ข้อ  4.3  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย  และพัมนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : H,L 
 
3.) หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสำเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว 
และการพัฒนาประเทศที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรท่ีมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี 
2570    คนไทย 1 ใน 4 จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่าง
สมบูรณ์ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการคุ้มครอง การ
ส่งเสริม สนับสนุนผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม  
  สำนักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ
ดำเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำกิจกรรม/โครงการท่ี
เกี่ยวข้องเข้าในแผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทราบ 
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำแผน 
กิจกรรม/โครงการ และจัดการศึกษาให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขั้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการ
เรียนรู้ การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่าย
ในพื้นที่ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ซึ่งผู้ท่ีเรียนจบหลักสูตร 70 ช่ัวโมง สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน 
ที่ป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะสมัครเป็น อสม. ประจำหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบ
อาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร 420 ช่ัวโมง ได้ 
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4.) วัตถุประสงค ์

4.1 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

4.2  เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

5.) เป้าหมาย 
 5.1 เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมาย  อสม.และประชาชนอำเภอท่าล่ี    จำนวน  20  คน 
 5.2 เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ 
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6.)วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

1.จัดกระบวน 
การ
ดำเนินงาน
ร่วมกัน
ระหว่าง
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
2.ประชา 
สัมพันธ์
โครงการ 
3.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติ
ท่ีกำหนด 
4.ดำเนินการ
ผลิตและ
ฝึกอบรม
ภาคทฤษฎี
และ
ภาคปฏิบัติ 
5.ประเมินผล
การฝึกอบรม 

1. เพื่อให้

กลุ่มเป้าหมาย มี

ความรู้ความ

เข้าใจ และทักษะ

ในการช่วยเหลือ

ดูแลผู้สูงอายุ   

2.  เพื่อพัฒนา

ศักยภาพ

บุคลากรและ

ภาคีเครือข่ายท่ี

ทำงานด้านการ

ดูแลสุขภาพ

ผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

 

- อสม. หรือ
ประชาชน
อำเภอท่าล่ี 
 

20 คน - กศน.อำเภอ
ท่าล่ี 
-โรงพยาบาล
ท่าล่ี 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริม
สุขภาพ 
ท้ัง 6 ตำบล 
- บ้านผู้ป่วย
ติดเตียงและ
บ้านผู้สูงอายุ 

ไตรมาสท่ี 
2 

25,700 

 

 
7.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุ  งบรายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง 
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กระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงสาธารณสุขรหัสงบประมาณ  20002310397000001  แหล่งท่ีมาของ
เงิน  6211500 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าตอบแทนวิทยากร 70 ช่ัวโมง ๆละ 200 บาท จำนวน 1  คน    เป็นเงิน 14,000      บาท 
- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม      เป็นเงิน  11,700      บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    25,700      บาท 
                                                                           ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน ) 

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 

    - นางวรรณวิภา  มะโนศรี   ครูอาสาสมัคร ฯ 
10.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอำเภอท่าล่ี 
 -  โรงพยาบาลท่าล่ี 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง 
 -  ผู้นำชุมชน 
11.) โครงการที่เก่ียวข้อง 

 11.1 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  11.2  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 11.3  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
12.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           

              กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 
13.) ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
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 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ80 ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะ
ส้ัน 70 ช่ัวโมง  
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ 80  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญ
ของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
14.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 
14.2 แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 14.2 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
1.ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
2.ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี ่

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

120 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 120 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ 3.4 3.8      ขบัเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 4.3  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 

 
 
3. ชื่องาน/โครงการ โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย   จิตและสมองของผู้สงูอายุ 
 
 
4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

   1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
2) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตสำหรับผู ้ส ูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพื ่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู ้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
3) เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เช ่ น ด ้ านอาช ีพ ก ีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล  
นางวรรณวิภา  มะโนศร ี
นางอรพรรณ  ปะกินำหัง             
โทรศัพท์ 042-889383 
โทรสาร  042-889383 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 
   

 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.คำบลทั้ง 6 ตำบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน        -         บาท 
งบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 

งบดำเนินงาน -- -- 12,000 -- 
รวมทั้งสิ้น -- -- 12,000 -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการ  การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  
                     และสมองของผู้สูงอายุ 
 
2. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ 2563 
           นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ 3 การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสม
และมีคุณภาพ  
                     ข้อ 3.4  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
                     ข้อ 3.8  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : ข้อ 4.3 ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่าง
กว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
                   วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T, A ,I ,L 
 
3. หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี 2568 ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนท่ีจะเกิดจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุท่ีต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการทำงานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหา
ท่ีเกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ
การเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะท่ีดี การดูแลและการ
รองรับสังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 
หากไม่มีการเตรียมการรองรับหรือการวางแผนท่ีดี จะนำมาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ 
นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) มีทิศทางในการมุ่งเสริม
การพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ อีกท้ังแผน
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นท่ีเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้น
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว่า
ระดับประเทศ 10 ปี และสอดคล้องกับข้อเสนอของกระทรวงท่ีจะดำเนินการขับเคล่ือนแผนภาค ซึ่ง
แผนพัฒนาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาท่ีจะเกิด
ขึ้นกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ 
                 ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทาง
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การศึกษา แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์
การดําเนินงาน ของสํานักงาน กศน. ปี พ.ศ.2563  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “ Active Aging ” เพื่อพัฒนาท้ังสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตเทคโนโลยี 
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทางกายจิต  และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น 
 
4. วัตถุประสงค์ 

1)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
2)   เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

3)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุ 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 และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
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6. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ฝึกอบรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
ดำเนินกิจกรรม 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
1. เตรียมตัวเข้าสู่ช่วง
วัยผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม  
2. ตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ  
3. เข้าใจชีวิตและ
ปรับตัวอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  
4. ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันการเจ็บป่วย 
และดูแลตนเอง
เบ้ืองต้น 
5. เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
จากส่ือต่าง ๆ  
6. เข้าถึงระบบ
คุ้มครองทางสังคมและ
หลักประกันคุณภาพ 

1) เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ( 
Aging  Society )  
2) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
สำหรับผู้สูงอายุภายใต้
แนวคิด “Active Aging”
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถ
ดูแลตนเองท้ังสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
3 )  เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิด
โอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และ
ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
ด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ 
กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
   

ประชา 
ชนท่ัวไป 

ประชาชน
ท่ัวไป 
อำเภอ 
ท่าล่ี 

ห้องสมุด
ประชาชน
อำเภอ 
ท่าล่ี 
 
 
 
 
 

ไตรมาส
ท่ี 3 

 
 
 

12,000.- 
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7. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
                  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563  แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
รหัสงบประมาณ 2000239004000000 แหล่งของเงิน 6311200 เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

ท่ี 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   ( หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน-) 12,000  
หมายเหตุ.....ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 
8. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            9.1  นางวรรณวิภา  มะโนศรี  ครูอาสาสมัคร ฯ 
10. เครือข่าย 
  10.1  องคืการบริหารส่วนตำบลทุกตำบล 
  10.2  สาธารณสุขอำเภอท่าล่ี 
                     10.3  โรงพยาบาลท่าล่ี  
                     10.4  ชมรมผู้สูงอายุ 
 

11. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  11.1 โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
  11.2 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ประจำปี 2563 
  11.3 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ  
กระทรวงสาธารณสุข 
 

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) 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 

- - 12,000 - 
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12. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
13. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
   13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร้อยละ 80  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
  - ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
            13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถ
ดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 
            

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           14.1 แบบประเมินความพึงพอใจ 

          14.2 แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
                     14.3 รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

  1. ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
        ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้เก่ียวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ   
   2. ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
    ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       
 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี ่

 

7.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

144 คน 
 

รวมทั้งสิ้น 144 คน 

 

 

2.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ที่  2 ข้อ 2.3 ท่ี 3  ข้อ 3.6 ข้อที่ 1/นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  3  ข้อ 3.1 และ ข้อ  5 / 

                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 

 
 3. ชื่องาน/โครงการ โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
1. เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เก่ียวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า
ให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นายวัชระ  สอนขาว 
           นายศิวะณัฐ  สาระพันธ์ 
              
โทรศัพท์ 042-889383 
โทรสาร 042-889383 
 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1. พัฒนากลุ่มเปา้หมายให้เกิดความรู้เก่ียวกับ
การทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางย่ิงขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
   
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง 6 ตำบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน   65,000              บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบดำเนินงาน - 65,000 - - 

รวมทั้งสิ้น - 65,000  - - 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1. ชื่อโครงการ  บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 

(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

2. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  
      ยุทธศาสตร์ที่ 2.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อ 2.3  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ 
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการท่ีครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง 
จำหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมท้ัง
ประสาน ความร่วมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการเป็นซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
กศน. ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
         1)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                    2)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนมีทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
       ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  

3. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
3.1 พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียน

ออนไลน์เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
5.1 เร่งจัดต้ังศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

5.2 พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมท้ังให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่าย
สินค้าและผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : T 
Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการ

ด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
ด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่น
กีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

3.  หลักการและเหตุผล  
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ 4 กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงสาธารณสุข 
 สำนักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้
ดำเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน 
ในการรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ีในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น

ความสำคัญในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มคีวามรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 

Media และ Application ต่างๆ  สำหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการ

จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้จัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัล

ชุมชนระดับตำบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสาน
หาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
  

5.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ีท้ัง  6 ตำบล  จำนวน    144  คน        
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 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้ง
ประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
6.วิธีการดำเนินงาน 
 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย 

(คน) 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

1. พัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้
เก่ียวกับการทำ
ธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ 
Social Media 
และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  
และประสานหา
ช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางย่ิงข้ึน 
3. ติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

1. เพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับ
การทำธุรกิจและ
การค้าออนไลน์ 
และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social 
Media และ 
Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  
และประสานหา
ช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ประชาชน
ในพื้นท่ี
อำเภอท่าล่ี
ท้ัง  6 
ตำบล  
 
 

144 คน 
(จำนวน  
2 รุ่น) 

กศน.ตำบลท้ัง 
6 ตำบล 

ไตรมาสท่ี2 
 
 

 
 

65,000 
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7. งบประมาณ                                                                                                                        
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมาณ 2000224044700027          
แหล่งของเงิน 6211500  รวมเป็นเงิน 65,000 บาท  (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
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. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
3. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- 
 

65,000 - - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

9.1 นายวัชระ  สอนขาว       ครู กศน.ตำบล 
 9.2 นายศิวะณัฐ  สาระพันธ์   ครู ศรช. 
10. เครือข่าย   
 10.1  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.2  ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร 
 10.3  บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 
 
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 11.1  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 11.2  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
 

167 



 19 

12.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มทัีกษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น   
13.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
ร้อยละ  80  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ   
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น 
14.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 2. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
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8.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

     1.จำนวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerมีความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ 
    3. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
    4.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ลี่ 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       
 

 

 

1. หน่วยงาน         กศน.อำเภอท่าลี ่

 

7.เป้าหมาย 

ประเภท
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน  หน่วย 

ประชาชนทั่วไป
ในอำเภอท่าลี่ 
 

20  คน 
 

รวมทั้งสิ้น 20  คน 
 

 

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 Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 
 
 

4. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
       1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชน 

      2.เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

10. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล    
นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส 
นางสาวเขมิกา  สัตาคม            
โทรศัพท์ 042-889383 
โทรสาร  042-889383 
 

 

5. กิจกรรมหลัก 
1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชน 
2) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 
   
 

9. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง 6 ตำบล 

6. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน     13,170            บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

งบดำเนินงาน -- -- 13,170 -- 

รวมทั้งสิ้น -- -- 13,170 -- 

 

 

กศน.-กผ-02/63 
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1.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  

2. สอดคล้องนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2563 
    ยุทธศาสตร์ :  

ข้อที่ 1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่าและ 
เผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 

ข้อที่ 2.3 พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน ์

          ข้อที่ 3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือขา่ย 
ในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  
          ข้อที่ 3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 

 ข้อที่ 3.3  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพื้นที่ปกติให้พัฒนา
อาชีพท่ีเน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี  

ข้อที่   4.1 เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

          ขอ้ที่   4.2 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI 4.0) : 

 T- Tourism and Sports ยกระดับแหล่งท่องเท่ียว  โดยเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้านการท่องเท่ียว 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้าง
อาชีพ สร้างรายได้  
3. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยช้ีนำเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ 
ต้องนำความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการทำเกษตรโดยต้องทำให้น้อยลง ได้
ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นท่ีให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อ
ยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน ์
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 สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของ
พื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 
ท้ังนี้ศูนย์การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าล่ี เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำงาน 
กศน.จึงได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตาม
โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น  
4. วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน 

2.เพื่อให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอท่าล่ี  จำนวน   20  คน  

เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิต
ความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

6.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

1) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ด้านเกษตรกรรมที่
เหมาะกับบริบทของ
พ้ืนที่และความต้องการ
ของชุมชน 

1.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชน2.เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ
สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก

ประชาชน
ทั่วไปในเขต
พ้ืนที่อำเภอ 

ท่าลี่ 
 
 
 
 
 

  20 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
ท่าลี่ 

ไตรมาสที่ 3 30,430บาท 
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2) จัดให้ประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 

ถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

 

 
7.วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart 
ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   
รหัส งบประมาณ  2000217053700001  จำนวนเงินท้ังส้ิน  13,170  บาท  
 
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 
จัดใหป้ระชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

- 13,170 - 

 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส   ครูอาสาสมัคร ฯ 
 - นางสาวเขมิกา  สัตตาคม  ครู  กศน.ตำบล 
 
10. เครือข่าย/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. ผู้นำชุมชน  
 2.สำนักงานเกษตรอำเภอท่าล่ี 
 3.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าล่ี 
 
11. โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน 
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 2.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามศาสตร์พระราชา  
 
12.  ผลลัพธ์  
 กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
13. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
     ตัวชี้วัดผลผลิต  
  ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี ขึ้นไป 
     ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
         ร้อยละ 80 ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง  
Smart Farmer  นำความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้   
 
14. การประเมินผลโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
 -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 
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 งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดเลย   
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ท่ี ชื่องาน/

โครงการ 
วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

1 การจัดการ
ศึกษา
สำหรับผู้ไม่
รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้
คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
2557 ของสำน ักงาน กศน. และส ื ่อท่ี
เหมาะสมก ั บสภาพและพ ื ้ นท ี ่ ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

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

1. จำนวนผู้เรียน
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนด
ไว ้
2.ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสม
ของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิง
อำนวยความ
สะดวก 
5.ร้อยละของ
ผู้เรียนท่ีสามารถนำ
ความรู้ไปใช้ใน
การศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ี
อยู่ในระดับ ดี ขึ้น
ไป 
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ท่ี ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรม
หลัก) 

ตัวชี้วัด 

2 การจัดการ
ศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 (ปรับปรุง 
พ.ศ. 2559) 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบต้ังแต่
ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐานโดย
ดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่า
จัดซื้อตำราเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และ
ขาดโอกาสทางการศ ึกษา ท ั ้ งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการ
วัดและประเมินผลการเรียน ผ่านการเรียนแบบ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม และการเรียน
แบบชั้นเรียน  
3) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา 
และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ที่มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน
ตามที ่กำหนด และสามารถตอบสนองความ
ต ้ องการของกล ุ ่ มเป ้ าหมายได ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ 
4) ส่งเสริมให้ผู ้เรียนต้องเรียนรู ้และปฏิบ ัติ
ก ิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีว ิต เพ ื ่อดำเนิน
กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี ป้องกันและ
แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ย า เ ส พ ต ิ ด บ ำ เ พ็ ญ
สาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริม
การปกครองในระบอบประชาธ ิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรมจิต
อาสา การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม และเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนนำกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์อื่นๆ
นอกหลักสูตร มาใช้เพิ ่มชั ่วโมงกิจกรรมให้
ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
 

1)การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.2551  
(ปรับปรุง พ.ศ.2559) 
2) พัฒนากศน.ตำบล 
ให้เป็น กศน.ตำบล 5 
ดี  พรีเมี่ยม 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนท่ีเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีทันสมัย 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรม
หลัก) 

ตัวชี้วัด 

3 การจัดการเทียบ
ระดับการศึกษา 

1)สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยดำเนินการให้ผู้เรียน
ได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อตำรา
เรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน และค่าเล่าเรียนอย่างท่ัวถึง
และเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการ
รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย 
2) จัดให้มีการประเมินเพื่อเทียบ
ระดับการศึกษา และการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ท่ีมีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มี
มาตรฐานตามท่ีกำหนด และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1) จัดการจัดการ
เทียบระดับ
การศึกษา 
2) การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/
ส่ือ/ส่ิงอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
นำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

4 การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิต 

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต  การ
จัดต้ังชมรม/ชุมนุม การส่งเสริม
ความสามารถพิเศษต่างๆ ท่ีมุ่งเน้น
ให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข มีคุณธรรม
จริยธรรม รวมท้ังสามารถใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัว และชุมชน 

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

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีเข้ารับ
การศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของสถานท่ี/
ส่ือ/ส่ิงอำนวยความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ีสามารถ
นำความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
5 การจัดการศึกษา

เพื่อพัฒนาสังคม
และชุมชน 

1)  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการใน
รูปแบบของการฝึกอบรม  การเรียน
ทางไกล การประชุม สัมมนา การจัด
เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมจิตอาสา การสร้างชุมชนนัก
ปฏิบัติ และรูปแบบอื่นๆ ท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของ
ชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดยเน้นการดำเนิน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร้างจิตสำนึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 
การบำเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้าง
จิตสำนึกและวินัยในชุมชน เช่น การ
ส่งเสร ิมคุณธรรมและจร ิยธรรมใน
ช ุมชน การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน 
การจัดกิจกรรมจิตอาสาศูนย์เร ียนรู้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
เกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล 
3) พัฒนาชุมชนต้นแบบตามโครงการ
ไทยนิยม ยั ่งยืนทุกระดับ (จังหวัด 
อำเภอ ตำบล)เพื ่อพัฒนายกระดับ
ชุมชนต้นแบบสู่ความยั่งยืน 
 

1)  การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาสังคมและชุมชน 
2) จัดกิจกรรมเพื่อเรียนรู้
เรื่องการจัดการขยะมูล
ฝอยภาคครัวเรือน 
3) จัดกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนต้นแบบหมู่บ้าน
ไทยนิยมยั่งยืน 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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 29 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
6 การจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 จัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้
หลักสูตรและการจัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบบูรณาการในรูปแบบของ
การฝึกอบรม  การเรียนทางไกล การ
ประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้  การจัดกิจกรรมจิตอาสา การ
สร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบ
อื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
และบริบทของชุมชนแต่ละพื้นท่ี โดย
เน้นการดำเนินตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างจิตสำนึก
ความเป็นประชาธิปไตย ความเป็น
พลเมืองดี การบำเพ็ญประโยชน์ การ
อนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1) การจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การติดตาม
ประเมินผล 
3) การสรุป รายงานผล
การดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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 30 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
7 การศึกษาตาม

อัธยาศัย 
1) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับตำบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
2) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริม
การอ ่านเช ิ งร ุ กในช ุ มชน และพ ัฒนา
ความสามารถในการอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน การใช้
ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วย
บริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่าง
ท่ัวถึง สม่ำเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความ
พร้อมในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการ
อ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 
 

1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กศน.ตำบล และร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
2) กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดทำส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
 

1. จำนวน
ผู้รับบริการ
เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ 
2. ความ
เหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิง
อำนวยความ
สะดวก 
3.ร้อยละของ
ผู้รับบริการท่ี
สามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจ
ท่ีอยู่ในระดับ ดี
ขึ้นไป 
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 31 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
8 งานพัฒนา

บุคลากร 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มี
สมรรถนะสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่าง
การดำรงตำแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรใน
สังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
2) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงข้ึนใน
การบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น
การเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความสะดวก
ในการเร ียนรู ้เพื ่อให้ผู ้ เรียนเกิดการเร ียนรู ้ที ่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
3) พัฒนาครูกศน. และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริม
ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และการวิจัยเบื้องต้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการ
ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที ่ร ับผิดชอบการ
บริการการศ ึกษาและการเร ียนรู ้ ให้ม ีความรู้  
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการ
จ ัดบร ิการส ่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิตของ
ประชาชน 
6) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัด
ให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และภาคีเครือข่าย
ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 

 

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

 

1.จำนวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
2.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
3. ร้อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
นำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ข้ึน
ไป 

 

179 



 32 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

9 งานประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก โดยพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึง

ความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ 

และสามารถดำเนินการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดย

ใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้

มีระบบสถานศึกษาพี่เล้ียงเข้าไปสนับสนุน

อย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้

เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

1) พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
2) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
3) พัฒนาบุคลากร 
 

1.ร้อยละของ
สถานศึกษาใน
สังกัดท่ีมีระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในและมีการ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง 
2.ความพึงพอใจ
ท่ีอยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 
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 33 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

10 งานนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

1) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายท้ังระบบ  
2) ให ้หน ่วยงานและสถานศึ กษาท่ี
เกี ่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไก
การกำกับ ติดตามและรายงานผลการนำ
นโยบายส ู ่ การปฏ ิบ ัต ิ  ให ้สามารถ
ตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบายใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร และส่ืออื่นๆ ท่ีเหมาะสม 
เพื่อการกำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
4)พัฒนากลไกการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผลตาม
ตัวช้ีวัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของสำนักงาน กศน.ให้ดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
5) ให้มีการเชื ่อมโยงระบบการนิเทศใน
ทุกระด ับ ท ั ้ งหน ่วยงานภายในและ
ภายนอกองค์กร ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ 
และตำบล เพื่อความเป็นเอกภาพในการ
ใช้ข้อมูล และการพัฒนางานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

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

1.ร้อยละของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ท่ี
สามารถดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจท่ี
รับผิดชอบได้สำเร็จ
ตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยใช้ทรพัยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนท่ี
กำหนดไว้ 
2.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

11 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) พ ัฒนาระบบฐานข ้อม ูลให ้ม ี ความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน
ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้
เป็นเครื ่องมือสำคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏ ิบ ัต ิ งาน การต ิดตาม
ประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง ตามวงจรคุณภาพ
เดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได้ทันความต้องการเพื ่อประ
โยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

1)พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงบประมาณ 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพ่ือการบริหารจัดการ 
3) ประสานขอใช้สถานที่
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พ้ืนที่
เพ่ือต้ังศูนย์การเรียนรู้
สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 

 

1.จำนวนระบบฐานข้อมูล

ด ้ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง

ประชาชนจ ังหวัดเลยที่

ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย

และเป็นปัจจุบัน 

2.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ีได้รับ
การพัฒนาให้ทันสมัยและ
เป็นปัจจุบัน 
3.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

12 ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 

1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการ
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
และอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของผู้เรียนและศักยภาพของแต่ละ
พื้นท่ี  
2) ปรับหลักสูตรการจัดการศึกษา
อาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพท่ีรองรับ
อุตสาหกรรมอนาคต 
 

1) จัดกิจกรรมศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน  
2) ปรับหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ 
3) การติดตาม
ประเมินผล 
4) การสรุป รายงานผล
การดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวย
ความสะดวก 
5.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

13 โครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารด้าน
อาชีพ 

1)จัดให้ประชาชนได้รับการอบรม
ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน)สำหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2) ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่าน
การอบรมตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะส้ัน) 
มีความรู้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ 
 

1) จัดใหป้ระชาชนได้รับ
การอบรมตามหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะ
ส้ัน) 
 

1.จำนวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ (ระยะส้ัน)
สำหรับประชาชนใน
ศูนย์อาเซียนศึกษา 
กศน. 
2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ

อบรมตามหลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารด้านอาชีพ (ระยะ

ส้ัน) มีความรู้ในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ 

และสามารถนำไป

ประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินชีวิตได้ 

3. ความพึงพอใจท่ีอยู่

ในระดับ ดี ขึ้นไป 

14 โครงการพัฒนา
ทักษะครู กศน.
ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร 

พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร 

และขยายผล 

ไปยังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ

ประชาชนในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็น

รูปธรรม เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษ

การจัดหลักสูตรภาษาเพื่ออาชีพ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

 

1.ร้อยละของครู กศน. 
ท่ีสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
2..ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

15 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัยสำหรับ
คนพิการ 

1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอก
ระบบต้ังแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐานโดยดำเนินการให้ผู้เรียนได้รับ
การสนับสนุนค่าจัดซื้อตำราเรียน ค่า
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ค่าเล่าเรียนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมี
คุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
2) จ ัดการศ ึกษานอกระบบระดับ
การศ ึ กษา ข ั ้ นพ ื ้ น ฐ าน ใ ห ้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายผู้พิการ ทั้งระบบการ
ให้บริการ ระบบการเรียนการสอน 
ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 
ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ ่ม และการเรียนแบบช้ัน
เรียน  
 

1)จัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 
2) พัฒนาครูผู้สอนคน
พิการ 
3) จัดการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ 
4) การติดตาม
ประเมินผล 
5) การสรุป รายงานผล
การดำเนินงาน 
 

1. จำนวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว ้
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
เข้ารับการศึกษา 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ี
จบหลักสูตร 
4. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวย
ความสะดวก 
5.รอ้ยละของผู้เรียนท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
6.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

16 โครงการความ
ร่วมมือการผลิต
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
และ กระทรวง
สาธารณสุข 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ประชาชนเพื่อสร้างตระหนักถึงการ
เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety) มีความเข้าใจใน
พัฒนาการของช่วงวัย รวมท้ังเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการดูแล
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัว
และชุมชน 
2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้สำหรับประชาชนในการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู ่วัยสูงอายุท่ี
เหมาะสมและมีคุณภาพ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเอง
ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
 

1) จัดกิจกรรมเรียนรู้
และมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรับผิดชอบผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน 
2) ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุ 
 

1.จำนวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบท่ี
สามารถนำความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

17 โครงการการจัด
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพื่อคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 

1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (AgeingSociety)  
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”ก า ร ศ ึ ก ษ า เ พื่ อ
พ ัฒนาค ุณภาพชีว ิต  และพ ัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
4)สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มี
การเผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ 
และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการจัด
กระบวนการให้ผู้สูงอายุ
ในครอบครัวและชุมชน
เพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

1.จำนวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
2.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
3. ร้อยละผู้จบท่ี
สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
4.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
 

18 โครงการบูรณา
การพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล/
สร้างเครือข่าย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับตำบล                        
(ขยายผลการ
อบรมหลักสูตร
การค้าออนไลน์) 
 

1)ให้คำปรึกษาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. เพื่อ
ยกระดับคุณคุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ 
2) ค ั ด เล ื อกส ุ ดยอดส ินค ้ า และ
ผลิตภัณฑ์ กศน. ระดับอำเภอและ
จังหวัด 
3) ให้คำปรึกษาในการประสานหา
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4) สร้างความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะพื้นฐานให้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 
เพื่อร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 

1) ส่งเสริมการอบรม
ประชาชนเพื่อขับเคล่ือน
เศรษฐกิจดิจิทัล  
2) ประกวดผู้ทำการค้า
ออนไลน์ดีเด่นในระดับ 
กศน.อำเภอ และ กศน.
จังหวัด 
3) ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

1.จำนวนบุคลากรของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับการ
พัฒนา 
2. จำนวนผู้ผ่านการ
อบรม ตามหลักสูตรท่ี
กำหนด 
3. ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
4. ร้อยละของบุคลากร
ท่ีสามารถนำความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
5.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

19 โครงการ Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรม

ท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความ

ต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่ม

มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้าง

ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง

คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัย 

ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ

ผู้บริโภค 

1)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและ
ความต้องการของชุมชน 
2) จัดใหป้ระชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
 

1.จำนวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 
2. ร้อยละของ

ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่าน

การอบรมตามหลักสูตร 

Smart ONIE เพื่อ

สร้าง Smart Farmer

มีความรู้ และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการ

ดำเนินชีวิตได้ 

3. ร้อยละของครู กศน. 

ท่ีสามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้ตาม

หลักสูตร Smart 

ONIE เพื่อสร้าง 

Smart Farmerได้

อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจท่ีอยู่
ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี่ 

   ท่ี 208 / 2562 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอท่าลี่  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------------------------- 

 ด้วย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี ่  ได้ดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอท่าลี ่    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563        จึงอาศัยอำนาจของ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    ท่ี    489/2551     ลงวันท่ี 21  เมษายน 2551     เรื่อง  การมอบอำนาจของ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
ปฏิบัติราชการแทน  จึงแต่งต้ังบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี  ดังนี้ 
   1.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าท่ีอำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไข
ปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
 1.1 นายปกรณ์  คามวัลย์   ผู้อำนวยการฯ  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสำราญ   รุ่งเรือง   ครูชำนาญการ  กรรมการ 
 1.3 นางวรรณวิภา  มะโนศร ี  ครู อาสาฯ  กรรมการ 
 1.4 นายสุธิรักษ์   ภูตาเพิส  ครู อาสาฯ  กรรมการ 
 1.5 นางอัญชลี  บุญเพ็ง   ครู อาสาฯ  กรรมการและเลขานุการ 
 

       2.  คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานแผนปฏิบัติการ  มีหน้าท่ีพิจารณานโยบายและ
ยุทธศาสตร์  การดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ในระดับตำบล และ
ระดับอำเภอ เพื่อเสนอผู้มีอำนาจในการอนุมัติและเห็นชอบแผนปฏิบัติการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563  ประกอบด้วย 
 2.1 นางสาววรัญญา  มุลทากุล  ครู กศน.ตำบล  ประธานกรรมการ 
 2.2 นางสุดสงวน  กรมเกลียว  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.3 นางอรพรรณ  ปะกินำหัง  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
 2.4 นางชุติมา   ต้ังตระกูลธนกิจ  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

2.5 นางสาวเขมิกา  สัตตาคม  ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
2.6 นายวัชระ  สอนขาว   ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 
2.7 นางอาริยา  ขัติยะ   ครู กศน.ตำบล  กรรมการ 

/2.8 นางสาวพิมลรัตน์... 
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-2- 
 
2.8 นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ  ครู  กศน.ตำบล  กรรมการ 
2.9 นางสาวกรรณิกา  แบ็ง  ครู  ศรช.  กรรมการ 
2.10 นายศิวณัฐ  สาระพันธ์  ครู  ศรช.  กรรมการ 
2.11 นางสาวพัทยา  ค้ำมา  ครูผู้สอนคนพิการ กรรมการ 
2.12 นางอัญชลี  บุญเพ็ง   ครู อาสาฯ  กรรมการและเลขานุการ 

  

 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตามคำสั่งนี้  ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ  
หากเกิดปัญหาใดๆ  ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที  
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ส่ัง  ณ  วันท่ี   29  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

(นายปกรณ์  คามวัลย์) 
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี่ 
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คณะผู้จัดทำเอกสาร 

ที่ปรึกษา 

 1. นายเกรียงศักดิ์   นวลสุทธิ์                   ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 2. นายพิทักษ์  ตาสาโรจน์              ประธานกรรมการสถานศึกษา 
 3. นายปกรณ์  คามวัลย์              ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอท่าล่ี 
 

ผู้สนับสนนุข้อมูล  

   1. นายปกรณ์  คามวัลย์               ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอท่าล่ี 
   2. นายสำราญ  รุ่งเรือง               ครูชำนาญการ 
    3. นางสาวภาษณรัชต   ภาษาสุข             บรรณารักษ์ชำนาญการ 
          4. นายสุทธิรักษ์  ภูตาเพิส              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   
   5. นางอัญชลี  บุญเพ็ง              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
   6. นางวรรณิภา  มะโนศรี              ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 

7. นางสาววรัญญา มุลทากุล  ครู กศน.ตำบล  
 8. นางสุดสงวน  กรมเกลียว  ครู กศน.ตำบล   
 9. นางอรพรรณ  ปะกินำหัง  ครู กศน.ตำบล  
 10. นางชุติมา   ต้ังตระกูลธนกิจ  ครู กศน.ตำบล   

11. นางสาวเขมิกา  สัตตาคม  ครู กศน.ตำบล   
12. นายวัชระ  สอนขาว   ครู กศน.ตำบล  
13. นางอาริยา   ขัติยะ   ครู กศน.ตำบล  
14.  นางสาวพิมลรัตน์  หุมอาจ  ครู กศน.ตำบล   
15. นางสาวกรรณิกา  แบ็ง  ครู  ศรช. 
16. นายศิวณัฐ  สาระพันธ์  ครู ศรช.  
17. นางสาวพัทยา  ค้ำมา   ครูผู้สอนคนพิการ  
   

ผู้เรียบเรียงและทำต้นฉบับ 

 นางสาววรัญญา  มุลทากุล   ครู  กศน.ตำบล 
          นางอัญชลี   บุญเพ็ง             ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 
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