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การอนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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 เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด สถานศึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ระยะเวลา ๑ ปี ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ทิศทางการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา โครงการ/กิจกรรม ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาได้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาวแล้ว  เห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังกล่าว 
 
 
 
       ลงช่ือ…………………….……………..ผู้เห็นชอบ 
                                                                         (นายดำเนิน  ทองดี) 

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันท่ี             เดือน                        พ.ศ.          . 

 
 
 
ลงช่ือ………………………………..….ผู้อนุมัติ 

                                                                     (นายเกรียงศักดิ์ นวลสุทธิ์) 
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 

วันท่ี             เดือน                        พ.ศ.          . 
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คำนำ 

แผนปฏิบัติงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเอกสารในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  ท่ีตอบสนอง

เจตนารมณ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ทิศทางพัฒนา

ของนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สาระของแผนปฏิบัติ

การประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ

ผาขาว ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา ที ่ตั ้ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาหน่วยงาน ค่านิยมองค์กร 

เป้าประสงค์ ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี จุดเน้นการดำเนินงาน และรายละเอียดงาน/โครงการและงบประมาณท่ีจะ

ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผา

ขาว 

 งานโครงการและแผนงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ ฉบับนี้จน
สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่ งว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จะเป็นแนวทางในการบริการ/โครงการ และ
งบประมาณของสถานศึกษา  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามผลการดำเนินงานของผู้บริหาร รวมทั้ง
เป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานและผู้สนใจกิจกรรมงานการศึกษานอกระบบ ต่อไป 
      

 

                    นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา 

                                                                                  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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สารบัญ 

คำนำ            ข 
สารบัญ            ค 
ส่วนท่ี ๑  บทนำ           ๑ 
           สภาพท่ัวไป ๑ 

          ประวัติความเปน็มาของอำเภอผาขาว ๑ 

 ประวัติความเป็นมา กศน.อำเภอผาขาว                                                       ๑๓ 

 ทำเนียบผู้บริหาร                                                                                            ๑๓ 

 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ๑๕ 

 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ๑๖ 

 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย ๑๗                                                                                           

ส่วนท่ี ๒  ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓                ๒๔ 

 วิสัยทัศน์ ๒๔ 

 พันธกิจ ๒๔ 

 เป้าประสงค์ ๒๔ 

 ตัวชี้วัด                                                                                                       ๒๕ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ๒๖

 นโยบายเร่งด่วนเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๖ 

 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๓๒ 

 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ๓๔ 

 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ฯ ๓๖ 

 โครงการคลังความรู้ กศน.ฯ ๓๗ 

 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ ๓๘ 

 โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ๔๐ 

 โครงการเพิ่มพูนศักยภาพฯ ๔๑ 

 การดำเนินงานสำคัญตามข้อส่ังการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ๔๒ 

(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) ๔๕ 
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ส่วนท่ี ๓  การบริหารจัดการด้านการศึกษาของ กศน.อำเภอผาขาว ๖๐ 

 ข้อมูลท่ัวไป ๖๐ 

 ข้อมูลด้านบุคลากร ๖๐ 

     ข้อมูลด้านงบประมาณ ๖๑ 

     ทำเนียบบุคลากร ๖๒ 

     โครงสร้างการบริหารงาน กศน.อำเภอผาขาว ๖๗ 

ส่วนท่ี ๔  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และรายละเอียด/โครงการ ๖๙ 

     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กศน.-กผ.-๐๑/๖๓) ๗๐ 

      แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กศน.-กผ.-๐๒/๖๓) ๑๐๖ 

     รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการ  กศน.อำเภอผาขาว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๑๖ 

ภาคผนวก ๒๓๑ 

คณะผู้จัดทำ                                                                                                              ๒๓๒ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทนำ 
 

 สภาพทั่วไป 
 
ช่ือสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
ท่ีอยู่ : เลขท่ี ๓๒๙/๓๔ หมู่ ๑๖  ถนนประชาอาสา ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัด เลย ๔๒๒๔๐  
เบอร์โทรศัพท์ : ๐-๔๒๘๑-๘๑๓๖  เบอร์โทรสาร : ๐-๔๒๘๑-๘๑๓๖ 
E-mail ติดต่อ : phk@loei.nfe.go.th  
สังกัด :  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย (สำนักงาน กศน.จังหวัด
เลย)  
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)                            
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 ประวัติความเป็นมาของอำเภอผาขาว 
 จากหลักฐานเดิมตำบลผาขาวได้ประกาศจัดตั้งเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ อยู่ในเขตการปกครอง
ของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ครั้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้มีประกาศแบ่งท้องท่ีตำบลศรีฐาน   ตำบลปวนพุ และ
ตำบลผาขาว ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอภูกระดึง มีพื้นท่ีประมาณ ๑,๓๘๐ ตร.กม. ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้มีพระราช
กฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอภูกระดึงขึ้นเป็นอำเภอภูกระดึง และเมื่อปลายเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐   พลเอก
ประจวบ  สุนทรางกูร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น ได้ประกาศแบ่งท้องท่ีอำเภอภูกระดึง  ต้ัง
เป็นกิ่งอำเภอผาขาว มีเขตการปกครอง ๔ ตำบล คือ ตำบลผาขาว ตำบลท่าช้างคล้อง ตำบลโนนป่าซาง และ
ตำบลโนนปอแดง  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๓๑ และต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองตำบลผาขาวเพิ่มอีก ๑ 
ตำบล คือ ตำบลบ้านเพิ่ม 
 ท่ีต้ังท่ีว่าการอำเภอผาขาว เดิมใช้ศูนย์สภาตำบลโนนปอแดงเป็นท่ีทำการช่ัวคราว ต่อมาทางราชการได้
จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอผาขาวขึ้น บริเวณที่สาธารณะของหมู่บ้านโนนปอแดงและบ้าน
ท่าสวนยา  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ ๙๕ ไร่ และได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จพร้อมทำพิธีเปิดให้บริการประชาชน 
ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ โดยนายฉลอง  กัลยาณมิตร  อธิบดีกรมการปกครองและคณะ ให้เกียรติ
เดินทางมาเป็นประธานในพิธ 

mailto:phk@loei.nfe.go.th
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         ปัจจุบันอำเภอผาขาวแบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ๖๔ หมู่บ้าน  โดยมีการปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็น เทศบาลตำบล ๒ แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล ๓ แห่ง 
คำขวัญอำเภอผาขาว 

 “ผาขาวสูงตระหง่าน อ้อยหวานธารน้ำสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำลำพวยเกมส์” 
 
อาณาเขตที่ต้ัง :  

อำเภอผาขาว ต้ังอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเลย มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ ๔๐๗ ตร.กม. หรือ ๒๕๔,๗๓๕ 

ไร่ การติดต่อกับตัวจังหวัดเลย ใช้เส้นทางหลวงจังหวัดสายพวยเด้ง -ตาดข่า เชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินสาย

ขอนแก่น-เมืองเลย ระหว่างบ้านตาดข่า อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ ๗๗ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ

อำเภอและจังหวัดอื่น ดังนี้ 

  ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตท้องท่ีอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย และเขตท้องท่ีอำเภอ 
    ศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
                      ทิศตะวันออก   ติดต่อกับเขตท้องท่ีอำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู 
                      ทิศใต้             ติดต่อกับเขตท้องท่ีอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอ 
                                         สีชมพู จังหวัดขอนแก่น และอำเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
                      ทิศตะวันตก     ติดต่อกับท้องท่ีอำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย 
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สภาพของชุมชน 

 มีสภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับเชิงเขา  สูงจากระดับน้ำทะเล ๓๐๐-๕๐๐ เมตร พื้นที่ราบร้อยละ 
๗๗.๕๙ ภูเขาร้อยละ ๑๙.๓๖ แหล่งน้ำร้อยละ ๒.๖๙  
   - ภูเขา มีภูเขาท่ีสำคัญ ได้แก่ ภูผาขาว ภูผายา ภูดู่ภูซำบก ภูผาแดง 
   - แหล่งนำสำคัญได้แก่ ลำน้ำพวย ลำห้วยตาด ลำห้วยเดื ่อ และลำห้วยสาขาอื ่น ๆ 
นอกจากนั้น ยังมีแหล่งกักเก็บน้ำท่ีสำคัญ เช่น อ่างเก็บน้ำชลประทานภูป่าไผ่ อ่างเก็บน้ำชลประทานบ้านท่าช้าง
คล้อง สระเก็บน้ำบ้านนาตาด บ้านโนนภูทอง บ้านหัวฝาย และอื่น ๆ  
 ลักษณะดิน  ประเภทของดินและความเหมาะสมในการเพาะปลูก 
  ดิน มีการระบายน้ำเร็วหรือค่อนข้างเร็ว มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสําหรับการทํานา ทำไร่ 
และทำการเกษตรเป็นอย่างมากไม่มีดินเค็ม เป็นดินร่วนเหนียว ดินเหนียวปนทราย 
 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อนแบ่งเป็น ๓ ฤดูกาลคือ ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน 
  อำเภอผาขาว จังหวัดเลยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขา ทําให้มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและหนาวจัดใน

ฤดูหนาว จังหวัดเลยมีพื้นท่ี เป็นภูเขาสูงจึงทําให้อุณหภูมิเปล่ียนแปลงง่าย อุณหภูมิสูงสุด ๔๓.๕ องศาเซลเซียส 

( ๒๕ เมษายน ๒๕๑๗) และ ต่ำสุดประมาณ - ๑.๓ องศาเซลเซียส ปัจจุบันมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี๒๖.๑ องศา

เซลเซียส ช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม จะมี ลมมรสุมหรือแนวปะทะโซนร้อน (Inter Tropical Convergence 

Zone: ITCZ) พาดผ่านเป็นครั้งคราว  ทําให้มีฝนตกหนัก สําหรับฤดูกาลต่าง ๆ ของอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

มีรายละเอียดดังนี้  

  - ฤดูร้อน เริ่มจากเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 

  - ฤดูฝน เริ่มจากเดือนพฤษภาคม – ปลายเดือนกันยายน 

  - ฤดูหนาว เริ่มจากกลางเดือนตุลาคม – ปลายเดือนกุมภาพันธ์   

 เขตการปกครองจำนวนประชากรและจำนวนบ้าน 
  แบ่งการปกครองออกเป็น ๕ ตำบล ๖๔ หมู่บ้าน    
   ๑. ตำบลโนนปอแดง   จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน   

   ๒. ตำบลท่าช้างคล้อง จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน 

   ๓. ตำบลผาขาว  จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน   

   ๔. ตำบลโนนป่าซาง จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน 

   ๕. ตำบลบ้านเพิ่ม   จำนวน ๙ หมู่บ้าน 
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จำนวนประชากรอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

ตำบล หมู่บ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 

จำนวนประชากร 
รวม 

ชาย หญิง 

ผาขาว ๑๒ ๑,๙๐๐ ๓,๓๔๒ ๓,๓๕๕ ๖,๖๙๗ 

ท่าช้างคล้อง ๑๔ ๒,๗๒๗ ๕,๕๔๓ ๕,๔๘๓ ๑๑,๐๒๖ 

โนนปอแดง ๑๗ ๓,๓๙๐ ๕,๕๖๗ ๕,๕๑๗ ๑๑,๐๘๔ 

โนนป่าซาง ๑๒ ๒,๐๘๕ ๓,๘๓๗ ๓,๘๕๕ ๗,๖๙๒ 

บ้านเพิ่ม ๙ ๑,๕๓๑ ๒,๙๐๙ ๒,๗๙๑ ๕,๗๐๐ 

รวม ๕ ตำบล ๖๔ ๑๑,๖๓๓ ๒๑,๑๙๘ ๒๑,๐๐๑ ๔๒,๑๙๙ 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลทะเบียนราษฎร สำนักบริหารการทะเบียนอำเภอผาขาว ณ วันท่ี ๒๑ เดือนสิงหาคม 

๒๕๖๑ 

 ส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ของอำเภอผาขาว 
  ส่วนราชการสังกัดส่วนกลางมีท่ีต้ังในพื้นท่ีอำเภอผาขาว 
  (๑)  สถานีตำรวจภูธรผาขาว 
  (๒)  สำนักงานสรรพากรพื้นท่ีสาขาผาขาว 
  (๓)  สำนักงานท้องถิ่นอำเภอผาขาว 
  (๔)  โรงพยาบาลผาขาว 
  (๕)  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์(ระดับมัธยมศึกษา) 
  (๖)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน๒๗ แห่ง 
  (๗) โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน ๗ แห่ง 
  (๘)  ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
  ส่วนภูมิภาค 
  (๑)  ท่ีทำการปกครองอำเภอผาขาว 
  (๒)  สำหนักงานท่ีดินอำเภอผาขาว 
  (๓)  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว 
  (๔)  สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว 
  (๕)  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว 
  (๖)  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอผาขาว 
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  ส่วนท้องถิ่น 
  (๑)  เทศบาลตำบลโนนปอแดง 
  (๒)เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง 
  (๓)  องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว 
  (๔)  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง 
  (๕)  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม 

  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๑)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาผาขาว 
  (๒)  ท่ีทำการไปรษณีย์ผาขาว 
  (๓)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอผาขาว   
  หน่วยงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก กระทรวงกลาโหม/  
  (๑)  หน่วยสัสดีอำเภอผาขาว 
 การศึกษา 
  สถานศึกษาท่ีตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอผาขาว สังกัด สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย  เขต  ๒ จำนวน ๓๐ โรงเรียน และสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ จำนวน ๑ โรงเรียน มี
รายละเอียดมีดังนี้  
  (เขต ๑๙) ระดับมัธยมศึกษาจำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 
  (เขต ๒) โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน    ๗  โรงเรียน ได้แก ่
  ๑.โรงเรียนบ้านผาขาวตำบลผาขาว 
  ๒.โรงเรียนบ้านเพิ่มตำบลบ้านเพิ่ม 
  ๓. โรงเรียนบ้านหนองตานาตำบลท่าช้างคล้อง 
  ๔. โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด ตำบลท่าช้างคล้อง 
  ๕. โรงเรียนบ้านเจียรวนนท์อุทิศ ๓ตำบลโนนป่าซาง 
  ๖. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ตำบลโนนปอแดง 
  ๗. โรงเรียนบ้านโนนปอแดง ตำบลโนนปอแดง 
  (เขต ๒) ประถมศึกษา จำนวน   ๒๓  โรงเรียน ได้แก่ 
  ๑.โรงเรียนบ้านซำกกค้อ   ๒.โรงเรียนบ้านท่าสวนยางศรีวิไล 

  ๓.โรงเรียนบ้านนาล้อม   ๔.โรงเรียนบ้านซำไคร้  

  ๕.โรงเรียนบ้านโนนกกข่า   ๖.โรงเรียนบ้านดงน้อย  

  ๗.โรงเรียนบ้านแสนสุข   ๘. โรงเรียนบ้านหัวฝาย  

  ๙.โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน  ๑๐.โรงเรียนบ้านซำพร้าว  
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  ๑๑.โรงเรียนบ้านห้วยยาง   ๑๒.โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย  

  ๑๓.โรงเรียนบ้านห้วยเด่ือเหนือ  ๑๔.โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา  

  ๑๕.โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง  ๑๖.โรงเรียนบ้านพวยเด้ง  

  ๑๗.โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเป้ีย ๑๘.โรงเรียนบ้านโนนภูทอง  

  ๑๙.โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่  ๒๐.โรงเรียนบ้านหนองแต้  

  ๒๑.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์  ๒๒.โรงเรียนบ้านหัวขัว 

  ๒๓. โรงเรียนบ้านภูป่าไผ่ (ถูกยุบแล้ว)  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  ๒๗   โรงเรียนได้แก ่
  ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว 

  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างอารมณ์   

  ๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไชยศรียาราม   

  ๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำกกค้อ   

  ๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไคร้    

  ๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพิ่ม    

  ๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีทองสามัคคี   

  ๙. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำผาสวรรค์    

  ๑๐. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอุทัยบรรพต 

  ๑๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ 

  ๑๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าสามัคคีพัฒนา 

  ๑๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเพิ่มสามัคคี 

  ๑๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างเกาะแก้ว 

  ๑๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาคหงษา 

  ๑๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยไคร้ศรัทธาราม 

  ๑๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสว่างโนนงาม 

  ๑๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวินับสังวร 

  ๑๙.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนภูทอง 

  ๒๐. บ้านท่าช้างคล้อง 

  ๒๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวขัว 

  ๒๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโนนป่าซาง 
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  ๒๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไฮ 

  ๒๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง 

  ๒๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโสกนกไก่นา 

  ๒๖. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถาวรมงคล 

  ๒๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสมบูรณ์พัฒนา 

ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบล ๕ แห่ง ได้แก่ 
๑. ตำบลโนนปอแดง 
๒. ตำบลผาขาว 
๓. ตำบลท่าช้างคล้อง 
๔. ตำบลโนนป่าซาง 
๕. ตำบลบ้านเพิ่ม 

 การสาธารณสุข   
 - มีสถานบริการสาธารณสุข ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชนขนาด   ๓๐  เตียง  ๑  แห่ง คือ
โรงพยาบาลผาขาว 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ๖  แห่ง  ได้แก่ รพ.สต. สมศักดิ์พัฒนา ,รพ.สต. บ้านเพิ่ม
สุข , รพ.สต.พวยเด้ง ,รพ.สต. นาตาด ,รพ.สต. ห้วยยาง ,รพ.สต. โนนป่าซาง 
 
 การศาสนาและวัฒนธรรม 
 การนับถือศาสนาในเขตอำเภอผาขาว ประชาชนในพื้นท่ีนับเป็นศาสนาพุทธ  และยึดเหนี่ยวจิตใจการ
ดำเนินชีวิตจึงเรียบง่ายมีการพึงพาอาศัยกัน ประพฤติปฏิบัติในประเพณีวัฒนธรรม โดยมีสถาบันทางศาสนา  
ดังนี้ 
 วัดมีวัดจำนวน  ๘๙ แห่ง  โดยแยกเป็นวัดมหานิกาย  จำนวน  ๕๐  แห่งวัดธรรมยุติ จำนวน  ๓๙  
แห่ง 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ท่ีสำคัญและจัดขึ้นในโอกาส
ต่างๆ  จะมาจากความเช่ือท่ีมีการนับถือมาแต่โบราณและปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ  ฮีต ๑๒ คลอง๑๔ ท้ังนี้
เพื่อสืบสานทางเอกลักษณะของชนชาติ และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้ชุมชนอีกด้วย ดังนี้ 
 ๑) บุญกองข้าวหรือบุญกุ้มข้าวจัดในเดือน ๓ หรือ เดือน ๔ (หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว) 
 ๒)  ประเพณีสงกรานต์จัดในเดือน เมษายน   
 ๓)  ประเพณีบุญบั้งไฟเดือนหกของทุกปี 
 ๔)  ประเพณีบุญงานแห่เทียนพรรษา 
 ๕)  บุญกระยาสารทหรือบุญข้าวประดับดินจะกระทำกันในเดือนเก้า 
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 ๖)  งานถวายผ้ากฐินอำเภอประจำปี 
 ๗)  ประเพณีลอยกระทง 
 ๘)  งานสืบสานประเพณีลำพวยเกมส์(จัดขึ้นเดือนเมษายนทุกปี) 
 
 การคมนาคม/สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 การคมนาคมอำเภอผาขาวมีทางบกเพียงทางเดียว ดังนี้ 
  ๑. ถนนสายสำคัญๆ  การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอ จังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายใน

ตำบลและหมู่บ้าน ได้แก่ 

 -ทางหลวงแผ่นดิน  อำเภอผาขาว -จังหวัดเลย  ระยะทาง  ๗๗ กิโลเมตร 

 -ทางหลวงแผ่นดิน-ชนบท อำเภอผาขาว-อำเภอเอราวัณ ระยะทาง  ๓๐ กิโลเมตร 

 -ทางหลวงชนบทอำเภอผาขาว–อำเภอศรีบุญเรือง  ระยะยาง ๓๐  กิโลเมตร 

 -ทางหลวงแผ่นดิน-ชนบท อำเภอผาขาว-อำเภอหนองหิน     ระยะทาง  ๒๐ กิโลเมตร 

 -ทางหลวงแผ่นดิน  อำเภอผาขาว - อำเภอภูกระดึง  ระยะทาง  ๔๐ กิโลเมตร 

  ๒)  น้ำประปา มีระบบน้ำประปาหมู่บ้านครบท้ัง ๖๔ หมู่บ้าน 
  ๓)  การไฟฟ้า ในพื้นที่ของอำเภอผาขาว  มีไฟฟ้าใช้ ทั้ง  ๖๔  หมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานที่ให้
การบริการด้านไฟฟ้า คือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวังสะพุง     
   ๔)  การส่ือสารโทรคมนาคม 
   -ท่ีทำการไปรษณีย์ผาขาว 
   -โทรศัพท์ –  สัญญาณรับได้ ๓ เครือข่าย  ทรูมูฟ, ดีแทค, เอไอเอส 
 (บางพื้นท่ี ไม่มีสัญญาณ เช่น บ้านมอดินแดง  บ้านห้วยไคร้ บ้านซำไคร้ ต. โนนปอแดง)    

 สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ลักษณะทางเศรษฐกิจของอำเภอผาขาว มีท้ังเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน

ครัวเรือน  รายได้เฉลี่ยต่อหัวของอำเภอ   ๗๕,๓๓๔  บาท/คน/ปี   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม ร้อยละ  ๗๐   เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ  ๑๐  ประกอบอาชีพค้าขาย  ร้อยละ ๑๕  และอื่น ๆ  ร้อยละ  

๑๕ นอกจากนั้นยังมีรายได้เสริมจากการเลี ้ยงสัตว์ และจากการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าหนึ ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์  เช่น กลุ่มจักรสาน กลุ่มทอผ้า  กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  กลุ่มผลิตชาจากใบหม่อน กลุ่มผลิตผ้าห่ม

จากเศษวัสดุผ้า กลุ่มผลิตสุราพื้นเมือง  เป็นต้น   (ข้อมูล จปฐ. จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาวและ

ข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว ปี ๒๕๖๑) 

  ๑)  รายได้ของประชากร 

  รายได้ของประชากรของอำเภอผาขาว เฉล่ีย ๗๕,๓๓๔  บาท/คน/ปี(ข้อมูล จปฐ. ๒๕๖๑) 
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  ๒)  การประกอบอาชีพ  
   เกษตรกรรม เป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ของอำเภอผาขาวคือ  การทำนา  ทำไร่ 
ทำสวนยาง และปลูกพืชผักชนิดต่างๆดังนี้ 
  . อ้อยโรงงาน ๔๔,๖๕๐.๐๖ ไร่ 

                     . ปาล์ม ๙,๗๑๓.๒๙ ไร่ 

  • ข้าวเหนียวนาปีพื้นท่ีปลูก ๑๗,๑๙๑.๙๑ ไร่ 

• กล้วยน้ำว้าพื้นท่ีปลูก ๖๑ ไร่ 

• ข้าวโพดเล้ียงสัตว์พื้นท่ีปลูก ๒,๘๑๘ ไร่ 

• มันสำปะหลังพื้นท่ีปลูก ๑,๐๖๔.๗๕ ไร่ 

• ลำไยพื้นท่ีปลูก ๕๒๒ ไร่ 

• มะขามหวานพื้นท่ีปลูก ๒๕๔ ไร่ 

- พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ 

• ยางพาราพื้นท่ีปลูก ๑๘,๐๐๗ ไร่ 

 พื้นที่เปิดกรีดยางประมาณ  ๑๐,๐๖๗.๗๔ ไร่ – ผลผลิตรวมประมาณ  ๒,๘๑๘.๙๖ ตัน/ปี

รายได้ประมาณ ๕๖,๓๗๙.๒ ล้านบาท/ปี(ข้อมูลจากเกษตรอำเภอผาขาว ปี ๒๕๕๙)   

  ปศุสัตว์  เป็นอาชีพรองของประชากรในพื้นท่ีของอำเภอผาขาว การเล้ียงสัตว์  การเล้ียงสัตว์
ในอำเภอผาขาว  โดยท่ัวไปจะเล้ียงโคพื้นเมือง  โคเนื้อลูกผสม   ไก่พื้นเมือง  เป็ด  ส่วนใหญ่การเล้ียงสัตว์จะใช้
ในการบริโภคในครัวเรือนและไว้ใช้งานบ้างเป็นบางครัวเรือนเท่านั้น   สำหรับการเลี้ยงโค  กระบือ  จะมีการ
เลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ  โดยให้หาอาหารกินเอง  จะไม่มีการปลูกหญ้าในการเลี้ยงสัตว์  แต่จะมีการเกี่ยว
หญ้ามาเล้ียงเฉพาะในช่วงท่ีมีการทำนา  หลังจากฤดูการทำนาเสร็จส้ินไป   ก็จะปล่อยตามทุ่งนา  หรือบริเวณ
ป่า  ในปัจจุบันมีการเลี้ยงโคเนื้อลูกผสมไว้เพื ่อการค้า  เพราะว่าสามารถ  ที่จะขายได้ง่ายและมีราคาที ่สูง
พอสมควร  และเริ่มมีการปลูกหญ้าไว้เพื่อเล้ียงโคแล้วในบางครัวเรือน ดังนี้ 
  แนวโน้มเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ได้ลดลงเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากสาเหตุได้ปรับเปล่ียนอาชีพไป
ปลูกยางพารา  เกษตรกรบางรายไม่ต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์  ทำให้สถานการณ์การประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์
ลดลง  ทำให้กระทบต่อผู้บริโภคท่ีต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ 
  ประมง  จะเป็นการทำประมงแบบพื้นบ้าน เลี้ยงปลาในบ่อดิน และมีการเลี้ยงกบในกระชัง
การประมง  ส่วนใหญ่แล้วประชากรในอำเภอผาขาวจะทำประมงโดยการเลี้ยงปลาในบ่อดิน   ซึ่งปาที่นำมา
เลี้ยงเป็นปลากินพืช  อาทิ  ปลานิล  ปลาไน  ปลาตะเพียน  ปลาดุกในบ่อดิน   และมีการเลี้ยงกบในกระชัง  
ส่วนน้อย  ซึ่งส่วนใหญ่เล้ียงเพื่อยังชีพ   และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
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  ค้าขาย  การค้าขายส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตเมือง  สินค้าท่ีจำหน่วยจะเป็นสินค้าทางการเกษตร  
นอกจากนั้นเป็นสินค้าอุปโภค  บริโภค 
  รับจ้างทั่วไป  ประชาชนในอำเภอผาขาว  ส่วนใหญ่จะอพยพไปทำงานรับจ้างยังต่างถิ่น  เช่น  
กรุงเทพมหานคร  และปริมณฑล  ไปรับจ้างตัดอ้อย  ไปทำงานรับจ้างและงานแม่บ้านท่ีต่างประเทศ 
  ๓)  แหล่งเงินทุน  การทำการเกษตรส่วนใหญ่นั้น จะมีเงินทุนในการผลิตท่ีเป็นของตนเองน้อย
มาก ส่วนใหญ่จะได้เงินลงทุนมาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ ท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไป
ซื้อปัจจัยทางการผลิต โดยแหล่งเงินกู้แต่ละแห่งก็จะมีข้อตกลงในการให้กู้ยืมท่ีแตกต่างกัน แหล่งเงินกู้ได้แก่ 
  (๑)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  สาขาผาขาวซึ่งเกษตรกรจะเป็น
ลูกค้าของธนาคารอยู่แล้ว สำหรับการให้บริการจะเป็นการให้เงินสดและรูปแบบของสินเช่ือ โดยมีหลักทรัพย์ค้ำ
ประกัน 
  (๒) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จำนวน  ๖๔  กองทุน กองทุนละ  ๒,๒๐๐,๐๐๐ – 
๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งหมดจำนวน  ๑๔๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชน
อำเภอผาขาว ปี ๒๕๖๑) 
  (๓) กองทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) จำนวน ๔๐ กองทุน/หมู่บ้าน เงินทุน
จำนวน  ๑๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว ปี ๒๕๖๑)  
  (๔) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน ๓๑ กลุ่ม/หมู่บ้าน เงินทุนจำนวน  ๓๕,๒๐๐,๐๐๐  
บาท (ข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว ปี ๒๕๖๑)   
  (๕)มีกลุ่มอาชีพและสถาบันเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๑๒๒ แห่งสมาชิก ๑,๕๐๙ คน
(ข้อมูลจากเกษตรอำเภอผาขาว ปี ๒๕๕๙) 
  ๔)  การพาณิชย์และการบริการ 
  -  ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก (ไม่มีร้านสะดวกซื้อ)ให้บริการประชาชน จำนวน ๗ แห่ง 
  -  ตลาดสดเทศบาล  จำนวน  ๑  แห่งคือตลาดสดเทศบาลตำบลโนนปอแดง 
  - มีร้านสะดวกซื้อเปิด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๒ แห่ง คือ โลตัสเอ็กเพรส และ เซเว่น อีเลเว่น 
ต้ังอยู่ท่ีบา้นพรสวรรค์ หมู่ท่ี ๘ ตำบลโนนปอแดง 
  -มีศูนย์แสดงรถยนต์ จำนวน ๑ แห่ง 
  -มีศูนย์แสดงรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ แห่ง 
  ๕) การท่องเท่ียว  

  แหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเท่ียวของธรรมชาติและเชิงอนุรักษ์  ได้แก่ 

  ๑.ภูผาขาว  อยู่ในพื้นท่ีตำบลผาขาว เป็นท่ีอยู่ของสัตว์ป่าและพันธุ์ไม้หลายชนิด   นอกจากนี้

ยังมีห้วยน้ำพุ  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีชาวผาขาวให้ความนิยม  และภูผาขาวยังมีกลุ่มอนุรักษ์ภู

ผาขาว ท่ีดูแลและช่วยกันอนุรักษ์ 
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  ๒. ภูป่าไผ่อยู่ในพื้นที่ตำบลโนนป่าซาง  เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

ต่างๆ   เช่น  สงกรานต์  ปีใหม่ 

  ๓. ภูซำบก อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าช้างคล้อง  เป็นที่พักผ่อน  และเป็นที่เข้าค่ายของผู้คนหรือ

คณะท่ีต้องการศึกษาธรรมชาติ   และมีสถานท่ีทดสอบความกล้า  เป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่  เปิดให้บริการ

เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๔. น้ำพุธรรมชาติ มีน้ำไหลเย็นเป็นลำธารตลอดทั้งปีตั้งอยู่ที่ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลผา

ขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

  ๕. วัดป่าวิเวกภูเขาวงศ์ ตั้งอยู่ ณ บ้านดงน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลผาขาว อำเภอ ผาขาว จังหวัด

เลย 

  ๖. ถ้ำผาสวรรค์ ต้ังอยู่ติดทางหลวงหมายเลข   ๒๔๐๐  สาย หนองหิน-เอราวัณ กิโลเมตรท่ี ๘  

หมู่ที ่ ๓  บ้านผาสวรรค์  ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย เป็นภูเขาสูงชัน มีถ้ำหินย่อย สวยงาม มีทัศนียภาพ

สวยงาม  มีถ้ำ ๓ แห่ง ชั้นล่าง ๑ แห่งเป็นแหล่งพำนักของสงฆ์ ชั้นบน ๒ แห่งมี บันไดขึ้นถึงปากถ้ำชั้นบน มี

ศาลาพักระหว่างทางขึ้น 

  ๗. เครื่องปั้นดินเผาโบราณ ตั้งอยู่ บ้านเพิ่ม หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเพิ่ม  อำเภอผาขาว  จังหวัด

เลย ห่างจากถนนหนองหิน-เอราวัณ ๑ กิโลเมตร เป็นไหปูนปั้น ขนาดใหญ่สุดหน้ากว้าง ๑ ฟุต สูง ๔๐ ซม. 

และเล็กสุดกว้าง ๑๐ ซม. สูง ๑ คืบ บางไหบิ่นแตก รวมแล้ว๑๕ ใบ และกริชทองสัมฤทธิ์  ค้นพบเมื่อ  ๓๐  

ธันวาคม  ๒๕๕๘ คาดว่ามีอายุราว ๕๐๐-๑,๐๐๐   ปี 

  ๘. น้ำตกธารทอง เกิดจากน้ำท่ีผุดออกมาจากใต้ดินไหลเป็นลำธาร ไหลตลอดท้ังปี น้ำใสและ

เย็นมาก ต้ังอยู่ ณ บ้านซำกกค้อ ตำบลโนนปอแดง ถือว่าเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจ 

  ๙. สวนสตรอเบอรี่และองุ่น ต้ังอยู่ ณ บ้านซำพร้าว ตำบลบ้านเพิ่ม เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่ง

ใหม่ของอำเภอผาขาว 

  ๑๐. น้ำตกพบรัก ซึ่งมีการค้นพบ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำนันตำบลผาขาว ปัจจุบันยังไม่ได้

รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงาม 

  ๑๑. หมู่บ้านชุมชนท่องเท่ียว OTOP นวัตวิถี จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ 

   ๑) บ้านผาขาว หมู่ ๑ ตำบลผาขาว 

   ๒) บ้านดงน้อย หมู่ ๔ ตำบลผาขาว 

   ๓) บ้านโนนกกข่า หมู่ ๕ ตำบลโนนปอแดง 

   ๔) บ้านภูป่าไผ่ หมู่ ๖ ตำบลโนนป่าซาง 

   ๕) บ้านผาสวรรค์ หมู่ ๓ ตำบลบ้านเพิ่ม 
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  ๖)  การอุตสาหกรรม 

  อำเภอผาขาว ยังไม่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ยังขาดเงินลงทุน 
ส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นใช้แรงงานในครัวเรือน ใช้เวลาว่างในครอบครัว
ในการทำงาน ผลิตภัณฑ์ที่ได้ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน และจำหน่ายในท้องถิ่น อาทิ การทอผ้า 
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เช่น กล้วย หน่อไม้ 
  ด้านสังคมอำเภอผาขาว ถือว่ามีความเป็นสังคมชนบทมากกว่าอำเภอเมือง ประชาชนอาศัยอยู่กัน
แบบเครือญาติ มีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
  -สถานบริการ /ไม่มี 
  -โรงแรม ท่ีพัก /รีสอร์ท มี ๓ แห่ง ได้แก่  
   ๑. ณัฐริกาต์รีสอร์ท   
   ๒.ครัวเธครีสอร์ท   
   ๓.แฟมิล่ีรีสอร์ท 
  - ภัตตาคาร/ร้านอาหาร/ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารตามส่ัง 
  -การประกอบธุรกิจอื่นๆ/ ไม่มี 
 
 ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  น้ำถือเป็นทรัพยากรท่ีมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช อำเภอผาขาวมี
แหล่งน้ำธรรมชาติหลายสาย เนื่องจากมีภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำ อาทิภูป่าไฝ่ภู
ชำบก ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อกิจกรรมทางการเกษตร  
  ป่าไม้สภาพป่าไม้เป็นป่าไม้ผลัดใบ โดยจะมีไม้ไผ่ ไม้เต็ง ไม้รัง หรือเป็นป่าไม้เบญจพรรณเป็น
แหล่งกำเนิดลำห้วยหลายสาย ในปัจจุบันมีการตัดไม้เพื่อทำการเกษตรและการหาของป่าเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะหน่อไม้และหาเห็ดป่า ทำให้สภาพของป่าไม้ขาดความสมดุลทางธรรมชาติ 
  -  มีพื้นท่ีป่าไม้ ๔๔,๑๓๔ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๒ ของพื้นอำเภอ 
  -  พื้นท่ีสำนักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร (สปก.)(ป่าไม้มอบให้ สปก.) จำนวน ๒๑๐,๒๔๐ 
ไร่คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๐๕ ของพื้นท่ีอำเภอ 

 ดินดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายดินมีสีน้ำตาลหรือเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียว
สีน้ำตาล สีแดง และศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานที่ผุพัง
สลายตัวในช้ันถัดไป 
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 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว อักษรย่อ “กศน.อำเภอผาขาว”  
เดิมมีช่ือว่า  “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผาขาว  สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  หลังปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ  กรมการศึกษานอก
โรงเรียนเปลี่ยนเป็น  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอผาขาว  สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
จังหว ัดเลย  สำนักบร ิหารงานการศึกษานอกโรงเร ียน  สังก ัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 
๒๕๕๑  ประกาศใช้เมื่อวันท่ี  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๑  ทำให้โครงสร้างเปล่ียนแปลงไป  คือ  สถานศึกษาเปล่ียนช่ือ
ใหม่เป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  ช่ือย่อท่ีเป็นทางการคือ  “กศน.
อำเภอผาขาว” สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย  (สำนักงาน 
กศน.จังหวัดเลย)  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)  
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอผาขาว เป็นสถานศึกษาที่บริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ในเขต
พื้นท่ีอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย  โดยมี กศน.ตำบล  ๕ แห่ง  คือ    
 ๑.  กศน.ตำบลโนนปอแดง  
 ๒.  กศน.ตำบลโนนป่าซาง 
 ๓.  กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง 
 ๔.  กศน.ตำบลผาขาว 
 ๕.  กศน.ตำบลบ้านเพิ่ม 
 

 ทำเนียบผูบ้ริหาร 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
ระยะเวลา 

ที่ดำรงตำแหน่ง 
๑. ว่าท่ี ร.ต.สมปอง  วิมาโร หัวหน้า ศบอ.ผาขาว ๒๕๓๘ – ๒๕๔๐ 

๒. นายทอมสัน  จันทศร หัวหน้า ศบอ.ผาขาว ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ 

๓. นายอดุลย์เดช  ติยะบุตร หัวหน้า ศบอ.ผาขาว ๒๕๔๑ – ๒๕๔๓ 

๔. นายสายัณห์  ถมหนวด หัวหน้า ศบอ.ผาขาว ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔ 

๕. นายสมศักดิ์  จูมวันทา หัวหน้า ศบอ.ผาขาว ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ 

๖. นายสมศักดิ ์ จูมวันทา ผอ.ศบอ.ผาขาว ๒๕๔๖ – ๒๕๕๑ 

๗. นายสมศักดิ์  จูมวันทา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ 
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ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

ระยะเวลา 
ที่ดำรงตำแหน่ง 

๘. นางรัสรินทร์  อัครสิทธิรุจน์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 

๙. นายสมศักดิ์  จูมวันทา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองหิน  

รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 

๒๖ ต.ค. ๒๕๕๓ – ๘ ก.พ. ๒๕๕๔ 

๑๐ นางสาวอรุณี  พันธุ์พาณิชย์   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูกระดึง 

รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 

๘ ก.พ. ๒๕๕๔ –๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔ 

๑๑ นายชาญวิทย์  จักรไชย   ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ 
รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 

๒๖ พ.ค. ๒๕๕๔–๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ 

๑๒ นางสาวสังวาล   สุวรรณโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว ๙ ส.ค. ๒๕๕๔  –  ๙ ม.ค.๒๕๖๐ 
๑๓ นางณัฐญา  คำสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังสะพุง 

รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 

๙ ม.ค.๒๕๖๐ – ๓ พ.ย.๒๕๖๐ 

๑๔ นางพิชามญช์ ลำมะนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว ๓ พ.ย.๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 
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 โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 
โครงสร้างศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้อมูลบุคลากร 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

กลุ่มงานอำนวยการ 

น.ส.ศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง 

 

กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย 

น.ส.ศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง 

กลุ่มภาคีเครือข่าย   

และกิจการพิเศษ 

นายธีรพงศ์  พิมใจ   

 

กศน.ตำบล ในสังกัด 

๑. งานธุรการและสารบรรณ 

- นางสาวนงนุช  บางประอินทร์ , - น.ส.นิภาวรรณ  สาลี 

๒. งานแผนงานโครงการ 

- นางสาวอรทัย  เต็มสอาด 

๓. งานงบประมาณและระดมทรัพยากร 

- นางขวัญจิตร  ทองดี ,- น.ส.นิภาวรรณ  คำประทุม 

๔. งานการเงินและบัญชี 

- นางสาวอรทัย  เต็มสอาด- นางสาวนิภาวรรณ  คำประทุม 

๕. งานพัสดุ 

- นางสาวศุภจีอนงค์  เอ่ียมเวียง,- นายสันติภาพ  สาลี 

๖. งานข้อมูลสารสนเทศและการรายงาน   

- นายสันติภาพ  สาลี 

๗. งานประชาสัมพันธ์   

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร์, 

- นางสาวอรยุพา  อุตรพรม,- นายสันติภาพ  สาลี 

๘.งานประกันคุณภาพภายใน   

- นางสาวอรทัย  เต็มสอาด 

๙.งานการควบคุมภายใน 

- นางขวัญจิตร  ทองดี  

๑๐. งานนิเทศภายในและติดตามผลประเมินผล 

- นางสาวศุภจีอนงค์  เอ่ียมเวียง - นางสาวนิภาวรรณ  สาลี, 

ว่าท่ี ร.ต.นธวัฒน์ อะทะโน   

๑๑. ศูนย์ราชการใสสะอาด   

- นายธีรพงศ์  พิมใจ 

๑๒. งานบุคลากร 

- นางขวัญจิตร ทองดี,-นางสาวนงนุช  บางประอินทร์,-

นางสาวอรยุพา  อุตรพรม 

๑๓. สวัสดิการ   

- นางขวัญจิตร ทองดี 

- นางสาวนงนุช  บางประอินทร์ 

๑๔.งานอาคารสถานที่และยายพาหนะ 

- นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต,ว่าท่ี ร.ต.นธวัฒน์  อะทะโน 

๑๕. งานเลขานุการกรรมการสถานศึกษา   

- นางขวัญจิตร  ทองดี 

 

 

 

๑. กศน.ตำบลโนนปอแดง 

- นางสาวอรทยั  เต็มสอาด     

- นางสาวนงนุช  บางประอินทร์   

ศรช.บ้านปอแดง 

- ว่าที่ ร.ต.นธวฒัน์  อะทะโน   

๒. กศน.ตำบลโนนป่าซาง   

- นางขวัญจิตร  ทองด ี

ศรช.บ้านสันติภาพพัฒนา 

- นางสาวนิภาวรรณ  คำประทุม   

๓. กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง   

- นายธีรพงศ ์ พิมใจ 

- นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง 

ศรช.บ้านหนองตานา 

นางสาวอรยุพา  อุตรพรม   

๔. กศน.ตำบลบ้านเพิ่ม   

- นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต 

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร ์ 

๕. กศน.ตำบลผาขาว   

- นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย  

ศรช.บ้านดงน้อย 

- นางสาวนิภาวรรณ  สาลี   

 

  

๑.งานส่งเสริมการรู้หนังสือ   

- นางสาวศุภจีอนงค์   เอ่ียมเวียง  

๒.งานการศึกษาขัน้พื้นฐาน  

- นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย  

- นางสาวนิภาวรรณ คำประทุม 

- นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง 

๓. งานทะเบียนนักศกึษา และวัดผล 

- นางสาวศุภจีอนงค์  เอ่ียมเวียง 
- นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง 

๔. งานพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร ์

๕. งานมาตรฐานการศึกษา 

- นางสาวอรทยั  เต็มสอาด 

๖. งานให้คำปรึกษาแนะแนว 

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร ์

๗. งานกจิการนักศึกษา 

- นายธีรพงศ ์ พิมใจ 

- นางสาวนิภาวรรณ คำประทุม 

๘. งานการศึกษาต่อเนื่อง 

- นายธีรพงศ ์ พิมใจ 

- นางสาวนงนุช  บางประอินทร ์

- นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง 

๙. งานการศึกษาตามอัธยาศัย 

- นายสันติภาพ  สาล ี

๑๐. งานการศึกษาทางไกลไทยคม 

- นายธีรพงศ ์ พิมใจ 

 

 

๑. งานกจิการพิเศษ   

- นางขวัญจิตร  ทองด ี

- นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง 

๒. งานกจิการลูกเสือและยุวกาชาด   

- นายธีรพงศ ์ พิมใจ 

- นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต 

๓. งานกลุม่เป้าหมายอื่น 

- นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร ์

๔. งานส่งเสริมสนับสนุนภาค

เครือข่าย 

- นางขวัญจิตร ทองด ี

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๖ 

 

 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประเภท รายละเอียด 

๑) ผู้บริหาร ช่ือ      นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา            ตำแหน่ง        ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว ‘ 

วุฒิการศึกษา    ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา           การบริหารการศึกษา               ’ 

๒) ข้าราชการครู ช่ือ      นายอนุสรณ์  คามแสน            ตำแหน่ง        ครู คศ ๑                            ‘ 

วุฒิการศึกษา                                 สาขา                                                   แ           

หมายเหตุ  : ไปช่วยราชการ กศน.อำเภอภูหลวง                                                  แ 

๒) พนักงานราชการ ๑) ช่ือ  นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง    ตำแหน่ง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  

  วุฒิการศึกษา    พุทธศาสตรมหาบัณฑิต    สาขา           บริหารการศึกษา               ’ 

๒) ช่ือ      นายสมยศ  สร้อยจันดา            ตำแหน่ง        เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป         .                                       

วุฒิการศึกษา       ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

หมายเหตุ  : ไปช่วยราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย                                        ‘ 

๓) ช่ือ     นางสาวอรทัย  เต็มสอาด      ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา       ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา       สังคมศึกษา                          . 

๔) ช่ือ     นางขวัญจิตร  ทองดี            ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                       .                    

  วุฒิการศึกษา    ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สาขา       รัฐศาสตร์การปกครอง             ‘ 

๕) ช่ือ     นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต       ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                        .       

  วุฒิการศึกษา     ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา       การประถมสึกษา                      ง                    

๖) ช่ือ       นายธีรพงศ์  พิมใจ            ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต         สาขา       การพัฒนาชุมชน                       ’ 

๗) ช่ือ  นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย     ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา     วิทยาศาสตรบัณฑิต      สาขา    วิทยาการคอมพิวเตอร์                ง    

๘)ช่ือ  นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร์ ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                        ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา           ภาษาอังกฤษ                          . 

๙) ช่ือ     นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง        ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                        ‘ 

 วุฒิการศึกษา       ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

๑๐) ช่ือ นางสาวนงนุช บางประอินทร์    ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                       ง               

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต          สาขา           บรรณารักษ์ศาสตร์                 .  

หมายเหตุ  : มาช่วยราชการ กศน.อำเภอผาขาว (จาก กศน.อำเภอภูกระดึง)                  .                                                   

                        



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๗ 

 

 
ประเภท รายละเอียด 

 ๑๑) ช่ือ     นายธีรรัตน์  วีระวัฒน์          ตำแหน่ง       ครู กศน.ตำบล                       ง               

  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต         สาขา     เอกทรัพยากรมนุษย์                     . 

หมายเหตุ  : ไปช่วยราชการ กศน.อำเภอวังสะพุง                                                 . 

๓) ลูกจ้างช่ัวคราว ๑) ช่ือ  นางสาวนิภาวรรณ   คำประทุม  ตำแหน่ง   ครู  ศรช.                                ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา           คอมพิวเตอร์                         ’ 

๒) ช่ือ  นางสาวอรยุพา  อุตรพรม        ตำแหน่ง    ครู  ศรช.                                ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรบัณฑิต        สาขา           ปฐมวัย                                ง 

๓) ช่ือ  ว่าท่ี ร.ต.นธวัฒน์  อะทะโน      ตำแหน่ง    ครู  ศรช.                                ‘ 

  วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต      สาขา     รัฐประสาสนศาสตร์                       . 

๔) ช่ือ  นางสาวนิภาวรรณ  สาลี         ตำแหน่ง    ครู  ศรช.                                ‘ 

  วุฒิการศึกษา                               สาขา                                                   .                                                 

๕) ช่ือ     นายสันติภาพ  สาลี            ตำแหน่ง    บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ           ง                         

  วุฒิการศึกษา      ศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  

 
 แหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย 

กศน.ตำบล ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
๑. กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง บ้านหนองตานา ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว 

จังหวัดเลย 

นายธีรพงศ์  พิมใจ  

นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง 

๒. กศน.ตำบลโนนป่าซาง บ้านสันติภาพพัฒนา ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว 

จังหวัดเลย 

นางขวัญจิตร  ทองดี  

๓. กศน.ตำบลโนนปอแดง บ้านปอแดง ตำบลโนนปอแดง  อำเภอผาขาว  

จังหวัดเลย 

นางสาวอรทัย  เต็มสอาด 

นางสาวนงนุช  บางประอินทร ์

๔. กศน.ตำบลบ้านเพิ่ม วัดถ้ำผาสวรรค์ ตำบลบ้านเพิ่ม  อำเภอผาขาว  

จังหวัดเลย 

นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต  

นางสาวจิรันธนิน  ขุนเวียงจันทร ์

๕. กศน.ตำบลผาขาว บ้านดงน้อย ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัพซ้าย 

นายธีรรัตน์ วีระวัฒน ์

รวมจำนวน ๕ แห่ง  
 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๘ 

 

ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ต้ัง ผู้รับผิดชอบ 
๑. ศรช.บ้านหนองตานา บ้านหนองตานา ตำบลท่าช้างคล้อง 

อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

นางสาวอรยุพา  อุตรพรม 

๒. ศรช.บ้านสันติภาพพัฒนา บ้านสันติภาพพัฒนา ตำบลโนนป่าซาง 

อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

นางสาวนิภาวรรณ  คำประทุม 

๓. ศรช.บ้านปอแดง บ้านปอแดง ตำบลโนนปอแดง 

อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

ว่าท่ี ร.ต.นธวัฒน์  อะทะโน 

๔. ศรช.บ้านดงน้อย บ้านดงน้อย ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว 

จังหวัดเลย 

นางสาวนิภาวรรณ  สาลี 

รวมจำนวน ๔ แห่ง  
 
 

แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
๑. การทำพานบายศรี แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๒๘๔ ม.๑ บ.โนนป่าซาง ต.โนนป่าซาง อ.

ผาขาว จ.เลย 
๒. การปลูกกล้วยหอมทอง แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๗๘ ม.๒ บ.ห้วยยาง ต.โนนป่าซาง  

อ.ผาขาว จ.เลย 
๓. กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายสายฝน
บ้านโสกนกไก่นา 

แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรมทางสังคม ม.๓ บ.โสกนกนา ต.โนนป่าซาง  
อ.ผาขาว จ.เลย 

๔. การเล้ียงกบในบ่ดิน  แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๖๗ ม.๕ บ.โนนป่าซาง ต.โนนป่าซาง อ.ผา
ขาว จ.เลย 

๕. สวนพอเพียง แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๗๓ ม.๗ บ.ห้วยไฮ  ต.โนนป่าซาง  
อ.ผาขาว จ.เลย 

๖. ทอผ้าไหม แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๖๘ ม.๘ บ.โนนสว่าง  ต.โนนป่าซาง อ.
ผาขาว จ.เลย 

๗. แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๕๙ ม.๙ บ.สันติภาพพัฒนา     . 
ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 

๘. ทอผ้าไหม แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๓๐ ม.๑๐ บ.ป่าซาง ต.โนนป่าซาง  
อ.ผาขาว จ.เลย 

๙. ปลูกแตงน้ำหยด แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๔๑ ม.๑๑ บ.ห้วยยางคำ ต.โนนป่าซาง อ.
ผาขาว จ.เลย 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๙ 

 

แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
๑๐. การทำโครงตะกร้าจากลวด แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๘๙ ม.๑๑ บ.โนนรัง ต.โนนป่าซาง  

อ.ผาขาว จ.เลย 
๑๑. การเสริมสวยครบวงจร แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๑ บ.โนนปอแดง ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 
๑๒. การปลูกแตงกวา แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๒ บ.หนองอีเป้ีย ต.โนนปอแดง  

 อ.ผาขาว จ.เลย 
๑๓. โรงขนมจีน แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๓ บ.นาล้อม ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 
๑๔. การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๔ บ.ท่าสวนยา ต.โนนปอแดง  

 อ.ผาขาว จ.เลย 
๑๕. การทอเส่ือกก แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๕ บ.โนนกกข่า ต.โนนปอแดง   

อ.ผาขาว จ.เลย 
๑๖. ไร่นาสวนผสม แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๖ บ.ห้วยไคร้ ต.โนนปอแดง   

อ.ผาขาว จ.เลย 
๑๗. ไร่นาสวนผสม แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๗ บ.ซำกกค้อ ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว 

จ.เลย 
๑๘. การเล้ียงปลานิล แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๘ บ.พรสวรรค์ ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว 

จ.เลย 
๑๙. การเพาะเห็ดนางฟ้า แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๙ บ.ซำไคร้ ต.โนนปอแดง   

อ.ผาขาว จ.เลย 
๒๐. แหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎี
ใหม่ 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๑๐ บ.ซำน้อย ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว 
จ.เลย 

๒๑. ศูนย์กสิกรรมสถาบันความรู้ แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๑๑ บ.ซำจำปา ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว 
จ.เลย 

๒๒. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๑๒ บ.ห้วยงา ต.โนนปอแดง   
อ.ผาขาว จ.เลย 

๒๓. นวดแผนโบราณ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๑๓ บ.นิยมไทย ต.โนนปอแดง   
อ.ผาขาว จ.เลย 

๒๔. ไร่นาสวนผสม แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๑๔ บ.ทรัพย์สมบูรณ์ 
ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว จ.เลย 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๐ 

 

แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 
๒๕. การทำไร่อ้อย แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๑๕ บ.วังบอน ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว 

จ.เลย 
๒๖. ไร่นาสวนผสม แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ม.๑๖ บ.ปอแดง ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว 

จ.เลย 
๒๗. การจักสานจากไม้ไผ่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๑๗ บ.ศรีวิไล ต.โนนปอแดง  

อ.ผาขาว จ.เลย 
๒๘. การแหล่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๑๙  ม. ๑ บ.ผาขาว  ต.ผาขาว  

อ.ผาขาว จ.เลย 
๒๙. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๐๑ ม.๒ บ.สมศักดิ์พัฒนา  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 
๓๐. การทอเส่ือกก แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๒๔ ม. ๓ บ.แสนสุข  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 
๓๑.สวนผักหวานและการเล้ียง

ไหม 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๐๗ ม.๔ บ.ดงน้อย  
ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๓๒. สวนผลไม้ละมุดและพุทรา แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๕๒ ม.๕ บ.หัวฝาย 
ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๓๓. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

เกษตร 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑ ม.๖ บ.ซำเจริญ  
ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๓๔. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตสนิค้าเกษตร

(ยางพาราและเกษตรผสมผสาน) 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๙๙ ม. ๗ บ.ซำใหญ่  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๓๕. ยางพาราและเกษตร
ผสมผสาน 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๘๙ ม.๘ บ.ห้วยลาดใต้   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๓๖. การทอเส่ือกก แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๖  ม. ๙ บ.โนนยาง  

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๓๗. วัดถ้ำเสือหมอบ แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ม.๑๐ บ.โคกผักหวาน   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๑ 

 

แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

๓๘. ภูผาขาว อำเภอผาขาว แหล่งเรียนรู้ประเภททรัพยากรธรรมชาติ ม.๑๑ บ.ห้วยลาดเหนือ   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๓๙. การเล้ียงสุกร แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๓๑๑  ม. ๑๒ บ.ธารทอง   

ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๐. นวดแผนไทย แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๕๖ ม. ๑ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๑. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๗๔  ม. ๒ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๒. การปลูกมะนาวในบ่อ
ซีเมนต์ 

แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๘  ม. ๓ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๓. การจักรสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๘๙  ม. ๔ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๔. การสานแห แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๒๙  ม. ๕ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๕. การมัดหมี่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๔๑  ม. ๖ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๖. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๓๘  ม. ๗ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๗. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๓๙  ม. ๘  ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๘. การสานแห แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๘๙  ม. ๙ ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๔๙. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๔  ม. ๑๐  ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๕๐. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๓๕๓  ม. ๑๑  ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 

๕๑. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ๑๒๙  ม. ๑๒  ต.ท่าช้างคล้อง 

อ.ผาขาว จ.เลย 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๒ 

 

แหล่งเรียนรู้อื่น ประเภทแหล่งเรียนรู้ ที่ต้ัง 

๕๒. เกษตรผสมผสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างขึ้น 

๙๙  ม. ๑๓  ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว  

จ.เลย 

๕๓. หมอยาสมุนไพรพื้นเมือง แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๒๐๑ ม. ๑๔  ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว  

จ.เลย 

๕๔. แหล่งเรียนรู้ไร่นาสวนผสม แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างขึ้น 

๗๕ หมู่ท่ี ๑ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว  

จ.เลย 

๕๕. การทำพรมเช็ดเท้า แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๔ หมู่ท่ี ๒ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 

๕๖. แหล่งเรียนรู้วัดถ้ำผาสวรรค์ แหล่งเรียนรู้ประเภท

ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๕๑ หมู่ท่ี ๓ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 

๕๗. การทำยางแผ่น แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๔๘ หมู่ท่ี ๔ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 

๕๘. พิธีกร แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๔๘ หมู่ท่ี ๕ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 

๕๙. การจักสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๕๔   หมู่ท่ี ๖ ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๖๐. จุดบริการซ่อมเครื่องยนต์ แหล่งเรียนรู้ประเภทส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างขึ้น 

๕๕ หมู่ท่ี ๗ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 

๖๑. การจักสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๔๕ หมู่ท่ี ๘ ต.บ้านเพิ่มอ.ผาขาว จ.เลย 

๖๒. หมอสู่ขวัญ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๔๕ หมู่ท่ี ๘ ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 

รวมจำนวน ๖๒ แห่ง  
 
 

 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่

๑. หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๗๐ ม.๓ บ.ห้วยกาบเปลือย  ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว 
จ.เลย 

๒. สานสุ่มไก่จากไม้ไผ่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๘๙ ม.๖ บ.ภูป่าไผ่ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 

๓. การเสริมสวยครบวงจร แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๑ บ.โนนปอแดง ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว จ.เลย 

๔. การทอเส่ือกก แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๕ บ.โนนกกข่า ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว จ.เลย 

๕. โรงขนมจีน แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๓ บ.นาล้อม ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว จ.เลย 

๖. นวดแผนโบราณ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๑๓ บ.นิยมไทย ต.โนนปอแดง  อ.ผาขาว จ.เลย 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ความรู้ความสามารถ ที่อยู ่

๗. การจักสานจากไม้ไผ่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ม.๑๗ บ.ศรีวิไล ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 

๘. การแหล่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๑๙  ม. ๑ บ.ผาขาว ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 

๙. นวดแผนไทย แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๕๖ ม. ๑ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 

๑๐. การจักรสาน แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๘๙  ม. ๔ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 

๑๑. การสานแห แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๒๙  ม. ๕ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 

๑๒. การมัดหมี่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ๑๔๑  ม. ๖ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 

รวมจำนวน ๑๒ ท่าน  
 

ภาคีเครือข่าย ที่อยู่/ที่ต้ัง 
๑. ท่ีว่าการอำเภอผาขาว ๓๒๙ หมู่ท่ี ๑๖ ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 
๒. เทศบาลตำบลโนนปอแดง ๑๙๑ หมู่ ๔  ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๓. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ๘๙ หมู่ ๑๓ ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๕. องค์การบริหารส่วนตำบลผาขาว ม.๑๑ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๖. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิ่ม ม.๕ ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๗. โรงพยาบาลอำเภอผาขาว ๕๕ หมู่ ๘ บ.พรสวรรค์ ต.โนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๘. สาธารณสุขอำเภอผาขาว ๓๙๑ หมู่ ๑ต.โนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๙. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลเพิ่มสุข หมู่ ๗ ต.บ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๑๐. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลท่าช้าง

คล้อง 

หมู่ ๓ ต.ท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๑๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาตาดสม

สะอาด 

หมู่ ๘ ต.ท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๑๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนป่าซาง หมู่ ๑ ต.โนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

๑๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านห้วยยาง หมู่ ๑๑ ต.โนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย  

รวมจำนวน ๑๓ แห่ง 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

➣ วิสัยทัศน์ 
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม

กับช่วงวัยสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะท่ีจำเป็นในโลกศตวรรษ  ท่ี ๒๑ 
 

➣ พันธกิจ 
๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย พร้อมรับการเปล่ียนแปลงบริบท
ทางสังคม และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนและแหล่งการ
เรียนรู้อื่นในรูปแบบต่าง ๆ 

๓. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง 

๔. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือและนวัตกรรม การวัดและประเมินผลในทุก
รูปแบบให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

๕. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ี
มีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

➣ เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมายพิเศษได้รับ

โอกาสทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและ
การศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง เป็นไปตามสภาพ ปัญหา และความต้องการของแต่
ละกลุ่มเป้าหมาย 

๒. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคง
และยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 
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๓. ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่เหมาะ สม
สามารถคิด วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

๔. ประชาชนได้รับการสร้างและส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
๕. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
๖. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการยกระดับ

คุณภาพในการจัดการเรียนรู้และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับประชาชน 
๗. หน่วยงานและสถานศึกษาพัฒนาสื่อและการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื ่อแก้ปัญหาและพัฒนา

คุณภาพชีวิต ท่ีตอบสนองกับการเปล่ียนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งตามความต้องการของประชาชน และชุมชนในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

๘. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๙. บุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

➣ ตัวชี้วัด 
 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

1. จำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนค่า ใช้จ่าย
ตาม สิทธิที่กำหนดไว้ 

2. จำนวนของคนไทยกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ได้รับบริการกิจกรรม 
การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีสอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

3. ร้อยละของกำลังแรงงานท่ีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 
4. จำนวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา (ภาคีเครือข่าย : 

สถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานท่ีมาร่วมจัด/พัฒนา/ส่งเสริมการศึกษา) 
5. จำนวนประชาชน เด็ก และเยาวชนในพื้นที่สูง และซาวไทยมอแกน ในพื้นที่ ๕ จังหวัด ๑๑ 

อำเภอ ได้รับบริการการศึกษาตลอดชีวิต จากศูนย์การเรียนชุมชนลังกัดสำนักงาน กศน. 
6. จำนวนผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและการพัฒนาทักษะ  

ชีวิต 
7. จำนวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ 
8. จำนวนประซาซนท่ีได้รับการฝึกอาชีพระยะส้ัน สามารถสร้างอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 
9. จำนวน ครู กศน. ตำบล จากพื้นท่ี กศน.ภาค ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียน 

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการล่ือสาร 
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10. จำนวนประชาชนท่ีได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการล่ือสารด้านอาชีพ 
11. จำนวนผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในระบบ Long Term Care มีผู้ดูแลท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
12. จำนวนประชาชนท่ีผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมซน 
13.   จำนวนศูนย์การเรียนชุมซน กศน. บนพื้นท่ีสูง ในพื้นท่ี ๕ จังหวัด ท่ีส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 

การพิง พูดภาษาไทยเพื่อการล่ือสาร ร่วมกันในสถานศึกษาลังกัด สพฐ. ตชด. และกศน. 
14. จำนวนบุคลากร กศน. ตำบลท่ีสามารถจัดทำคลังความรู้ได้ 

 ๑๕.  จำนวนบทความเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตำบลในหัวข้อต่าง ๆ 
     ๑๖.  จำนวนหลักสูตรและสื่อออนไลน์ที ่ให้บริการกับประชาชน ทั้งการศึกษานอกระบบระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับซาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) 
ทุกรายวิซาทุกระดับ 

2. ร้อยละของผู้เรียนท่ีได้รับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเทียบกับค่าเป้าหมาย 
3. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษา 

ต่อเนื่องเทียบกับเป้า,หมาย 
4. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะส้ันสามารถน่าความรู้ไปใช้ ในการ

ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
5. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ หรือทักษะ 

ด้านอาชีพ สามารถมีงานทำหรือนำไปประกอบอาชีพได้ 
6. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสามารถน่าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ตามจุดมุ่งหมาย ของ

หลักสูตร/กิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง 
7. ร้อยละของประชาชนท่ีได้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
8. ร้อยละของประซาซนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความรู้ความเข้าใจ/เจต

คติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายซองกิจกรรมท่ีกำหนด ซองการศึกษาตามอัธยาศัย 
               ๙. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาท่ีได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
เพิ่มสูงขึ้น 

 ๑๐.  ร้อยละ,ของผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
นโยบายเรง่ด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
1.1 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจ ในความเป็น
คนไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
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พระราชดำริต่าง ๆ 
1.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง 

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

1.3 ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบ
ใหม่ ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 

1.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา การพัฒนา 
ทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในลังคมพหุวัฒนธรรม ในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ และพื้นท่ีชายแดนอื่น ๆ 

1.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 
ยอมรับและเคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ และซาวต่างซาติท่ีมีความหลากหลาย ในลักษณะ 
พหุสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน 
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.1 เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะต้านอาชีพของประชาชน 
ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (First S - curve และ New S - curve) โดย
บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและเสริมทักษะใหม่ด้านอาชีพ (Upskill& Reskill) รวมถึงมุ่งเน้นสร้าง
โอกาส ในการสร้างงาน สร้างรายไค้ และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานท้ังภาคอุตสาหกรรมและ 
การบริการ โดยเฉพาะในพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจ และเขตพัฒนาพิเศษตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ 
สำหรับพื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพท่ีเน้นการต่อยอดศักยภาพและตามบริบทของพื้นท่ี 

2.2 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก ยกระดับการศึกษาให้กับประซาซนให้จบ 
การศึกษาอย่างน้อยการศึกษาภาคบังคับ สามารถน่าคุณวุฒิที่ไค้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพ รวมท้ัง 
พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการของประซาซน สร้างอาชีพ สร้างรายไค้ ตอบสนองต่อ 
บริบทของลังคมและขุมซน รวมทั้งรองรับการพัฒนาเขตพื้นท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ 
ออนไลน ์

1) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ ของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง 
จำหน่าย) รวมทั้งส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

2) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการเป็นซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับ 
ผู้เรียนและผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิต ,บริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม และเป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการเรียนรู้ท่ีดี 

1) เพิ่มอัตราช้าราชการครูให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง โดยเร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตรา
ตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ และแต่งต้ัง ช้าราชการครู 

2) พัฒนาช้าราชการครูในรูปแบบครบวงจร ตามหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับวิทยฐานะ 
3) พัฒนาครู กศน.ตำบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา 

ทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4) พัฒนาศึกษานิเทศก์ ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื ่องการใช้ประโยชน์จาก

ดิจิทัลและ ภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
3.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความพร้อม ใน

การให้บริการกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ้ เป็นแหล่งสารสนเทศสาธารณะที ่ง ่ายต่อการเช้าถึง มี
บรรยากาศ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นคาเฟ่พื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก มี
บรรยากาศสวยงาม มีชีวิต ท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 

1) เร่งยกระดับ กศน.ตำบลน่าร่อง ๙๒๘ แห่ง (อำเภอละ ๑ แห่ง) ให้เป็นกศน.ตำบล ๕ ดี พรี
เมี่ยม ท่ีประกอบด้วย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพื้นท่ี) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ี
ดีมีประโยชน์ 

2) จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. เพื่อยกระดับการเรียนรู้ใน ๖ ภูมิภาค เป็นพื้นที่การ
เรียนรู้ (Co - Learning Space) ที่ทันสมัยสำหรับทุกคน มีความพร้อมในการให้บริการต่าง ๆ อาทิ พื้นท่ี
สำหรับการทำงาน/ การเรียนรู้ พื้นที่สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีห้องประชุมขนาดเล็ก รวมทั้งทำงานร่วมกับ
ห้องสมุดประซาซนในการ ให้บริการในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ต สื่อมัลติมี เดีย เพื่อรองรับ
การเรียนรู้แบบ Active Learning 

3) พัฒนาห้องสมุดประซาซน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Libraryโดยให้มีบริการหนัง
ลือ ในรูปแบบ e - Book บริการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้ง Free Wi-fi เพื่อการสืบด้น
ข้อมูล 

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ี,ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เอื ้อต่อการเรียนรู้สำหรับทุกคน 
สามารถ เรียนได้ทุกท่ีทุกเวลา มีกิจกรรมท่ีหลากลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมซน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ การเรียนรู้ของประซาซน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประซาซนในชุมซนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพื่อเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ของคนในชุมซนไปสู้การจัดการความรู้ของชุมซนอย่างยั่งยืน 
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1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ที ่ปลูกผิงคุณธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบ ต่อส่วนรวม และการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมลูกเสือ กศน. กิจกรรมจิต
อาสา ตลอดจน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกผิงคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากรในองค์กร 

2) จัดให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. จัดตั้งกอง
ลูกเสือ ท่ีลูกเสือมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ ๑ กอง เพื่อส่งเสริม
ลูกเสือจิต อาสาพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด 

3.4 เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ท้ัง
ภาครัฐ เอกซน ประซาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมซน เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ 

1) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้ เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
อย่าง ยั่งยืน 

2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมซน 
3) ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยายและพัฒนาการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 
อสม. 

3.5 พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 
1) พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. ท้ังในรูปแบบของการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนา

ทักษะ ชีวิตและทักษะอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการพัฒนาซ่องทางการค้าออนไลน์ 
2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมให้มีการใช้การวิจัยอย่างง่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

1) พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

2) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 

3.7 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว รวมทั้ง พัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
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3.8 เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับประซาซนเพื่อสร้างความตระหนักถึงการเตรียมพร้อมเช้าสู่ 

สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) มีความเช้าใจในพัฒนาการซองช่วงวัย รวมทั้งเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการดูแล 
รับผิดชอบผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมซน 

2) พัฒนาการจัดบริการการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับประซาซนในการเตรียมความพร้อม 
เช้าสู่วัยสูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 

3) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging” 
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

4) สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญา ของผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในชุมซน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ท่ี
เกี่ยวข้อง ในทุกระดับ 

3.9 การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
1) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เชิงรุก และเน้นให้ความรู้วิทยาศาสตร์อย่างง่ายกับประชาชนใน

ชุมชน ท้ังวิทยาศาสตร์ในวิถีชีวิต และวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 
2) พัฒนาส่ือนิทรรศการและรูปแบบการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ให้มีความทันสมัย 

3.10 ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นท่ี
สูง ให้สามารถฟ้ง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ 

 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถให้บริการ 
ประซาซนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย ท่ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละวัย และ
เป็นศูนย์บริการความรู้ ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมี
ความสุขกับการเรียนรู้ตามความสนใจ 

1) เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียน 
ท่ีถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวม ประสานขอใช้ 
พื้นท่ีเพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 
1) จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ และการศึกษา 
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ตามอัธยาศัย โดยเน้นรูปแบบการศึกษาออนไลน์ 
2) ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ทำความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ 

จังหวัด ในการใช้สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาและการ 
เรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

4.3 ยกระดับการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายทหารกองประจำการ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมาย พิเศษ
อื่น ๆ อาทิ ผู้ต้องขัง คนพิการ เด็กออกกลางคัน ประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้จบการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถน่าความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองได้อย่าง ต่อเนื่อง 

4.4 พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความหลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับ 
บริบทของพื้นท่ี และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 

 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวช้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

5.2 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไหก้ับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การกำจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ำ เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 

5.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมท้ังลดการใช้ 
ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัดไฟฟ้า เป็นต้น 

 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริต
และ ประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเซิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
             ๖.๒  นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและพัฒนา
งาน สามารถเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางซองกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมท้ังพัฒนา'โปรแกรมออนไลน์ท่ี 
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ที่ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
และให้ประซาซนกลุ่มเป้าหมายสามารถเช้าถึงบริการได้อย่างทันที ทุกท่ีและทุกเวลา 

6.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐาน 
ตำแหน่ง ให้ตรงกับสายงาน ความชำนาญ และความต้องการซองบุคลากร 
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โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหลื่อมลํ้าที ่มีอยู ่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของ

ประเทศ ท่ียังไม่เข้มแข็งประซาซนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาส
ที่จะเติบโต เป็นชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทำให้เกิดปัญหาในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ ด้านเศรษฐกิจพื้นฐานของประซาซนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามท่ีจะล่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง
งานและผลผลิต ที่มีคุณภาพให้แก่ประซาซนอย่างทั่วถึงและทุกระดับซั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศ ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันจะน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
การพัฒนาประเทศ อย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ซาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
ด้านการสร้างโอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือม
ล้ําไปสู่สังคมเสมอภาค และเป็นธรรม สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาต้ังอยู่ใน
ระดับอำเภอ/เขต จำนวน ๙๒๘ แห่ง และ กศน. ตำบล จำนวน ๗,๔๒๔ แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมซน เพื่อพัฒนา ความรู้และฝึกอาชีพแก่ประซาซน โดยการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ ๕ หลักสูตร
กลุ่มอาชีพได้แก่ กลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพด้านอุตสาหกรรมหรือหัตถกรรม กลุ่มอาชีพด้าน 
พาณิชย กรรมและบริการ กลุ่มอาชีพ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง เช่น ช่างไฟฟ้า ช่าง
ซ่อมแอร์ ฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ประซาซน ที่เข้ารับการฝึกอาชีพสามารถน่าความรู้ไปไข้ประกอบอาชีพได้มีการ
พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์/บริการให้มีคุณภาพ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีล่งเสริมการขายและขยายซ่องทางการ
จำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต 

แนว,ทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ สำหรับเป็นค่าไข้จ่ายสำหรับการฝึกอาชีพ ให้แก่ประชาชน จำแนกรายละเอียด 

ดังนี้ 
1. กศน.ตำบล จำนวน๗,๔๒๔ แห่ง ให้บริการประชาชนแห่งละ๗๐ คนรวมทั้งส้ิน

๕๑๙,๖๘๐ คน 
2. ศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน และศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ รวม ๑๐ แห่ง 

ให้บริการประชาชนแห่งละ ๓๕๐ คน รวมทั้งส้ิน ๓,๕๐๐ คน 
 
กลุ่มเป้าหมาย/งบประมาณ 

จำนวนกลุ่มเป้าหมายท้ังส้ิน ๕๒๓,๑๘๐ คน 
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ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมคนละ ๙๐๐ บาท เป็นเงินท้ังส้ิน ๔๗๐,๘๖๒,๐๐๐ บาท  
  การเบิก-จ่าย สำหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน ๒ รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. รูปแบบกลุ่มสนใจ 

หลักสูตรอาชีพไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง ผู้เรียนต้ังแต่ ๖ คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร 
ได้ช่ัวโมงละไม่เกิน ๒๐๐ บาท และค่าวัสดุฝึกให้เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/กลุ่ม 

2. รูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ 
หลักสูตรฝึกอาชีพที่มีระยะเวลาการฝึกอาชีพตั้งแต่ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป จำนวนผู้เรียน 

ต้ังแต่ ๑๑ คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ช่ัวโมงละ ๒๐๐ บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ท้ังนี้ หาก
รายวิชาชีพใด มีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่กำหนด ให้ขอความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงาน 
กศน.จังหวัด/กทม. โดยผ่านคณะกรรมการที่สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. แต่งตั้ง เพื่อพิจารณา ตามความ
เหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายท่ีจังหวัดได้รับจัดสรร 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 

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

สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่ อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ีตามเป้าหมายท่ีแต่ละจังหวัดกำหนด โดยหลักสูตรละไม่ต่ํากว่า ๑๕ คน ตามท่ีได้สำรวจความ 
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจำนวนเป้าหมายให้ 
เหมาะสมตามบริบทซองพื้นท่ี 

2. ให้สถานศึกษาในสังกัดท่ีต้องการจัดอบรมดำเนินการ ดังนี้ 
2.1 จัดทำโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื ่อการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ         

ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี 
การเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

2.2 การจัดทำหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. 

2.3 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
2.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ซองหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ 

มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้เข้ารับการ 
อบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/หลักสูตร 

2.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 
ส่งไป ยังสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ท้ังนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS 
พร้อมท้ังแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 

3. ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมดำเนินการสรุปและรายงานผลการ 
ดำเนินงานโครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของสำนักงาน กศน. 
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ท่ีกำหนดไว้ พร้อมท้ัง 
แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๔.  คณะทำงานลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี ่ยวกับ การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
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แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. แนวทางการจัดสรร 

สำนักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพื่อน่าไปจดัสรร 
ให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับ ประ
ซาซนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดกำหนด หลักสูตรละไม่ตํ ่ากว่า ๑๕ คน ตามที่ได้สำรวจ ความ
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจำนวน เป้าหมายให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

2. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด 

สำนักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๔/
๘๐๒๑ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

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

เป้าหมายของโครงการ 
5. ดำเนินการอบรม 
6. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
1. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกำหนดกรอบในการดำเนินงานเพื่อการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
2. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม 

ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดทำเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
4. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อการ

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

5. ลงพื ้นที ่ดำเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร จำนวน ๕ ภาค 
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โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

 
แนวทางการดำเนินงาน 

1) การประสานแผนการดำเนินงานกับสถาบัน กศน.ภาคท้ัง ๕ ภาค และสำนักงาน กศน. 
กรุงเทพมหานคร 

2) กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน. ภาค ทั้ง ๕ ภาค และสำนักงาน 
กศน. กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนครู กศน.ตำบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อหัว 

3) สถาบัน กศน. ภาคและสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงาน 
กศน.จังหวัด ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 

4) คณะทำงานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุม 
ปฏิบัติการบุคลากร กศน.ตำบล จำนวน ๗,๔๐๐ คน ท่ัวประเทศ (ตามรายภาค) 

5) จัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูลที่ได้มาจากชุมซน ผ่านระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank 
 

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

กศน ตำบล คิดเป็นรายหัวละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๗,๔๐๐ 
คน 

๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท  

๒. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะวิทยากร ๓๐๗,๒๐๐ บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูล ท่ีได้มา  

จากชุมซน ผ่านระบบ API ซอง Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank จำนวน ๖ ครั้ง 

๑,๔๕๐,๘๐๐ บาท  

 - จัดทำคู่มือการดำเนินงานคลังความรู้ กศน. ๓๗๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗,๔๐๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท   

รวมทั้งสิ้น ๙,๕๒๘,๐๐๐ บาท  
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โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

 
แนวทางการดำเนินงาน 
1. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 
2. สำรวจและให้พื้นท่ียืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย 
3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ตามจำนวน กศน. อำเภอ ท่ียืนยันความพร้อม 
4. สำนักงาน กศน. จังหวัด จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
5. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่าย
งบประมาณ แนวทางการจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

          
 

๒. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดอบรม 
เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๑/๕๓๕๑ ลงจันที่ ๒๖ กันยายน 

๒๕๕๙ 
ดังนี้ 

รายการ จำนวนเงิน/บาท    คิดเป็น จัดสรรให้แก ่

 ไตรมาส ๑-๒ ไตรมาส ๓-๔ รวมท้ังส้ิน   ร้อยละ   
• งปม. ที ่ได้ร ับ รวม

ท้ังส้ิน 
๖,๗๒๐,๐๐๐ ๖,๗๒๐,๐๐๐ ๑๓,๔๔๐,

๐๐๐ 
  

• แผนการใช้เงิน      
- จัดอบรม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐

๐ 
๘๙.๒๙ • สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 

- บริหารจัดการ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑๐.๗๑ • ศกพ. 

 

รายการค่าใช้จา่ย หลักสูตร/บาท 
๗๐ ชั่วโมง ๔๒๐ ชั่วโมง 

• ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท) ๑๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ 

• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม ๑๑,๗๐๐ ๕๗,๐๐๐ 
รวมท้ังส้ิน ๒๕,๗๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ 
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1. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราช่ัวโมงละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
2. ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
3. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ ๖ ช่ัวโมง 
4. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจำเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๔๐ 

 

โครงการการจัดและสง่เสรมิการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
1. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 

ของผู้สูงอายุ 
2. สำรวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 

ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและ
ศักยภาพ ของบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน
ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน รวมทั้งพื้นท่ีสาธารณะอื่น ๆ ท่ีมีในชุมชน เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 

3. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลท่ียืนยันความต้องการจัดกิจกรรม 
4. หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
5. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 
 
 
 

 จำนวนเงิน/บาท 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
รายการ ไตรมาส 

๑-๒ 
ไตรมาส 

๓-๔ รวมท้ังส้ิน 
จัดสรรให้แก ่

• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น ๕๐,๔๙๒,๙๐๐ ๕๐,๔๙๒,๙๐๐ ๑๐๐,๙๘๕,๘๐
๐ 

  
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพื้นที่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๙๙.๐๒ • สถานศึกษาที่มีความต้องการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการ ๔๙๒,๙๐๐ ๔๙๒,๙๐๐ ๙๘๕,๘๐๐ ๐.๙๘ • ศกพ. 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว ๑๐๐ บาท ต่อผู้สูงอายุ ๑ คน 
2. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

 
แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑.สร้างแผนการดำเนินงาน ๒ ระดับ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับพื้นท่ี 
 ๒.พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบการจัดทำ 
และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของกลไกขับเคล่ือน    บูรณาการฯ) 
 ๓.จัดทำแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญและ 
ทีมวิชาการ 
 ๔.จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการออกแบบการทำงาน สร้าง
ความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ ๕ ภาค 
 ๕.เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ สร้างการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใน   ๒ 
รูปแบบ ดังนี้ 

5.1 ผ่านซ่องทางการติดต่อล่ือสารแบบ Social Media 
 ๕.๒ผ่านการลงพื้นท่ีอย่างน้อย ๑๙ จังหวัด 
 ๖.จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๕ ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น 
จัดสรรให้แก่ 

ไตรมาส ๑-๒ ไตรมาส ๓-๔ รวมท้ังส้ิน ร้อยละ 
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   
• แผนการใช้เงิน      

๑) สร้างแผนการดำเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕.๐๐ • ศกพ. 
๒) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑.๕๐  
๓) จัดทำแนวทาง ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑.๕๐  
๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ๕ ภาค ๓,๐๐๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐.๐๐  
๕) เติมเต็มศักยภาพทีมนำ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐

๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒.๐๐  

๖) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๕ ภาค  ๕,๐๐๐,๐๐
๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐.๐๐  
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การดำเนินงานสำคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
 
๑. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 

เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี 

๑.๑ เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. ๘๙๑ อัตรา 
(๑) ให้เร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ข้าราชการครู กศน. 

๘๙๑ อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ ๑ อัตรา 
๑.๒ พัฒนาครู และบุคลากร 

(๑) พัฒนาครู กศน.ตำบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน     การเรียนรู้ 

(๒) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
(๓) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื ่องการใช้ประโยชน์        

จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
 

๒. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best 
Check in 

ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ   
การเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก มีความสวยงามท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 

๒.๑ เร่งยกระดับ กศน.ตำบล ๙๒๘ แห่ง (อำเภอละ ๑ แห่ง) เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี พรีเมี ่ยม                
ท่ีประกอบด้วย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพื้นท่ี) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 

๒.๒ จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน ๕ ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ 
ที ่ทันสมัยสำหรับทุกคน โดยเปิดพื้นที่เพื ่อยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พื้นที่สำหรับ      
การทำงาน/การเรียนรู้ พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งใน
รูปแบบดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้
แบบ Active learning 
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๒.๓ พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน ๑๐๓ แห่ง ให้เป็น Digital Library โดยให้   
มีบริการ Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล 

๒.๔ ปรับปรุงรถการอ่านเคล่ือนท่ี เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน 
 
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้
ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อเชื ่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์
เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 

๓.๒ ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดต้ังกองลูกเสือที่เป็น
ลูกเสือท่ีมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ ๑ กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด 

๓.๓ เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต     
(New S-curve) โดยเฉพาะจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน สำหรับพื้นท่ีปกติ
ให้พัฒนาอาชีพท่ีเน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี 

 

๔. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

๔.๑ เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๔.๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
๔.๓ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู ้สูงอายุ     
กลุ่ม อสม. 
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๕. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ ่มเป้าหมาย : Good 
Innovation 

ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร ้างสรรค์การดำเน ินงานใหม่ๆ เพ ื ่อสร ้างมูลค่าให้ก ับผลิตภัณฑ์            
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

๕.๑ เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๕.๒ พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๕.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
๕.๔ ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

 

๖. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ท่ีเป็นศูนย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิตที ่สามารถให้บร ิการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย               

ที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ 
ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้
ตามความสนใจ 

๖.๑ ให้เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำทำเนียบข้อมูลโรงเรียน
ท่ีถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

๖.๒ ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พื ้นท่ี  เพื่อจัดต้ัง     
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๔๕ 

 

วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) 
 

 

          
             

เพื่อให้จังหวัดเลขสามารถดำเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเท่ียว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาท่ียั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัด
เลย (THAILOEI ๔.๐) รวม ๘ ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
การท่องเที่ยว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที ่เป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเที่ยวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยทั้งทางร่ายกายและจิตใจของตนเองที่เหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

Agriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar 
Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้น
การส่งเสริมและการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่
ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความ
ปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การ
บริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อำนวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 

Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การ
ขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
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ผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม 
และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำเลยไปสู่สากล 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดี
งาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดำรงชีวิต 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
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โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
4. สำนักงาน กศน.โอนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เพื่อน่าไปจัดสรรให้ 

สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ีตามเป้าหมายท่ีแต่ละจังหวัดกำหนด โดยหลักสูตรละไม่ต่ํากว่า ๑๕ คน ตามท่ีได้สำรวจความ 
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจำนวนเป้าหมายให้ 
เหมาะสมตามบริบทซองพื้นท่ี 

5. ให้สถานศึกษาในสังกัดท่ีต้องการจัดอบรมดำเนินการ ดังนี้ 
5.1 จัดทำโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื ่อการสื่อสารด้านอาชีพ พร้อมหลักสูตรบรรจุ         

ในแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา เสนอขอความเห็นชอบต่อสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. (กรณีมี 
การเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได้รับความเห็นชอบไว้เดิม) 

5.2 การจัดทำหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถใช้เอกสารทางวิซาการ 
ซองกลุ่มพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. 

5.3 จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
5.4 จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพตามโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก 

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และตามหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
5.5 ประเมินผลความพึงพอใจและประเมินตามวัตถุประสงค์ซองหลักสูตรหลังการฝึกอบรม และ 

มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ โดยผู้ เข้ารับการ 
อบรมจะต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของโครงการ/หลักสูตร 

5.6 สรุปและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 
ส่งไป ยังสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. เพื่อรวบรวมข้อมูลต่อไป ท้ังนี้ การรายงานผลให้รายงานในระบบ DMIS 
พร้อมท้ังแนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม 

6. ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. ที่ต้องการจัดอบรมดำเนินการสรุปและรายงานผลการ 
ดำเนินงานโครงการฯ ซองสถานศึกษาในสังกัด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดขอบโครงการนี้ของสำนักงาน กศน. 
จังหวัดทุกแห่ง/กทม. เท่านั้น เป็นผู้กรอกข้อมูลใน Google form หรือสแกน QR code ท่ีกำหนดไว้ พร้อมท้ัง 
แนบรูปภาพการจัดกิจกรรมอบรม ไปยังสำนักงาน กศน. ภายในวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
 ๔.  คณะทำงานลงพื้นที่เป้าหมายเพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี ่ยวกับ การดำเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
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3. แนวทางการจัดสรร 
สำนักงาน กศน. โอนเงินงบประมาณให้กับสำนักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม.เพื่อน่าไปจัดสรร 

ให้สถานศึกษาในสังกัดในการใช้เป็นค่าใช้จ่ายการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพให้กับ ประ
ซาซนในพื้นที่ตามเป้าหมายที่แต่ละจังหวัดกำหนด หลักสูตรละไม่ตํ ่ากว่า ๑๕ คน ตามที่ได้สำรวจ ความ
ต้องการจัดอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ทั้งนี้ในกรณีที่เป้าหมายไม่เพียงพอ สำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม. สามารถบริหารจัดการจำนวน เป้าหมายให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นท่ี 

4. การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ให้ใช้หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมประซาซนของสถานศึกษา สังกัด 

สำนักงาน กศน. พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๔/
๘๐๒๑ ลงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
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โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 

แนวทางการดำเนินงาน 
7. สำนักงาน กศน. กำหนดกรอบการดำเนินงานโครงการ 
8. จัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 
9. คัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมจากเกณฑ์การคัดเลือก 
10. คัดเลือกสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรการอบรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายของโครงการ 
11. ดำเนินการอบรม 
12. ติดตาม ประเมินผล 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
6. ค่าใช้จ่ายในการประชุมกำหนดกรอบในการดำเนินงานเพื่อการจัดอบรมครู กศน.ต้นแบบการสอน 

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
7. ค่าใช้จ่ายในการประชุมร่วมกับสถาบันการสอนภาษาอังกฤษ/หน่วยงานในการจัดโครงการอบรม 

ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพื่อกำหนดรูปแบบในการจัดอบรมครู กศน.  
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมจัดทำเกณฑ์คัดเลือกครู กศน. 
9. ค่าใช้จ่ายในการค่าลงทะเบียนโครงการอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื ่อการ

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

10. ลงพื ้นที ่ดำเนินการจัดประชุมติดตามประเมินโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสาร จำนวน ๕ ภาค 
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โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(Thailand Knowledge Portal : TKP) 

 
แนวทางการดำเนินงาน 

6) การประสานแผนการดำเนินงานกับสถาบัน กศน.ภาคท้ัง ๕ ภาค และสำนักงาน กศน. 
กรุงเทพมหานคร 

7) กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน. ภาค ทั้ง ๕ ภาค และสำนักงาน 
กศน. กรุงเทพมหานคร ตามสัดส่วนครู กศน.ตำบลในภาคนั้น ๆ ในอัตรา ๑,๐๐๐ บาทต่อหัว 

8) สถาบัน กศน. ภาคและสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับสำนักงาน 
กศน.จังหวัด ดำเนินการพัฒนาบุคลากร 

9) คณะทำงานสถาบัน กศน. ภาค และสานักงาน กศน.กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุม 
ปฏิบัติการบุคลากร กศน.ตำบล จำนวน ๗,๔๐๐ คน ท่ัวประเทศ (ตามรายภาค) 

10) จัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูลที่ได้มาจากชุมซน ผ่านระบบ API ของ Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 
ที ่ การจัดสรร จำนวน หมายเหตุ 
๑. จัดสรรให้สถาบัน กศน. ภาค เพื่อจัดประชุมปฏิบัติการ ครู 

กศน ตำบล คิดเป็นรายหัวละ ๑,๐๐๐ บาท จำนวน ๗,๔๐๐ 
คน 

๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท  

๒. จัดสรรให้สถาบันการศึกษาทางไกล   
 - ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะวิทยากร ๓๐๗,๒๐๐ บาท  
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อจัดระบบข้อมูล ท่ีได้มา  

จากชุมซน ผ่านระบบ API ซอง Google มาพัฒนาเป็น 
Knowledge Bank จำนวน ๖ ครั้ง 

๑,๔๕๐,๘๐๐ บาท  

 - จัดทำคู่มือการดำเนินงานคลังความรู้ กศน. ๓๗๐,๐๐๐ บาท  
 เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗,๔๐๐ เล่ม ๆ ละ ๕๐ บาท   

รวมทั้งสิ้น ๙,๕๒๘,๐๐๐ บาท  
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โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 

 
แนวทางการดำเนินงาน 
6. จัดประชุมช้ีแจงสร้างความเข้าใจ 
7. สำรวจและให้พื้นท่ียืนยันความพร้อมความต้องการจัดอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุของกรมอนามัย 
8. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้สำนักงาน กศน. จังหวัด ตามจำนวน กศน. อำเภอ ท่ียืนยันความพร้อม 
9. สำนักงาน กศน. จังหวัด จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
10. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่าย
งบประมาณ แนวทางการจัดสรร 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
๑. กรอบวงเงินงบประมาณการจัดอบรม 

          
 
 
 

๒. แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายการจัดอบรม 

รายการ จำนวนเงิน/บาท    คิดเป็น จัดสรรให้แก ่

 ไตรมาส ๑-๒ ไตรมาส ๓-๔ รวมท้ังส้ิน   ร้อยละ   
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น ๖,๗๒๐,๐๐๐ ๖,๗๒๐,๐๐๐ ๑๓,๔๔๐,๐๐

๐ 
  

• แผนการใช้เงิน      
- จัดอบรม ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ๘๙.๒๙ • สำนักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 

- บริหารจัดการ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๑,๔๔๐,๐๐๐ ๑๐.๗๑ • ศกพ. 

 

รายการค่าใช้จา่ย หลักสูตร/บาท 
๗๐ ชั่วโมง ๔๒๐ ชั่วโมง 

• ค่าตอบแทนวิทยากร (ชั่วโมงละ ๒๐๐ บาท) ๑๔,๐๐๐ ๘๔,๐๐๐ 

• ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดอบรม ๑๑,๗๐๐ ๕๗,๐๐๐ 
รวมท้ังส้ิน ๒๕,๗๐๐ ๑๔๑,๐๐๐ 
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เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๒๑/๕๓๕๑ ลงจันที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๕๙ 
ดังนี้ 

5. ค่าตอบแทนวิทยากร ให้เบิกจ่ายในอัตราช่ัวโมงละไม่เกิน ๒๐๐ บาท 
6. ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ ให้เบิกจ่ายเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสม ประหยัด 

เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเมื่อหักค่าตอบแทนวิทยากร 
7. ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรไดไม่เกินวันละ ๖ ช่ัวโมง 
8. ให้ยืมเงินราชการจากโครงการมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรได้เท่าท่ีจำเป็น 
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โครงการการจัดและสง่เสรมิการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 

 

แนวทางการดำเนินงาน 
6. พัฒนาการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมอง 

ของผู้สูงอายุ 
7. สำรวจและให้สถานศึกษาทุกประเภทยืนยันความพร้อมความต้องการจัดกิจกรรมคงพัฒนาการ 

ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการของผู้สูงอายุและ
ศักยภาพ ของบุคลากร ที่เป็นกิจกรรมทักษะชีวิต กลุ่มสนใจ การศึกษาตามอัธยาศัยผ่าน
ห้องสมุดประชาชน บ้านหนังสือชุมชน รวมทั้งพื้นท่ีสาธารณะอื่น ๆ ท่ีมีในชุมชน เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศาลา อเนกประสงค์ ฯลฯ 

8. จัดสรรเงินงบประมาณ ให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ตามข้อมูลท่ียืนยันความต้องการจัดกิจกรรม 
9. หน่วยงาน/สถานศึกษา จัดทำและจัดส่งแผนปฏิบัติการให้สำนักงาน กศน. 
10. กำกับ ติดตาม แก้ไขปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ  
แนวทางการจัดสรร 

 
 
 
 

 จำนวนเงิน/บาท 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
รายการ ไตรมาส 

๑-๒ 
ไตรมาส 

๓-๔ รวมท้ังส้ิน 
จัดสรรให้แก ่

• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น ๕๐,๔๙๒,๙๐๐ ๕๐,๔๙๒,๙๐๐ ๑๐๐,๙๘๕,๘๐
๐ 

  
• แผนการใช้เงิน      

- จัดกิจกรรมในพื้นที่ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐
๐ 

๙๙.๐๒ • สถานศึกษาที่มีความต้องการ 

- พัฒนาและบริหารจัดการ ๔๙๒,๙๐๐ ๔๙๒,๙๐๐ ๙๘๕,๘๐๐ ๐.๙๘ • ศกพ. 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
3. กรอบวงเงินการจัดสรร : จัดสรรให้เป็นรายหัว ๑๐๐ บาท ต่อผู้สูงอายุ ๑ คน 
4. จัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตลักษณะใด ให้เบิกจ่ายตามระเบียบในเรื่องนั้น ๆ 
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โครงการเพ่ิมพูนศักยภาพและสานพลังการสร้างความรอบรู้ 
ให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ 

 
แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑.สร้างแผนการดำเนินงาน ๒ ระดับ ได้แก่ แผนการดำเนินงานระดับส่วนกลาง และระดับพื้นท่ี 
 ๒.พัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการบูรณาการ (ระบบข้อมูล ระบบคลังปัญญา ระบบการจัดทำ 
และใช้แผนสู่การปฏิบัติ ช่องทางการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพของกลไกขับเคล่ือน    บูรณาการฯ) 
 ๓.จัดทำแนวทางและกระบวนการพัฒนาศักยภาพกลไกบูรณาการแต่ละประเด็นโดยผู้เชี่ยวชาญและ 
ทีมวิชาการ 
 ๔.จัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการออกแบบการทำงาน สร้าง
ความรอบรูให้คนรุ่นใหม่เตรียมความพร้อมในทุกมิติ แบบบูรณาการ ๕ ภาค 
 ๕.เติมเต็มศักยภาพทีมน่าบูรณาการ เก็บข้อมูลเพื่อเรียนรู้ สร้างการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง ใน   ๒ 
รูปแบบ ดังนี้ 

5.2 ผ่านซ่องทางการติดต่อล่ือสารแบบ Social Media 
 ๕.๒ผ่านการลงพื้นท่ีอย่างน้อย ๑๙ จังหวัด 
 ๖.จัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๕ ภาค ภายใต้กลไกสร้างการเรียนรู้และเครือข่ายบูรณาการ 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
เบิกจ่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และ 

ค่าใช้จ่ายในการจัด'ฝึกอบรม สัมมนา 
 

แนวทางการจัดสรร/เบิกจ่ายงบประมาณ 

รายการ จำนวนเงิน/บาท คิดเป็น 
จัดสรรให้แก่ 

ไตรมาส ๑-๒ ไตรมาส ๓-๔ รวมท้ังส้ิน ร้อยละ 
• งปม. ที่ได้รับ รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   
• แผนการใช้เงิน      

๑) สร้างแผนการดำเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ ๕.๐๐ • ศกพ. 
๒) พัฒนาเครื่องมือสนับสนุน ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑.๕๐  
๓) จัดทำแนวทาง ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐ ๑.๕๐  
๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ๕ ภาค ๓,๐๐๐,๐๐๐  ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓๐.๐๐  
๕) เติมเต็มศักยภาพทีมนำ ๒๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐

๐ 
๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑๒.๐๐  

๖) จัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๕ ภาค  ๕,๐๐๐,๐๐
๐ 

๕,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐.๐๐  
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การดำเนินงานสำคัญ 
ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 
 
๑. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 

เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียนผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นผู้จัดกิจกรรม การเรียนรู้และบริหารจัดการความรู้ท่ีดี 

๑.๑ เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. ๘๙๑ อัตรา 
(๑) ให้เร่งดำเนินการเรื่องการหาอัตราตำแหน่ง การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ข้าราชการครู กศน. 

๘๙๑ อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ กศน.อำเภอทุกแห่ง ๆ ละ ๑ อัตรา 
๑.๒ พัฒนาครู และบุคลากร 

(๑) พัฒนาครู กศน.ตำบลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้น เรื่องการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวน     การเรียนรู้ 

(๒) พัฒนาศึกษานิเทศก์ให้สามารถปฏิบัติการนิเทศได้อย่างมีศักยภาพ 
(๓) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื ่องการใช้ประโยชน์       

จากดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
 

๒. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best 
Check in 

ให้มีความพร้อมในการให้บริการกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ เป็นแหล่งข้อมูลสาธารณะที่ง่ายต่อ  
การเข้าถึง มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้เป็นเสมือนคาเฟ่การเรียนรู้สำหรับทุกคนทุกช่วงวัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวก มีความสวยงามท่ีดึงดูดความสนใจ และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้บริการ 

๒.๑ เร่งยกระดับ กศน.ตำบล ๙๒๘ แห่ง (อำเภอละ ๑ แห่ง) เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี พรีเมี ่ยม  ท่ี
ประกอบด้วย ครูดี สถานท่ีดี (ตามบริบทของพื้นท่ี) กิจกรรมดี เครือข่ายดี และมีนวัตกรรมดีมีประโยชน์ 

๒.๒ จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.ใน ๕ ภูมิภาค เป็น Co - Learning Space ศูนย์การเรียนรู้ 
ที ่ทันสมัยสำหรับทุกคน โดยเปิดพื้นที่เพื ่อยกระดับการเรียนรู้ พร้อมเปิดบริการต่างๆ อาทิ พื้นที่สำหรับ      
การทำงาน/การเรียนรู้ พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ห้องประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งให้บริหารห้องสมุดทั้งใน
รูปแบบดิจิทัล และสืบค้นหนังสือในห้องสมุดด้วยตนเอง บริการอินเทอร์เน็ต มัลติมีเดีย เพื่อรองรับการเรียนรู้
แบบ Active learning 
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๒.๓ พัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จำนวน ๑๐๓ แห่ง ให้เป็น Digital Library โดยให้   
มีบริการ Free Wi-fi บริการหนังสือในรูปแบบ e-Book บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น
ข้อมูล 

๒.๔ ปรับปรุงรถการอ่านเคล่ือนท่ี เพื่อการเข้าถึงการอ่านในทุกพื้นท่ี ทุกชุมชน 
 
๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการเรียนรู้ สำหรับทุกคน ท่ีสามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ี
ทุกเวลา มีกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ สนองตอบความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรยีนรู้
ของประชาชน รวมทั้งใช้ประโยชน์จากประชาชนในชุมชนในการร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื ่อเชื ่อมโยง
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 

๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์
เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 

๓.๒ ให้มีหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ โดยให้ กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/ กทม จัดตั้งกองลูกเสือที่เป็น
ลูกเสือท่ีมีความพร้อมด้านทักษะภาษาต่างประเทศเป็นลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดละ ๑ กอง เพื่อส่งเสริมลูกเสือ
จิตอาสาพัฒนาการท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัด 

๓.๓ เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพที่รองรับอุตสาหกรรมอนาคต     
(New S-curve) โดยเฉพาะจังหวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน สำหรับพื้นท่ีปกติ
ให้พัฒนาอาชีพท่ีเน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี 

 

๔. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good Partnerships 
ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และให้เกิดความ
ร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 

๔.๑ เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
สร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๔.๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
๔.๓ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู ้สูงอายุ     
กลุ่ม อสม. 
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๕. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื ่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ ่มเป้า หมาย : Good 
Innovation 

ให้พัฒนานวัตกรรมหรือสร ้างสรรค์การดำ เน ินงานใหม่ๆ เพ ื ่อสร ้างมูลค่าให้ก ับผลิตภัณฑ์            
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย 

๕.๑ เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๕.๒ พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมทั้งให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

๕.๓ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
๕.๔ ให้มีการใช้วิจัยอย่างง่ายเพื่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ 

 

๖. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย : Good Learning Centre 
ที ่เป็นศูนย์การเรียนรู ้ตลอดชีวิตที ่สามารถให้บริการประชาชนในชุมชนได้ทุกคน ทุกช่วงวัย               

ท่ีมีกิจกรรมที่หลากหลาย สนองตอบความต้องการในการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย และเป็นศูนย์บริการความรู้ 
ศูนย์การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มวัย เพื่อให้มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และมีความสุขกับการเรียนรู้
ตามความสนใจ 

๖.๑ ให้เร่งประสานกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อจัดทำทำเนียบข้อมูลโรงเรียน
ท่ีถูกยุบรวม หรือคาดว่าน่าจะถูกยุบรวม 

๖.๒ ให้สำนักงาน กศน.จังหวัด ในจังหวัดที่มีโรงเรียนที่ถูกยุบรวมประสานขอใช้พื ้นที่ เพื ่อจัดต้ัง      
ศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) 
 

 

          
             

เพื่อให้จังหวัดเลขสามารถดำเนินการตามนโยบาย คสช.รัฐบาล และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ตลอดจนวิสัยทัศน์ของ
จังหวัดเลย “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเท่ียว การค้า และการลงทุนภายการพัฒนาท่ียั่งยืน” ซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจังหวัดเลย มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ กำหนดวาระการขับเคลื่อนจังหวัด
เลย (THAILOEI ๔.๐) รวม ๘ ประเด็น เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ดังนี้ 

Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน
การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า
ด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่น
กีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

Health ส่งเสริมประชาชนชาวเลยให้มีการกินดีอยู่ดี มีความรู้ความเข้าใจและตระหนัก ในการดูแล
สุขภาพอนามัยท้ังทางร่ายกายและจิตใจของตนเองท่ีเหมาะสม สามารถถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม
และท่ัวถึงยกระดับการบริการสาธารณสุข สร้างวัฒนธรรม การบริโภคท่ีปลอดภัย 

Agriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร การแปรรู้สินค้าภาคเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
พัฒนาและเพิ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ผลักดันการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer/Samar 
Farmer สร้างความเข็มแข็งให้กับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมทั้งมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้น
การส่งเสริมและการพัฒนาท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ควบคู่
ไปกับการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคง และความ
ปลอดภัยทางอาหารแก่ชาวเลย ชาวไทยและนานาประเทศ 

Investment and Trade เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการค้า การ
บริการ และการผลิต การส่งเสริม SMEs/ Start up วิสาหกิจชุมชน สถาบันสหกรณ์ กลุ่มอาชีพต่างๆ อำนวย
ความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการค้าชายแดน การจ้างงานที่มีคุณค่า การพัฒนาสัมมาชีพ 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ OTOP ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและ
บริการภายใต้การพัฒนาท่ียั่งยืน 

Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนา
บริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การ
ขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มุ่นเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
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ผู้ด้อยโอกาส และ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แก่ทุกกลุ่ม พัฒนาบ้านเมืองให้สะอาด แก้ไขปัญหายาเสพติด อำนวย
ความยุติธรรม สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้มีความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างวินัยจราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม 
และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำเลยไปสู่สากล 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ
ตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้าง
นวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ 
 Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในทุกภาคส่วนเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมและรู้จักพอเพียง มีความสามัคคี มีวินัย ทำนุบำรุง และส่งเสริมศาสนา จารีตประเพณีอันดี
งาม ส่งเสริมให้ชาวเลยมีความปรองดองสมานฉันท์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้วิถีวัฒนธรรม และแนวทางศาสนาในการดำรงชีวิต 
ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสงบสุข ส่งเสริมและปลูกฝังให้ชาวเลยมีความเข้าใจในสิทธิและหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูล เคารพกฎหาย กติกาสังคม และครรลองคลองธรรมท่ีดี 
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ส่วนท่ี ๓ 
การบริหารจัดการด้านการศึกษาของ กศน.อำเภอผาขาว 

 
 

➣ ข้อมูลทั่วไป 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ทำหน้าท่ีบริหารจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในท้องท่ีอำเภอผาขาว  มีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย 

กศน.ตำบลโนนปอแดง , กศน.ตำบลโนนป่าซาง, กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง, กศน.ตำบลบ้านเพิ่ม,และ กศน.

ตำบลผาขาว เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นท่ีให้แก่นักศึกษาและ

ประชาชน ครอบคลุม ๖๔ หมู่บ้าน ในอำเภอผาขาว 

นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ท่ีสำคัญท่ีให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การสืบค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต 

หนังสือ ส่ือส่ิงพิมพ์ องค์ความรู้และภูมิปัญญา ได้แก่    

๑) ห้องสมุดประชาชนอำเภอผาขาว จำนวน ๑ แห่ง   

๒) ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล จำนวน ๕ แห่ง           

 ๓) ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จำนวน ๕ แห่ง  

๔) ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน ๕ แห่ง       

  ๕) ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต   จำนวน  ๕  แห่ง   

➣ ข้อมูลด้านบุคลากร 
กศน.อำเภอผาขาว มีบุคลากรท้ังส้ิน จำนวน   ๑๕   คน ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว จำนวน  ๑ คน 
2. ข้าราชการครู จำนวน ๑ คน (ไปช่วยราชการ จำนวน ๑ คน) 
๓.   พนักงานราชการ   ๙  คน 
     - ครูอาสาสมัครฯ  จำนวน  ๑  คน 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป จำนวน ๑ คน (ไปช่วยราชการ จำนวน ๑ คน) 
- ครู กศน.ตำบล  จำนวน ๑๑  คน (ไปช่วยราขการ จำนวน ๑ คน และมาช่วยราชการ 
จำนวน ๑ คน) 
 ๓. พนักงานจ้างเหมาบริการ  ๕  คน 

    - บรรณารักษ์จ้างเหมา  จำนวน  ๑ คน 
     - ครู ศรช. จำนวน  ๔  คน 
  



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๖๑ 

 

➣ ข้อมูลด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กศน.อำเภอผาขาว ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ๒,๔๓๕,๘๕๑.๐๐ 

บาท   ดังนี้ 
๑. งบรายจ่ายอื่น (โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล)             ได้รับจัดสรร  ๔๓,๘๐๐  บาท 
๒. งบรายจ่ายอื่น (โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ)  ได้รับจัดสรร  ๒๕,๗๐๐  บาท 
๓. งบรายจ่ายอื่น (โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารอาชีพ)  ได้รับจัดสรร   ๔๘,๐๐๐ บาท 
๔. งบเงินอุดหนุน (ค่าหนังสือเรียน)     ได้รับจัดสรร ๓๕๗,๐๒๔ บาท 
๕. งบเงินอุดหนุน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๑๑๐ บาท 
๖. งบเงินอุดหนุน (ค่าจัดการเรียนการสอน)    ได้รับจัดสรร ๘๒๗,๕๕๘ บาท 
๗. งบรายจ่ายอื่น (โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน)    ได้รับจัดสรร ๒๖๗,๕๔๓ บาท 
๘. งบบุคลากร (๒๐๐๐๒๓๘๐๑๐๐๐๐๐๐๐)   ค่าเช่าบ้าน  ได้รับจัดสรร  ๔๒,๐๐๐ บาท 
๙. งบดำเนินงาน  (๒๐๐๐๒๓๙๐๐๔๐๐๐๐๐๐)    ได้รับจัดสรร ๑๒๓,๕๙๐ บาท 
๑๐ งบดำเนินงาน (๒๐๐๐๒๓๙๐๐๕๐๐๐๐๐๐)    ได้รับจัดสรร ๑๙๙,๕๑๕ บาท 
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา 
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 

๐๙๕-๑๖๙-๙๖๓๕ 
pissa_za@hotmail.com 

ข้าราชการครู 
 

 

นายอนุสรณ์ คามแสน 
ครู คศ.๑ 
(ไปช่วยราชการ กศน.อำเภอภูหลวง) 

๐๘๙-๙๔๑-๕๑๔๖ 
nfe.๒๕๑๐@ gmail.com 

พนักงานราชการ 
 

 

นางสาวศุภจีอนงค์ เอี่ยมเวียง 
ครูอาสาสมัคร ฯ 

๐๘๗-๙๗๔-๒๙๖๕  
krunongkrunong๒๕๐๖@gmail.com 

  
 
 

 

ทำเนียบบุคลากร 

ศูนย์การศึกษานอกระบบแลยะการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
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นายสมยศ  สร้อยจันดา 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(ไปช่วยราชการ สำนักงาน กศน.จังหวัด) 

 

 

 

นางสาวอรทัย เต็มสอาด 
ครู กศน.ตำบล 

๐๘๘-๗๔๒-๗๗๙๗  
air_orathai@hotmail.com 

 

 

นายธีรพงศ์ พิมใจ 
ครู กศน.ตำบล 

๐๘๘-๕๖๑-๒๗๘๕  
hongkong๔๕๓@gmail.com 

 

 

นางขวัญจิตร ทองดี 
ครู กศน.ตำบล 

๐๙๓-๓๔๓-๑๖๕๓  
.k.thongdee.k@gmail.com 
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นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต 
ครู กศน.ตำบล 

๐๘๖-๒๔๐-๓๗๘๔  
sermsak.s.๑๒๔๓@gmail.com 

 

นางสาวจุฬาลักษณ์ ทัพซ้าย 
ครู กศน.ตำบล 

๐๘๘-๕๓๗-๗๗๙๗  
chulalak.nuy@gmail.com 

 

 

นางสุพัตรา พงษ์สะพัง 
ครู กศน.ตำบล 

๐๙๓-๔๙๘-๑๐๐๑  
tratra๔๐๘@gmail.com 

 

นางสาวจิราพร ขุนเวียงจันทร์ 
ครู กศน.ตำบล 

๐๙๘-๑๐๔-๒๖๘๓  
jirunthanin๑๙๘๕๑๙๘๕@Gmail.com 
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นายธีรรัตน์  วีระวฒัน ์
ครู กศน.ตำบล 
(ไปช่วยราชการ กศน.อำเภอวังสะพุง) 

 

นางสาวนงนุช บางประอินทร ์
ครู กศน.ตำบล 
(มาช่วยราชการ กศน.อำเภอผาขาว) 

๐๙๐-๓๔๖-๘๐๖๓  
Jeabnn๒๒@gmail.com 

จ้างเหมาบริการ 

 

นางสาวนิภาวรรณ คำประทุม 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 

๐๘๗-๘๕๖-๘๓๑๕  
nipawanmint๑@gmail.com 

 

 

นางสาวอรยุพา อุตรพรม 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 

๐๘๘-๓๓๑-๑๐๔๐  
onyupapunpun@hotmail.com 
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ว่าท่ี ร.ต.นธวัฒน์ อะทะโน 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 

๐๘๘-๓๒๙-๐๙๒๓ 
natawat๑๓๓@Gmail.com 

 

นางสาวนิภาวรรณ สาลี 
ครูศูนย์การเรียนชุมชน (ศรช.) 

๐๙๗-๑๕๒-๙๙๘๙ 
Niji_tu๖๙๖@hotmail.com 

 

นายสันติภาพ สาลี 
บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการฯ 

๐๘๖-๓๕๖-๑๗๔๐  
santipabsalee@outlook.com 
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แหล่งเรียนรู้ กศน. ตำบล ๕ แห่ง ดังนี้ 
 

ท่ี 
รายช่ือ 

กศน.ตำบล/แขวง 
สภาพสถานท่ีต้ัง กศน. ตำบล/แขวง 

หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ 
๑ กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง ๕ ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย ๔๒๒๔๐ 
๒ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ๙ โนนป่าซาง ผาขาว เลย ๔๒๒๔๐ 
๓ กศน.ตำบลโนนปอแดง ๑๖ โนนปอแดง ผาขาว เลย ๔๒๒๔๐ 
๔ กศน.ตำบลผาขาว ๔ ผาขาว ผาขาว เลย ๔๒๒๔๐ 
๕ กศน.ตำบลบ้านเพิ่ม ๓ บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย ๔๒๒๔๐ 
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ส่วนท่ี ๔ 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรายละเอียดงาน/โครงการ 

  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน  ๑๐ งาน  ๘  โครงการ ที่ต้องปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นที่สำคัญ
ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตามบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงานและความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

จุดเน้นการดำเนินงานของงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 งาน 
 ๑. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ  

 ๒. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)                      
 ๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

 ๔. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
 ๕. การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. การศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๗. งานพัฒนาบุคลากร 
 ๘. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๙. งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 ๑๐. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
 โครงการ 
 ๑. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  
 ๒. โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 
  ๓. โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
  ๔. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ กระทรวง
สาธารณสุข 
  ๕. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต 
และสมองของผู้สูงอายุ 
  ๖. โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
(ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
 ๗. โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer
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แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)  หน่วยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัด
การศึกษาสำหรับผู้
ไม่รู้หนังสือ 
 

จ ัดการศ ึกษาเพื ่ อเพ่ิม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยสามารถอ ่ านออก
เขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
รวมทั ้งการคิดคำควณ
เบื้องต้น  โดยบูรณาการ
กับสภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคมที่
สอดคล ้องก ับว ิถ ีการ
ดำเนินชีวิตของผู้เรียน 
โดยใช ้หล ักส ูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๗  ของสำนักงาน 
กศน. และสื่อที่เหมาะสม  

จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช๒๕๕๗    
 ม ุ ่ งพ ัฒนาผ ู ้ เร ียนให ้มี
ความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้ง
การค ิดคำควณเบ ื ้องต้น    
โดยบูรณาการกับสภาพ
ความต้องการ และปัญหา
ของสังคม ที่สอดคล้องกับ
ว ิถ ีการดำเนินช ีว ิตของ
ผู้เรียน 
๑)ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ให ้กล ุ ่มเป ้าหมายผ ู ้ไม่รู้
หนังสือไทย ผู ้ลืมหนังสือ
ไทย หรือผู้สนใจทั่วไป เข้า  
 

๑)จ ั ดการจ ั ดการศ ึ กษ า
สำหรับผู ้ไม่ร ู ้หนังส ือ  ให้
ผ ู ้ เ ร ี ย น ม ี ค ว า ม รู้  
ความสามารถ และทักษะ
การฟ ั ง  พ ู ด  อ ่ าน เ ข ี ยน
ภาษาไทย และการคำนวณ
เบื้องต้นในเรื ่องที่เกี ่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน  และใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู ้อื ่น ตลอดจนแสวงหา
ค วามรู้ เ พ ื ่ อ ก า รพ ั ฒ น า
คุณภาพชีวิต   
๒) การติดตามประเมินผล
เ ป ็ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ผลสัมฤทธิ ์ เน้นการพัฒนา
ความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ 
 

๑.ประชาชนชาว
ไ ท ย ท ี ่ ไ ม ่ รู้
หนังสือไทย 
๒.ประชาชนชาว
ไทยที่ลืมหนังสือ
ไทย 

๑๒ คน -  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖,๖๐๐ 
บาท 

- 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 
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-๒- 

(๑)  หน่วยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  กับสภาพและพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   

เรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
๒.)แนะแนวสร้างความ
เข้าใจกับผู้เรียนเก่ียวกับ
สาระสำคัญ เช่น 
-การจัดกระบวนการเรียนรู้              
–การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
๓) ดำเนินการรับสมัคร
ผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
๔)ดำเนินการขออนุญาต
จัดต้ังกลุ่มส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย 
๕)ดำเนินการกำหนดสภาพ
และดำเนินการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดทำแผนบูรณา  

เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ดังน้ี 
- ประเมินก่อนเรียน เพ่ือให้
ทราบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน 
ว่าสามารถ ฟัง พูด ได้ หรือพูด 
ฟัง อ่านเขียน ในทักษะ
ภาษาไทยไม่ได้  โดยการพูดคุย
ซักถาม ให้ทดลองอ่าน เขียนคำ
ง่ายๆที่เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวันหรือทำแบบ
ประเมินก่อนเรียนง่ายๆเพ่ือนำ
ข้อมูลมาใช้วางแผนในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน 
- ประเมินผลระหว่างเรียน 
สามารถพิจารณาความสามารถ
ในการเรียนรู้ในแต่ละสภาพ ซึ่ง
สามารถประเมินไดโดยวิธีการ
ต่างๆ  
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-๓- 

(๑)  หน่วยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

   การร่วมกับการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียนผู้สงูอายุ ในเขต
พ้ืนที่อำเภอผาขาว   
๖) บันทึกการจัดการเรียนรู้
ตามแผนการเรียนรู้แต่ละครั้ง
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
๗) การวัดและประเมินผล 
เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า
และผลสัมฤทธ์ิ เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
เต็มศักยภาพ  
๘) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละหน่วงงาน
ต้นสังกัดทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 

เช่น การสังเกต การตอบ
คำถาม การพูดคุย การตรวจ
ผลงาน การทำแบบฝึกหัด
ต่างๆโดยให้มีทักษะในการ 
เรียนรู้ภาษาไทย และการคิด
คำนวณเบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรียน 
ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน เช่น สื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนของผู้เรียน ของ
ผู้เรียน แบบบันทึกต่างๆ 
เพ่ือพิจารณาว่าผ่านการ
เรียนรู้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 
๘๐๐ คำ 
 ๓) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
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๗๓ 

 

-๔- 

(๑)   หน่วยงาน...................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 
(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

   - การจัดทำหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 

      

รวม ๑๒ คน - ๖,๖๐๐   - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๗๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๒ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑(ปรับปรุง    
พ.ศ.๒๕๕๙) 
 

๑) เพ่ือจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และยกระดับ
การศึกษาให้กับประชากรวัย
แรงงาน อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี 
ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
๓) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.
ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล ๕ 
ดี พรีเมี่ยม 
 

๑) การจัดการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑  
๒) พัฒนากศน.
ตำบล ให้เป็น กศน.
ตำบล ๕ ดี พรีเมี่ยม 
๓) จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เป็น
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัย 
๔) การติดตาม
ประเมินผล 
๕) การสรุป รายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 

๑. จำนวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการศึกษา 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนำความรู้ไปใช้
ในการศึกษาต่อหรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ประชากรวัย
แรงงานที่ไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่อยู่ใน
ระบบโรงเรียน 

-ระดับ
ประถมศึกษา 
๑๓๐ คน 
-ระดับ ม.ต้น 
๗๕๒  คน 
-ระดับ ม.ปลาย 
๘๖๐ คน 
รวม ๑,๗๔๒ คน 

๓,๐๖๓,๑๔๐ บาท 

 
- - 

 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๗๕ 

 

-๒- 
(๑)  หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

    ๖. ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

     

รวม ๑,๗๔๒ คน ๓,๐๖๓,๑๔๐ บาท - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๗๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)  หน่วยงาน........................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๓ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
 

๑ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต
พ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น ๔ 
ด้าน 
๒ เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
โดยมุ่งที่จะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมี
ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา
เฉพาะด้านให้เหมาะสมกับ
พ้ืนทีแ่ละแต่ละสถานการณ์ 
 

๑) การจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
๒)  การติดตาม
ประเมินผล 
๓) การสรุป รายงาน
ผลการดำเนินงาน 

 

๑. จำนวนผู้เรียน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ 
๒.ร้อยละของผู้เรียน
ที่เข้ารับการศึกษา 
๓.ร้อยละของผู้เรียน
ที่จบหลักสูตร 
๔.ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
๕.ร้อยละของผู้เรียน
ที่สามารถนำความรู้
ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
๖.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอำเภอผาขาว 

      ๒๒๔ คน                         -  

 
๒๕,๗๖๐ บาท - 

 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๗๗ 

 

-๒- 
(๑)  หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

    ๖. ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

     

รวม       ๒๒๔  คน                         -  ๒๕,๗๖๐ บาท - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๗๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)  หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว       สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๔ 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาสังคมและ
ชุมชน 
.”โครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย” 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้า
รับการอบรม  มีความ
ภาคภูมิใจในชาติ มีความ
รักชาติ เทิดทูนสถาบัน
ชาติ ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์  

๑.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
๒.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดทำ
โครงการ / เสนอ/ 
อนุมัติ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณ
ของพระมหากษัตริย์
ไทย 
๔.วัดผลประเมินผล
ของโครงการ 

 

๑. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ ๘๐  
ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจใน
ชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนาและ

พระมหากษัตริย์   
๒. ผลลัพธ์  
๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่
เข้ารับการอบรม 

ประชาชนทั่วไปใน
อำเภอผาขาว 

๑๔๘ คน  - 

 
๕๙,๒๐๐ บาท - 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๗๙ 

 

-๒- 
(๑)  หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

    ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่
จบหลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
.๖. ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

     

รวม ๑๔๘ คน  - ๕๙,๒๐๐ บาท - 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว            สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๕ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
การศึกษาการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับ
ความรู้เก่ียวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจ
แนวทางการศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
ได้นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

๑. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ๓ ห่วง ๒ 

เงื่อนไขการน้อมนำ

หลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ดำรงชีวิต 

๓. ศึกษาแหล่ง
เรียนรู้เกษตรกร
ต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้

เข้าอบรม มีความรู้  

ความเข้าใจ การ

ดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

มาประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจำวัน

สามารถ ลดรายจ่าย 

เพ่ิมรายได้ ให้กับ

ครัวเรือนได้  

 

ประชาชนทั่วไปใน
อำเภอผาขาว 

๙๐  คน - 

 
๓๖,๐๐๐ บาท - 

รวม ๙๐  คน - ๓๖,๐๐๐ บาท - 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน..............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว            สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๖ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ในระดับตำบล เพ่ือการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใน
ชุมชนได้อย่างทั่วถึง 
๒) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพ่ือปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพ่ิม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุก
ในชุมชน และพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้
ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔) ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้
เกิดข้ึนในสังคมไทยโดยสนับสนุน
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึน 

๑) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.ตำบล 
และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรม
ส่งเสริมการอ่าน 
๒) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 
- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุมเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการอ ่

๑. จำนวน
ผู้รับบริการเป็นไป
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
๒. ความเหมาะสม
ของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
๓.ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่
สามารถนำความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
๔.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 

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

๕,๐๐๐ คน  - 

 
๑๘๕,๘๕๐บาท - 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๒ 

 

-๒- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
เช่น พัฒนาห้องสมุด
ประชาชนทุกแห่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และการพัฒนา
ระบบหนังสือผ่าน QR Code 
ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 
การสร้างเครือข่ายส่งเสริม
การอ่าน จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เพ่ือ
ส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ที่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่
ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ 
รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านสื่ออุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการอ่าน และการ 

- ห้องสมุดชาวตลาด 
รถโมบายเคลื่อนที่ 
- ใช้ระบบเชื่อมโยง
แหล่งเรียนรู้และ
จัดทำสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  
- บ้านหนังสือชุมชน 
- อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 
 

      



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๓ 

 

-๓- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุน
การอ่าน เช่น ในโรงงาน 
สถานประกอบการ 
โรงพยาบาล ฯลฯ 

       

รวม ๕,๐๐๐ คน  - ๑๘๕,๘๕๐บาท - 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน..............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๗ 
 
 
 
 
 
 

 

งานพัฒนาบุคลากร ๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและ
ระหว่างการดำรงตำแหน่ง
เพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน
และบริหารจัดการการ
ดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเอง
เพ่ือเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อน
วิทยฐานะโดยเน้นการประเมิน
วิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
๒) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้
มีสมรรถนะสูงข้ึนในการบริหาร
จัดการ กศน.ตำบล และการ 

๑) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดการเรียน
การสอน 
๒) พัฒนาบุคลากร
ด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
๓)พัฒนาบุคลากร
ด้านการนิเทศ 
๔) พัฒนาบุคลากร
ด้านการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ 
 

๑.จำนวนบุคลากร
ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้รับ
การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย 
๒.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
๓. ร้อยละของ
บุคลากรที่สามารถ
นำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

๑) ผู้บริหาร 
๒) ข้าราชการ 
๓) พนักงานราชการ 
๔) ครู ศรช. 
๕) บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 
 

 

๑๕ คน  - 

 
- - 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๕ 

 

-๒- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  ปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อำนวยความ
สะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
๓) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการ
จัดทำแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
๔) ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการ 
กศน.ตำบล เพ่ือการมีส่วน 

 ๔.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

     



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๖ 

 

-๓- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  ร่วมในการบริหารการ
ดำเนินงานตามบทบาท
ภารกิจของ กศน.ตำบล อย่าง
มีประสิทธิภาพและการ
เรียนรู้ ให้มีความรู้ 
ความสามารถและมีความเป็น
มืออาชีพในการจัดบริการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและ
ต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มี
กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลากร และภาคี 
 

       



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๗ 

 

-๔- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  เครือข่ายในรูปแบบที่
หลากหลายอย่างต่อเน่ือง 
๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ที่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษา 

       

รวม ๑๕ คน - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว        สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๘ 
 
 
 
 
 
 

 

งานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ
เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และ
สามารถดำเนินการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยใช้การประเมินภายในด้วย
ตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ให้
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

๑) พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  
๒) อบรมพัฒนางาน
ระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษา
กับบุคลากร 
๓) พัฒนาบุคลากร 
 

๑.ร้อยละของ
สถานศึกษาในสังกัดที่มี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมีการจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเอง 
๒.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

กศน.อำเภอ 
กศน.ตำบล 

๑ แห่ง 
๕ แห่ง 

- 

 
- - 

รวม ๖ แห่ง - - - 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๘๙ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๙ 
 
 
 
 
 
 

 

งานนิเทศ กำกับ 
ติดตาม 

๑) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงาน
ผลการดำเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน สถานศึกษา และ
ภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
๒) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนา
ระบบกลไกการกำกับ ติดตาม
และรายงานผลการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ ให้สามารถ
ตอบสนองการดำเนินงานตาม
นโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓)ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ  

๑. ดำเนินการนิเทศ 
ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
๒. อบรมพัฒนา
ระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
๓. พัฒนาบุคลากร 
 

๑.ร้อยละของ
หน่วยงานและ
สถานศึกษา กศน. ที่
สามารถดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจที่
รับผิดชอบได้สำเร็จ
ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนที่
กำหนดไว้ 
๒.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

๑)  กศน.ตำบล 
๒) ห้องสมุด
ประชาชน 
๓) บ้านหนังสือชุมชน 

๕ แห่ง 
๑ แห่ง 

 
๖๔ แห่ง 

- 

 
- - 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๐ 

 

-๒- 
(1)  หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  สื่ออื่นๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผล
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔)พัฒนากลไกการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจำปีของ
หน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือ
การรายงานผลตามตัวชี้วัดใน
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีของสำนักงาน กศน.
ให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
เกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลา
ที่กำหนด 
๕) ให้มีการเชื่อมโยงระบบ
การนิเทศในทุกระดับ ทั้ง
หน่วยงานภายในและ 

       



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๑ 

 

-๓- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  ภายนอกองค์กร ต้ังแต่ 
จังหวัด อำเภอ และตำบล 
เพ่ือความเป็นเอกภาพในการ
ใช้ข้อมูล และการพัฒนางาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

       

รวม  ๗๐ แห่ง - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๒ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนา
ระบบการกำกับ ควบคุม และ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้
เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศอย่าง
เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถ
นำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการ
บริหาร การวางแผน การ
ปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล 
และการนำผลมาพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตามวงจร
คุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง
จัดบริการการศึกษานอกระบบ  

๑)พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ
งบประมาณ 
๒) พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
๓) ประสานขอใช้
สถานที่โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ต้ังศูนย์การเรียนรู้
สำหรับทุกช่วงวัย 
กศน. 
 

๑.จำนวนระบบ

ฐานข้อมูลด้าน

การศึกษาของ

ประชาชนจงัหวัดเลย

ที่ได้รับการพัฒนาให้

ทันสมัยและเป็น

ปัจจุบัน 

๒.ฐานข้อมูลด้านการ
บริหารของสำนักงาน 
กศน.จังหวัดเลยท่ี
ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 
๓.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

๑) กศน.อำเภอ 
๒) กศน.ตำบล 
๓) ห้องสมุด
ประชาชน 
๔) บ้านหนังสือชุมชน 

 

๑ แห่ง 
๕ แห่ง 
๑ แห่ง 

 
๖๔ แห่ง 

- 

 
- - 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๓ 

 

-๒- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  และการศึกษาตามอัธยาศัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูล
รวมของนักศึกษา กศน.ให้มี
ความครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่ว
ประเทศ สามารถสืบค้นและ
สอบทานได้ทันความต้องการ
เพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและ
การบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

       

รวม ๗๑ แห่ง - - - 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน........................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว         สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

๑. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ ให้กับประชาชนวัย
แรงงาน ในพ้ืนที่ ๑๐ ตำบล ของ
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
๒. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่านการ
อบรม มีความรู้ ความ สามารถ 
และทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๓. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม นำความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนา ต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่า
ของสินค้าหรือบริการ 
๔. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้
ประชาชน ท้ัง ๕
ตำบล ในเขตพ้ืนที่
อำเภอผาขาว 
๑. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  ๑ อำเภอ ๑ 
อาชีพ  
๒. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่
เกิน ๓๐ ชั่วโมง 
ดังน้ี 
๓. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมง 
ข้ึนไป  
- 
  

๑.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 ๑.๑ จัดอบรมให้ระชาชน 
ครบทั้ง ๕ ตำบล ในเขตอำเภอ
ผาขาว  
 ๑.๒ ประชาชนเข้ารับการ
ฝึกอบรม  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมาย                
๑.๓ ประชาชนเข้ารับการ
อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
กลุ่มสนใจ ไม่เกิน๓๐ ช.ม. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมาย 
 ๑.๔ ประชาชนเข้ารับการ
อบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
ชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ช.ม. ข้ึน 

ประชาชนชน   
วัยแรงงาน 
ในพ้ืนที ่๕ ตำบล 
ของอำเภอ 
ผาขาว 
จังหวัดเลย 

 
 
 
 

๕๘ คน 
 
 
 
 

๑๗๒ คน 
 
 
 
 

๑๓๖ คน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
๕๒,๒๐๐ 

 
 
 
 

๑๒๐,๔๐๐ 
 
 
 
 

๑๒๒,๔๐๐ 
 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๕ 

 

-๒- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงา
น   

รายจ่ายอื่น 

    ไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เป้าหมาย 
๒. ตัวชี้วัดผลลัพธ(์Outcome)      
๒   ๒๒.๑ จำนวนประชาชนผู้เข้า
อบรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 ๒.๒ ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๒.๓ ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำ
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือ
เพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 ๒.๔ มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบใน
การนำความรู้ไปใช ้
 ๒.๕ ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับดีข้ึน
ไป 

     

รวม ๓๖๖  คน - - ๒๙๕,๐๐๐ บาท 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๖ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.......................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑๒ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การสื่อสานด้านอาชีพ 

    ๔.๑ เพ่ือฝึกอบรมภาษ 
าต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพ ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่  
    ๔.๒ เพ่ือให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรม
ดำเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพ่ือการ
สื่อสารด้านอาชีพการ
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ร่วมกับภาคีเครือ 
ข่ายทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

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

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ ๑ 
รุ่นที่ ๒ 

 
๒๐ คน 
๒๐ คน 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
๒๔,๐๐๐ 
๒๔,๐๐๐ 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๗ 

 

-๒- 
(1)  หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

    อังกฤษ และสามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการ 
ดําเนินชีวิตได้ 
 ๓.ร้อยละของครู 
กศน. ท่ีสามารถจัด
กระบวน การเรียนรู้
ภาษาต่าง ประเทศเพ่ือ
การสื่อสารได้อย่าง 
สอดคล้องกับบริบท
ของผู้เรียน 
๔.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

     

รวม ๔๐ คน   ๔๘,๐๐๐ 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๘ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน..........................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑๓ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

๔.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้และ

ทักษะของการใช้ภาษาองักฤษ

เพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการ

สอน  โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร

ด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือ

สุขภาวะ  และภาษาอังกฤษ

เพ่ือการมีภาวะผู้นำรวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ที่สำคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๔.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว  

พัฒนาความรู้
ความสามารถ  
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของครู 
และบุคลากร 

๑.ร้อยละของครู 

กศน. ที่สามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบท

ของผู้เรียน 

๒.ความพึงพอใจที่อยู่

ในระดับ ดี ข้ึนไป 

- ครูอาสาสมคัรฯ 
- ครู กศน.ตำบล 
- ครู ศรช. 
 
 

๑ คน 
๘ คน 
๔ คน 

 - 

 
- - 

 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๙๙ 

 

-๒- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  มีเดียและสื่อเทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพ่ือส่งเสริมความครผูู้
เข้าอบรม  ให้สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึง
เพ่ือนครูด้วยกัน 
 

       

รวม ๑๓ คน  - - - 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๐๐ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว           สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑๔ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการความร่วมมือ
การผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ ระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวง
สาธารณสุข 

๑. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มี

ความรู้  ความเข้าใจ และ

ทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

๒.  เพ่ือสามารถนำความรู้ไป

ใช้ และประกอบอาชีพ

เก่ียวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะ

ยาว 

 

๑.จัดกระบวน การ
ดำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๒.ประชาสัมพันธ์
โครงการ 
๓.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติที่กำหนด 
๔.ดำเนินการผลิต
และฝึกอบรม
ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
๕.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

๑.จำนวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
๒.ความเหมาะสม
ของหลักสูตรการ
พัฒนา 
๓.ร้อยละผู้จบที่
สามารถนำความรู้ไป
ใช้หรือพัฒนา
คุณภาพ 
๔.ความพึงพอใจที่
อยู่ในระดับดี  ข้ึนไป 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

๒๐  คน - - ๒๕,๗๐๐.- 

รวม ๒๐ คน  - -  ๒๕,๗๐๐.- 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๐๑ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่าย
อื่น 

๑๕ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการการจัด
และส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต เพ่ือคง
พัฒนาการทาง
กาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 

๑)  เพ่ือจัดกิจกรรมให้กับผู้สงูอายุ
เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผูสู้งอายุ 
(AgeingSociety)  
๒)  เพ่ือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สงูอายุภายใต้
แนวคิด “Active Aging”การศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้ง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
๓)  เพ่ือสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
และศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาส
ให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

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

๑.ร้อยละ ๘๐  ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีได้ 
๒.ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี 
๓.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ประชาชนทั่วไป 
 

๑๒๐ คน - ๑๒,๐๐๐.- - 

 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๐๒ 

 

-๒- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

  ด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้าน
อาชีพ กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

       

รวม ๑๒๐ คน - ๑๒,๐๐๐ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๐๓ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว   จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว           สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑๖ 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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

๑.ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
   ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เข้ารับการ
อบรมเกิดความรู้เก่ียวกับการทำ
ธุรกิจและการค้าออนไลน์มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ   
๒.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนา

และยกระดับคุณภาพของสินค้า

และผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ

จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง

ย่ิงข้ึนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

ประชาชนทั่วไป 
ในอำเภอผาขาว             

๑๖๐ คน - - ๒๐,๔๕๐ บาท 

รวม ๑๖๐ คน - - ๒๐,๔๕๐ บาท 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๐๔ 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
(๑)   หน่วยงาน.......................................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอวังสะพุง          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

๑๗ 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmer 

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

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

๑.จำนวนประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE 
เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
๒. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือ
สร้าง Smart Farmerมีความรู้ 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้ 
๓. ร้อยละของครู กศน. ท่ีสามารถ
จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง 
Smart Farmerได้อย่างสอดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน 
 

ประชาชนในพ้ืนที่
อำเภอผาขาว 
  

๕ คน 
 
 
 
 

- - - 

 

กศน.กผ.๐๑/๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๐๕ 

 

-๒- 
(๑)   หน่วยงาน.............................................       สถานศึกษา  กศน.อำเภอผาขาว          สำนักงาน  กศน.  จังหวัดเลย 

(๒) 
ที ่

(๓) 
ชื่องาน/โครงการ 

(๔) 
วัตถุประสงค์ 

(๕) 
กิจกรรมหลัก 

(๖) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

(๗) เป้าหมาย (๘) งบประมาณ 

ประเภท 
กลุ่มเป้าหมาย 

จำนวน 
เป้าหมาย 

อุดหนุน ดำเนินงาน   รายจ่ายอื่น 

    ๔.ความพึงพอใจที่อยู่
ในระดับ ดี ข้ึนไป 

     

รวม ๕ คน   - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๐๖ 

 

๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่ง
อำนวยความสะดวก 
๕.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไป
ใช้ในการศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๖.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

๑.ประชาชนที่ไม่รู้
หนังสือไทย 
๒.ประชาชนที่ลืม
หนังสือไทย 

 ๑๒ คน 

รวมทั้งสิ้น ๑๒ คน 
 

 

๒. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี ๓.๘, ๓.๑๐ และ ๔.๒   
                  นโยบายขับเคลื่อน กศน.WOW : ๔.๓      วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : E 

 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 

 
๔. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้หนังสือให้คนไทย
สามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพและพ้ืนที่ของ
กลุ่มเป้าหมาย   
 

๑๐. ผู้รบัผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล น.ส.ศุภจรอนงค์  เอ่ียมเวียง 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 
 

 

๕. กิจกรรมหลัก 

๑) จัดการจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้
หนังสือ  
๒) การติดตามประเมินผล 
๓) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ  
งบดำเนินงาน  ๖,๖๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น  ๖,๖๐๐ บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๖,๖๐๐ - ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น - ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ - 
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๑๐๗ 

 

๑. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ 
 

๒. ความสอดคล้องกับนโยบาย      
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
  ข้อ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ๓.๘  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่เหมาะสมและมีคุณภาพ 
  ๓.๑๐ ส่งเสริมการรู้ภาษาไทยให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนในเขตพื้นท่ีสูงให้
สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทย เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ 

ข้อ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ 

การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW 
  ๔. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  Partnerships 
  ข้อ  ๔.๓  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
       วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย  (THAILOEI ๔.๐ ): Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
 

๓. หลักการและเหตุผล 
 การรู้หนังสือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานทีจำเป็นต่อการเรียนรู้และการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน เป็นบันไดขั้นแรก
ของการแสวงหาความรู้อันมหาศาลในโลกนี้และเป็นการเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คน ต่าง ๆ ในสังคมนี้เข้าด้วยกัน 
องค์การยูเนสโกถือว่าการรู้หนังสือเป็นประตูสู่อิสรภาพของมนุษยชาติ 

 ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพซึ่ง รัฐบาลทุกยุคทุก
สมัยให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการ ติดต่อสื่อสารให้เข้าใจตรงกัน และ
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามความ ต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคลรวมท้ังการใช้
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็น
ภาษากลางในการสื่อสาร เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม การรู้หนังสือไทยเป็นความสามารถพื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร 
การเรียนรู้ การแสวงหา ความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต คนไทยทุกคนและผู้อาศัยอยู่ในประเทศไทย จึงจำเป็นต้อง
เรียนรู้ ภาษาไทยให้เข้มแข็งอันเป็นเครื่องแสดงความเป็นไทย ความภาคภูมิใจ ความมีเอกลักษณ์ มีอารยธรรม และ
ความเจริญของชาติไทย  

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (สำนักงาน 
กศน.) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังนั ้นจึงได้จ ัดทำหลักสูตรการรู ้หน ังสือไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ ตามคำส่ัง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป ๕๐๓/๒๕๕๗ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้มีรู้หนังสือ ผู้ลืมหนังสือไทย และประชาชนท่ัวไปท่ี
สนใจเรียนรู้ภาษาไทย ได้เรียนรู้หนังสือไทย สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและคำนวณเบ้ืองต้นเพื่อนำไปใช้ใน 
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๑๐๘ 

 

-๒- 
ชีวิตประจำวันได้ และจาการสำรวจประชากร (พ.ศ.๒๕๕๗)๖.๙ ล้านคน หรือ ๑๘ % จากทั้งหมด ๓๗.๗ ล้านคน 
พบว่าในจำนวนนี้มีผู ้ไม่รู ้หนังสือประมาณ ๒.๗ ล้านคน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องดำเนินการส่ง เสริม
สนับสนุนให้ประชากรรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มอัตราการรู้หนังสือให้คนไทยสามารถอ่านออกเขียนได้ โดยใช้หลักสูตรการรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน. และส่ือท่ีเหมาะสมกับสภาพและพื้นท่ีของกลุ่มเป้าหมาย   
 
๕. เป้าหมาย 
     ๕.๑ เชิงปริมาณ 
 จัดกิจกรรมและพัฒนาส่งเสริมการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ จำนวน ๑๒ คน 
    ๕.๒ เชิงคุณภาพ 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 
๖.วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
 

งบประมาณ
(บาท) 

จัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
พุทธศักราช๒๕๕๗    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
มีความสามารถใน
การฟัง พูด อ่าน 
และเขียน รวมทั้ง
การคิดคำควณ
เบ้ืองต้น    โดย
บูรณาการกับสภาพ
ความต้องการ และ
ปัญหาของสังคม ท่ี
สอดคล้องกับวิถี 
  

จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือให้
คนไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการ
ฟัง พูด อ่าน และ
เขียน รวมทั้งการคิด
คำควณเบ้ืองต้น  
โดยบูรณาการกับ
สภาพความต้องการ 
และปัญหาของสังคม
ท่ีสอดคล้องกับวิถี
การดำเนินชีวิตของ
ผู้เรียน 

๑.ประชาชนท่ี
ไม่รู้หนังสือ
ไทย 
๒.ประชาชนท่ี
ลืมหนังสือไทย 

๑๒ คน - กศน.อำเภอ 
ผาขาว 

ไตรมาสท่ี 
๒,๓ 

๖,๖๐๐ 
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-๓- 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

การดำเนินชีวิตของ
ผู้เรียน 
๑)ประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ 
กลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้
หนังสือไทย ผู้ลืม
หนังสือไทย หรือ
ผู้สนใจท่ัวไป เข้า
เรียนรู้ตามหลักสูตร
การรู้หนังสือไทย 
๒)แนะแนวสร้าง
ความเข้าใจกับ
ผู้เรียนเกี่ยวกับ
สาระสำคัญเช่น-
การจัดกระบวนการ
เรียนรู้              
-การวัดและการ                
- ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
๓) ดำเนินการรับ
สมัครผู้เรียนตาม
หลักสูตรฯ 
๔)ดำเนินการขอ
อนุญาตจัดต้ังกลุ่ม
ส่งเสริมการรู้
หนังสือไทย 
๕)ดำเนินการ
กำหนดสภาพและ
ดำเนินการจัดทำ
แผนการเรียนรู้  

โดยใช้หลักสูตรการรู้
หนังสือไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๗  
ของสำนักงาน กศน. 
และส่ือท่ีเหมาะสมกับ
สภาพและพื้นท่ีของ
กลุ่มเป้าหมาย   
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๑๑๐ 

 

-๔- 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

 
งบประมาณ

(บาท) 

รวมทั้งจัดทำแผน
บูรณาการร่วมกับ
การจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ             
ในเขตพื้นท่ีอำเภอ             
วังสะพุง   
๖) บันทึกการ
จัดการเรียนรู้ตาม
แผนการเรียนรู้แต่
ละครั้งเพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้ใน
ครั้งต่อไป 
๗) การวัดและ
ประเมินผล เพื่อ
ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและ
ผลสัมฤทธิ์ เน้นการ
พัฒนาผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  
๘) รายงานข้อมูล
ผู้เรียนให้
สถานศึกษาแบละ
หน่วงงานต้นสังกัด
ทราบ 
- ข้อมูลผู้จบหลัก 

- การจัดทำ
หลักฐานทางการ

ศึกษา 
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-๕- 
 

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคน ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการ
การศึกษานอกระบบ กิจกรรมการศึกษานอกระบบรหัสงบประมาณ  ๒๐๐๐๒๓๔๐๐๔๐๐๐๐๐๐  แหล่งท่ีมาของเงิน  
๖๓๑๑๒๐๐ เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม        เป็นเงิน  ๖,๖๐๐      บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน    ๖,๖๐๐      บาท 

                                                               ( สองหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน ) 
หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง 
 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 
ต.ค.-ธ.ค.๖๒ 

ไตรมาส ๒ 
ม.ค.–มี.ค.๖๓ 

ไตรมาส ๓ 
เม.ย.–มิ.ย.๖๓ 

ไตรมาส ๔ 
ก.ค.–ก.ย.๖๓ 

-การจัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ - ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ -   

รวม - ๓,๓๐๐ ๓,๓๐๐ -   
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง 
     

๑๐. เครือข่าย 
           ๑๐.๑  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 
 ๑๐.๒  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/เทศบบาลทุกตำบล 
 ๑๐.๓  วัด 
 ๑๐.๔  ผู้นำชุมชน 
  
๑๑. โครงการที่เก่ียวข้อง 
 ๑๑.๑ โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ 
 ๑๑.๒ โครงการ การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางการกาย จิต และสมอง
ของผู้สูงอายุ 
 ๑๑.๓ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
  ๑๑.๔ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
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-๖- 

๑๒. ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                           
        เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ท่ีสนใจเรียนรู้หนังสือไทย 
 
๑๓. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
        จัดการศึกษาสำหรับผู้ไม่รู้หนังสือ    จำนวน ๑๒ คน 
 ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

      กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ของผู้ไม่รู้หนังสือมีความรู้ สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ตามเกณฑ์การ
ประเมิน 
 
๑๔.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๑๔.๒ ติดตาม/ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ 

 ๑๔.๒ รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง )                              
ครูอาสาสมัครฯ                                   

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

    (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)                              
ครู กศน.ตำบล                                           

 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        
    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

          ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว  
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใชใ้น
การศึกษาต่อหรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๖. ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับ ดี ขึ้นไป 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชากรวัยแรงงาน
อายุระหว่าง ๑๕ – 
๕๙ ปี ที่ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
ระดับประถม 
ระดับม.ต้น 
ระดับม.ปลาย 

 
 
 
 
 
 

๑๓๐ 
๗๕๒ 
๘๖๐ 

 
 
 
 
 
 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๒ คน 

 

 

๒. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี ๔.๒   

                นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ๒.๒ และ ๓ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI ๔.๐) ประเด็นที่ ๗ E เลยเมืองแห่งการศึกษา. 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
 
๔. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
๑) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี ที่ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
๒) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
๓) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี พรี
เมี่ยม 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล นางสาวศุภจีอนงค์  เอ่ียมวียง 
           นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย 
           นางสุพัตรา  พง์สะพัง 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   
๒) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี พรี
เมี่ยม 
๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ทันสมัย 
๔) การติดตามประเมินผล 
๕) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ  
งบอุดหนุน   ๓,๐๖๓,๑๔๐ บาท 
รวมท้ังสิ้น  ๓,๐๖๓,๑๔๐ บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
๓,๐๖๓,๑๔๐ ๗๖๕,๗๘๕ ๗๖๕,๗๘๕ ๗๖๕,๗๘๕ ๗๖๕,๗๘๕ 

รวมทั้งสิ้น ๗๖๕,๗๘๕ ๗๖๕,๗๘๕ ๗๖๕,๗๘๕ ๗๖๕,๗๘๕ 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑. ชื่อโครงการ : การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 
 
๒. สอดคล้อง  
   ๒.๑ สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
       นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
       ข้อที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และข้อท่ี ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
        ภารกิจต่อเนื่อง 
 ๑. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
    ๑.๑ การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
        ๒) จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ท้ังระบบการให้บริการ ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลและประเมินผลการเรียน ผ่านการ
เรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบช้ันเรียน และการจัดการศึกษาทางไกล 
   ๒.๒ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของรัฐมนตรีช่วย    ว่า
การกระทรวงศึกษาธิการ 
         นโยบายขับเคลื่อน กศน. WOW ด้านท่ี ๒ การพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษา ให้มีบรรยากาศและ 
         สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  : Good Place – Best Check in  
   ๒.๓ สอดคล้องกับวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) 
           ประเด็นท่ี ๗  Education เลยเมืองแห่งการศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล  สงเสริม
การเรียนรแูละทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย เพื่อสวนรวม เนนการนําความรูไปสูการปฏิบัติ 
สามารถใชความรูสรางนวัตกรรม เปนพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวิตสูงานอาชีพ ภายใตการเตรียมคนในศตวรรษท่ี 
๒๑  โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตามแนวทางประชารัฐ 

     ๒.๔ สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณธรรม  ตัวบ่งช้ีท่ี 
๑.๒ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีทักษะกระบวนการคิด ทักษะการแสวงความรู้ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๓ ผู้เรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานมีความรู้พื้นฐาน 
 มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ คุณภาพครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตัว
บ่งช้ีท่ี ๒.๒ คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ คุณภาพส่ือตามหลักสูตรสถานศึกษา ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ 
คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 
๓. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ และตามนโยบาย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การจัดและส่งเสริมการจัด 
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-๒- 
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  

ตามนโยบายดังกล่าว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เห็นความสำคัญใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษา  จึงจัดทำโครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑(ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ขึ้น 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑) เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาให้กับประชากรวัยแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ
และไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
 ๒) เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ ให้รู้เท่าทันส่ือและเทคโนโลยีพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 

  ๓) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี พรีเมี่ยม 
 
๕. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ประชากรวัยแรงงานท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
ระดับประถมศึกษา     จำนวน  ๑๓๐  คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   จำนวน  ๗๕๒ คน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  ๘๖๐  คน 

 รวมจำนวนท้ังส้ิน           จำนวน   ๑,๗๔๒ บาท 
 
เชิงคุณภาพ 

- ประชากรวัยแรงงานอายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี ที่ไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน เกิดการเรียนรู้มีการศึกษาข้ันพื้นฐาน และยกระดับการศึกษาภาคบังคับมีระดับการศึกษาสูงขึ้น 
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 -๓- 
 ๖. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมา
ย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

การดำเนินกิจกรรม 
๑) การจัดการ
ศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑   
๒) พัฒนา กศน.
ตำบล ให้เป็น กศน.
ตำบล ๕ ดี พรีเมี่ยม 
๓) จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนท่ีเป็น
กิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีทันสมัย 
๔) การติดตาม
ประเมินผล 
๕) การสรุป 
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 

๑. สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบขั้น
พื้นฐานโดยดำเนินการ
ให้ผู้เรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดซื้อตำรา
เรียน ค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
และค่าเล่าเรียนอย่าง
ท่ัวถึงและเพียงพอเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
๒. จัดการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย 
พลาด และขาดโอกาส
ทางการศึกษา ท้ังระบบ
การให้บริการ ระบบการ
เรียนการสอน ระบบ
การวัดและประเมินผล
การเรียน ผ่านการเรียน
แบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพบกลุ่ม และการ
เรียนแบบช้ันเรียน  
๓. จัดให้มีการประเมิน
เพื่อเทียบระดับ
การศึกษา และการ 

ประชากรวัย
แรงงานอายุ
ระหว่าง ๑๕ – 
๕๙ ปี ท่ีไม่จบ
การศึกษาภาค
บังคับและไม่
อยู่ในระบบ
โรงเรียน  

นักศึกษา-

ระดับ
ประถมศึกษา 
๑๓๐ คน 
-ระดับ ม.ต้น 
๗๕๒  คน 
-ระดับ  
ม.ปลาย ๘๖๐ 
คน 
รวม ๑,๗๔๒ 
คน 
 
 

พื้นท่ีอำเภอ
ผาขาว ท้ัง 
๕ ตำบล 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๒- 
๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๓ 

 ๓,๐๖๓,๑๔๐ 

บาท 
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-๔- 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 เทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีมีความ
โปร่งใส ยุติธรรม 
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน
ตามท่ีกำหนด และ
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนต้อง
เรียนรู้และปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อดำเนินกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี 
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง และส่งเสริมการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เช่น กิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี และยุว
กาชาด กิจกรรมจิตอาสา 
การจัดต้ังชมรม/ชุมนุม 
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
นำกิจกรรมการบำเพ็ญ
ประโยชน์อื่นๆนอก
หลักสูตร มาใช้เพิ่มช่ัวโมง
กิจกรรมให้ผู้เรียนจบตาม
หลักสูตรได้ 
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-๕- 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 ๕. จัดการศึกษาเพื่อเพิ่ม
อัตราการรู้หนังสือให้คน
ไทยให้สามารถอ่านออก
เขียนได้ โดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือ 

     

 
๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  
        งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รหัสงบประมาณ 
๒๐๐๐๒๓๓๐๑๖๕๐๐๐๐๗ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๓๐๑๖๕๐๐๐๐๘ แหล่งของเงิน 
๖๓๑๑๔๑๐  จำนวน ๓,๐๖๓,๑๔๐ บาท  ดังนี้ 
 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.

๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.

๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.

๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.

๖๓) 
๑) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พ.ศ.๒๕๕๑   
๒) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี พรีเมี่ยม 
๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี
ทันสมัย 
๔) การติดตามประเมินผล 
๕) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 

    

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง 
           นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย 
           นางสุพัตรา  พง์สะพัง 
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-๖- 
๑๐. เครือข่าย 

๑.  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง/เทศบบาลทุกตำบล 
๒.  ส่วนราชการในอำเภอผาขาว 

 
๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
 
๑๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

   ๑๓.๑  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
- กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 

และไม่อยู่ในระบบโรงเรียนจำนวน ๑,๗๔๒ คน ได้รับการจัดกิจกรรมอย่างท่ัวถึงและหลากหลาย 
 
 ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 

- กลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน อายุระหว่าง ๑๕ – ๕๙ ปี  ท่ีไม่จบการศึกษาภาคบังคับและไม่
อยู ่ ในระบบโรงเร ียน  ร ้อยละ ๘๐  ได้ร ับการจัดการศึกษาอย่างท ั ่วถ ึง เท่าเทียมและมีค ุณภาพ  
 

๑๔. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      ๑. การสังเกต 
 ๒. การสัมภาษณ์ 
 ๓. ตอบแบบสอบถาม 
 ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
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-๗- 

 ผู้เสนอโครงการ 

 

(นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)             (นางสุพัตรา  พง์สะพัง) 
                                           ครู กศน.ตำบล                           ครู กศน.ตำบล 

 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        
    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการศึกษา 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวย
ความสะดวก 
๕.ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๖.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอำเภอ 
ผาขาว 
 

      ๒๒๔                     คน 

รวมทั้งสิ้น ๒๒๔ คน 
 

 

๒. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ , ๕   
              นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW ๓   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI ๔.๐) T, A ,I ,L 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
 ๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
๑. เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของบุคคลเพ่ือให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น ๔ ด้าน 
๒. เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมีทักษะชีวิตในการ
แก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละ
สถานการณ์ 
 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑. นายธีรพงศ์  พิมใจ 
             ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
  ๓. ครู กศน.ตำบล 
  ๔. ครู ศรช. 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 
 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 
๒)  การติดตามประเมินผล 
๓) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ  
งบดำเนินงาน  ๒๕,๗๖๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น  ๒๕,๗๖๐ บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๒๕,๗๖๐ - ๑๒,๘๘๐ ๑๒,๘๘๐ - 

รวมทั้งสิ้น - ๑๒,๘๘๐ ๑๒,๘๘๐ - 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑. ช่ือโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 
 
๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิ ใจ ในความเป็นคน
ไทยและชาติไทย น้อมน่าและเผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทาง
พระราชดำริต่าง ๆ 
 ๑.๒ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่างถูกต้องกับการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในบริบทของไทย มีความเป็นพลเมืองดี ยอมรับ 
และเคารพความหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ 

              ๑.๓ ส่งเสริมและสนับสมุนการจัดการศึกษาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม ในรูปแบบ 
              ใหม่ ท้ังยาเสพติด การค้ามนุษย์ ภัยจากไซเบอร์ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ 
    ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๕.๑ ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหาย จากภัย
ธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวช้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๕.๒ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสังคมสีเขียว ส่งเสริมความรู้ไห้กับประชาชน 
เกี่ยวกับการคัดแยกต้ังแต่ต้นทาง การกำจัดขยะ และการน่ากลับมาใช้ช้ำ เพื่อลดปริมาณและต้นทุนในการ 
จัดการขยะของเมือง และสามารถนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยง่าย รวมทั้งการจัดการมลพิษในชุมซน 

             ๕.๓ ส่งเสริมให้หน่วยงานและสถานศึกษาใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งลดการใช้    
              ทรัพยากรท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เซ่น รณรงค์เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติก การประหยัด 
 
๓. 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 ในพื้นที่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง จึงได้จัดทำโครงการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตข้ึน 
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-๒- 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคลเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพื้นฐานท่ีจำเป็น ๔ ด้าน 
 ๔. ๒ เพื่อจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะเสริมสร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและแต่ละสถานการณ์ 
 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ   
              ประชาชนท่ัวไปในอำเภอผาขาว                              จำนวน  ๒๒๔    คน 

เชิงคุณภาพ  
              ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์และนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๖. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบ 

ประมาณ 
๑) การจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต 
๒)  การติดตาม
ประเมินผล 
๓) การสรุป รายงาน
ผลการดำเนินงาน 
 
 

๑ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
พื้นฐานของบุคคลเพื่อให้
สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขโดย
เน้นทักษะชีวิตพื้นฐานท่ี
จำเป็น ๔ ด้าน 
๒ เพื่อจัดการศึกษาใน
รูปแบบการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งท่ีจะ
เสริมสร้างความสามารถ
ให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิต
ในการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ีและแต่
ละสถานการณ์  

- ประชาชน
ท่ัวไปใน
อำเภอ 
ผาขาว 
 
 
 
 

๒๒๔ คน 
 
 
 
 
 

 

อำเภอ 
ผาขาว 

 
 
 
 
 

ไตรมาส 
๒,๓ 

๒๕,๗๖๐ 
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-๓- 

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี ๔ 
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๙๐๐๔๐๐๐๐๐๐ แหล่งของเงิน ๖๓๑๑๒๐๐  ใช้
งบประมาณจำนวนท้ังส้ิน ๒๕,๗๖๐ บาท  มีรายละเอียดการใช้จ่าย ดังนี้ 
   
 รวมทั้งส้ิน ๑๓,๐๕๐  บาท   ( หนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ  ขอถัวจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริง 

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 
ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 
ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖๓) 
ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 
๑) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต 
๒)  การติดตามประเมินผล 
๓) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- ๑๒,๘๘๐ ๑๒,๘๘๐ - 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ๑.นายธีรพงศ์  พิมใจ 
           ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
  ๓. ครู กศน.ตำบล 
  ๔. ครู ศรช. 

๑๐. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอำเภอผาขาว 
 - ส่วนราชการอำเภอผาขาว 

๑๑.  โครงการที่เก่ียวข้อง 
 - โครงการการศึกษาต่อเนื่อง  

๑๒. ผลลัพธ์  

 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้นำการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคล
เพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิต
และสังคม 
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-๔- 

๑๓. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 
๑๓.๑  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 

๑๓.๒  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
  - ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๘๐ มีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

๑๔. การติดตามและการประเมินผลโครงการ 
 -  แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )                             (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 

ครู กศน.ตำบล                                   ครู กศน.ตำบล                           
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        
    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๑. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๘๐  ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย
และ มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ 

เทิดทนูสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์   
๒. ผลลัพธ์  
๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับการอบรม 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบหลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๖. ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอำเภอ 
วังสะพุง 

      ๓๐๐                    คน 

รวมทั้งสิ้น ๓๐๐ คน 
 

 

๒. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ (๑.๔) ๓ (๓.๔ (๑ , ๒) ) (๓.๕) ๔ (๔.๔)   
                 และ /วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย T,A,I,L 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  “โครงการประวัติศาสตรช์าติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” 
 ๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
๑) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูน

สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑. นายธีรพงศ์  พิมใจ 
             ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
  ๓. ครู กศน.ตำบล 
  ๔. ครู ศรช. 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 
 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑.ประชุมบุคลากรรับทราบนโยบาย 
๒.ประสานบุคลากรรับผิดชอบ จัดทำโครงการ / 
เสนอ/ อนุมัติ 
๓. ดำเนินการตามโครงการประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย 
๔.วัดผลประเมินผลของโครงการ 
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง ๕  ตำบล 

๖. งบประมาณ  
งบดำเนินงาน  ๔๙,๑๖๒ บาท 
รวมทั้งสิ้น  ………๔๙,๑๖๒ …….  บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๔๙,๑๖๒ ๒๔,๕๘๑ - ๒๔,๕๘๑ - 

รวมทั้งสิ้น ๒๔,๕๘๑ - ๒๔,๕๘๑ - 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/

๖๓ 
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๑. ชื่องาน/โครงการ (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) 
 
๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ ๑.๔ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้าง
เสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา  พัฒนาทักษะ การสร้างอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขต
พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนอื่นๆ  ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ ยุทธศาตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  ข้อ ๓.๔ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (๑) เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละ
ตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นนการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  (๒) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน  ข้อ ๓.๕ 
พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่ดการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อ ๔.๔ พัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพระยะสั้น ให้มีความ
หลากหลาย ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของพื้นท่ี และตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ 
 สอดคล้องกับนโยบาย กศน. WOW  ข้อท่ี ๔ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ๔.๑ จัดทำเนียบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น นำประสบการณ์ภูมิปัญญามาส่งต่อในชุมชนให้เกิดเป็นปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งให้เก็บข้อมูลของ
ประชาชนในพื้นที่ ข้อมูลอาชีพที่มีความโดยเด่นในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม  ๔.๒ การ
จัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วยบ้าน วัด โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับ
ไม่ใช้บังคับใจ ให้ผสานเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน   
  

๓. หลักการและเหตุผล  
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ของการดำรงอยู่ของชาติไทยมาต่อเนื่อง สังคมไทยให้

ความสำคัญกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นสถาบันทางสังคมท่ีเข้มแข็งยืน
ยง ทำให้ให้ประเทศไทยสามารถรักษาความเป็นไทย ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารมาจนถึงปัจจุบันสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักที่สำคัญของสังคมไทย ในทุกๆ ด้าน เป็นสมบัติล้ำค่าที่ชาวไทยทุกคนจะต้องร่วมกัน
ปกป้องให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ตลอดไป พระมหากษัตริย์ไทยทรงครองราชย์ ทำนุบำรุงบ้านเมือง ศาสนา 
และสังคม มาจนถึงทุกว ันน ี ้  แม้ว ่าประเทศไทยจะมีร ูปแบบการปกครองระบบประชาธ ิปไตย แต่สถาบัน
พระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนเช่นเดิมไม่เปล่ียนแปลงจนถึงปัจจุบัน จนถึง สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ ก็ยังคงมีความเป็นห่วงราษฎรในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
ด้านการศึกษา ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังในด้านการศึกษา โดยเน้นให้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน การ
สร้างทัศนคติที่ถูกต้อง(อุปนิสัย) ที่มั่นคงเข้มแข็ง การสอนให้มีอาชีพ มีงานทำ รวมถึงการทำให้เยาวชนมีความสนใจ 
และเข้าใจในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์และประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้อย่างถูกต้อง 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ส่งเสริมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดี มีความรักและภาคภูมิใจในชาติไทย และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
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-๒- 
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนทะนุบำรุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาที่นับถือ การส่งเสริม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์  
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เล็งเห็นความสำคัญเร ื ่องของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย บุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย พร้อมท้ังส่งเสริม ปลูกฝังคุณธรรม และอุดมการณ์ ความยึด
มั่นในสถาบันหลักของชาติ ให้กับประชาชนทั่วไป จึงจัดทำโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย ขึ้น 

 
๔. วัตถุประสงค์ 
      ๑. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 
      ๒. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการอบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  
      

๕. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
            ประชาชนท่ัวไปในเขตอำเภอผาขาว ท้ัง ๕ ตำบล                           จำนวน   ๑๔๘  คน 

                  
          เชิงคณุภาพ 
 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 

๖. วิธีดำเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้าหมาย พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

๑.ประชุมบุคลากร
รับทราบนโยบาย 
๒.ประสานบุคลากร
รับผิดชอบ จัดทำโครงการ 
/ เสนอ/ อนุมัติ 
๓. ดำเนินการตาม
โครงการประวัติศาสตร์
ชาติไทย และบุญคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย 
๔.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย 
๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้
เข้ารับการอบรม  มี
ความภาคภูมิใจในชาติ 
มีความรักชาติ เทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์  

ประชาชนทั่วไป
ในอำเภอ 
ผาขาว 

๑๔๘ คน 
 

อำเภอ 
ผาขาว 

 
 
 
 
 
 

ไตรมาสที ่๒
และไตรมาส

ที่ ๓ 

๕๙,๒๐๐ 
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๑๒๙ 

 

-๓- 
๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน : พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตที่  ๔  
ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  งบดำเนินงาน  รหัสงบประมาณ  
๒๐๐๐๒๓๓๙๐๐๔๐๐๐๐๐๐  แหล่งของเงิน ๖๓๑๑๒๐๐ จำนวน ๕๙,๒๐๐ บาท  
 
๘. งบประมาณและการใช้จ่าย 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ
ชุมชน 

- ๒๙,๖๐๐ ๒๙,๖๐๐ - 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑.นายธีรพงศ์  พิมใจ 
           ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
  ๓. ครู กศน.ตำบล 
  ๔. ครู ศรช.  
 

๑๐. เครือข่าย 
 - สาธารสุขอำเภอผาขาว 
 - ส่วนราชการอำเภอผาขาว  
   

๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
  
๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 
         ประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี ่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 
๑๓.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 ๑๓.๑ ผลผลิต   (Output) 
  ประชาชนท่ัวไปในอำเภอผาขาว  จำนวน ๓๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ 
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-๔- 
 
๑๓.๒ ผลลัพธ์ (Outcome) 
ประชาชนท่ัวไปในอำเภอวังสะพุง ร้อยละ ๘๐  ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความ

รักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสำนึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
 
๑๔.การติดตามประเมินผลโครงการ 
  ๑๔.๑  ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
  ๑๔.๒  ประเมินติดตามผู้เข้าร่วมโครงการหลังการจัดกิจกรรม  
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )                             (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 

ครู กศน.ตำบล                                   ครู กศน.ตำบล                           
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 

        
    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ 

การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
เขตอำเภอ 
วังสะพุง 

      ๙๐                   คน 

รวมทั้งสิ้น ๙๐ คน 
 

 

๒. สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี ๑(๑.๑)   ข้อท่ี ๕ (๕.๑)   

                  วาระการขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ ๒,๓   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI ๔.๐) : A ,I ,L 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ การจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
๑. เพ่ือให้ประชาชน ได้รับความรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
๒. เพ่ือให้ประชาชน ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ต่อไป 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑. นายธีรพงศ์  พิมใจ 
             ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
  ๓. ครู กศน.ตำบล 
  ๔. ครู ศรช. 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 
 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑. ให้ความรู้เรื่องพระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒. ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ๓ 
ห่วง ๒ เงื่อนไขการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 

๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ  
งบดำเนินงาน  ๓๖,๐๐๐ บาท 
รวมทั้งสิ้น  ๓๖,๐๐๐ บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 

๓๖,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ - 

รวมทั้งสิ้น - ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ - 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑. โครงการจัดการศึกษาการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ข้อ 

๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู ้ถึง

ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงค์เสริมสร้างความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย 

น้อมนำและเผยแพร่ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 

ข้อที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อ ๕.๑ ส่งเสริมให้มีการให้

ความรู้กับประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเกี่ยวข้องกับการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วาระการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW  ข้อที่ ๒. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ : Good Place – Best Check in และ ข้อที่ ๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ : Good Activities 
 วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐)  

 Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และทันสมัย   
 Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 

   

๓. หลักการและเหตุผล 

  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีพระราชทานมานานกว่า ๓๐ 
ปี เป็นแนวคิดท่ีต้ังอยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมไทย 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 และลดภาวการณ์เส่ียงจากการไม่สามารถควบคุมระบบตลาดได้ 
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-๒- 
อย่างมีประสิทธิภาพ เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่หมายความถึง การกระเบียดกระเสียนจนเกินสมควร หากแต่อาจฟุ่มเฟือย
ได้เป็นครั้งคราวตามอัตภาพ แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศ มักใช้จ่ายเกินตัว เกินฐานะท่ีหามาได้เศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถนำไปสู่เป้าหมายของการสร้างความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได้  เช่น โดยพื้นฐานแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเน้นท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เน้นความมั่นคงทางอาหาร เป็นการสร้างความ
มั่นคงให้เปน็ระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีช่วยลดความเส่ียงหรือความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวได้ เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไม่จำเป็นจะต้อง
จำกัดเฉพาะแต่ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แม้แต่ภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการค้าการลงทุนระหว่าง
ประเทศ โดยมีหลักการท่ีคล้ายคลึงกันคือ เน้นการเลือกปฏิบัติอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่
ตนเองและสังคม 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว จึงได้ดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนใน
ชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๑. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจแนวทางการศึกษาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 ๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สังคม ต่อไป 

 

๕. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
           -  ประชาชน จำนวน ๙๐ คน   
          เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม นำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนิน
ชีวิต และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
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-๓- 
๖. วิธีดำเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ดำเนินการตาม

โครงการจัดการศึกษา

การเรียนรู้ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  

๑. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ให้ความรู้ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง  

๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขการ

น้อมนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็น

แนวทางในการ

ดำรงชีวิต 

๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

เกษตรกรต้นแบบตาม

แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

๑. เพื่อใหป้ระชาชน 
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อใหป้ระชาชน 
ได้เข้าใจแนวทาง
การศึกษาความรู้ 
จากแหล่งเรียนรู้ 
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
๓. เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชน ได้นำ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันต่อ
ตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม ต่อไป 

ประชาชนท่ัวไปใน

พื้นท่ีอำเภอผาขาวง 

๙๐ คน กศน.ตำบล 

ท้ัง ๕ แห่ง 

ไตรมาสท่ี ๒

และไตรมาส

ท่ี ๓ 

๓๖,๐๐๐- 

 

 

๗. วงเงินงบประมาณท้ังโครงการ 

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงาน : พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิตท่ี  ๔  

ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  การจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  งบดำเนินงาน  รหัสงบประมาณ  

๒๐๐๐๒๓๙๐๐๔๐๐๐๐๐๐  แหล่งของเงิน ๖๓๑๑๒๐๐ 
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-๔- 
 

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสท่ี ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒) 

ไตรมาสท่ี ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๓) 

ไตรมาสท่ี ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๓) 

๑. ให้ความรู้เรื่องพระราชดำริว่า

ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ให้ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไข การ

น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 

๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้เกษตรกร

ต้นแบบตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 

- ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ - 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ๑.นายธีรพงศ์  พิมใจ 
           ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
  ๓. ครู กศน.ตำบล 
  ๔. ครู ศรช. 
 

๑๐. เครือข่าย 

 - สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว 

 - เกษตรประจำตำบลท้ัง ๕ ตำบล 
 

๑๑. โครงการท่ีเกี่ยวข้อง 

 - โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
 

๑๒. ผลลัพธ์(Outcome) 

 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำเอา

องค์ความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ 
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-๕- 

๑๓.   ดัชนีช้ีวัดผลสำเร็จของโครงการ 

๑๓.๑.  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม มีความรู้  ความเข้าใจ การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันสามารถ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

๑๓.๒.  ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความ 

สามารถนำแนวพระราชดำหริ มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการความพอเพียง  สามารถ ลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ ให้กับครัวเรือนได้  

 

๑๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑๔.๑ รายงานผลการดำเนินโครงการ 
 ๑๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )                             (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 

ครู กศน.ตำบล                                   ครู กศน.ตำบล                           
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
๑. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ 
๒. ความเหมาะสมของสถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
๓.ร้อยละของผู้รับบริการที่สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดีข้ึนไป 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

๑) กศน.ตำบล 
๒) ห้องสมุดประชาชน 
๓) อาสาสมัครส่งเสริม
การอ่าน 
๔) ประชาชนทั่วไป 
๕) บ้านหนังสือชุมชน 
๖) ภูมิปัญญา  แหลง่
เรียนรู้ 

๕ 
๑ 

๑๒๘ 
 

๕,๐๐๐ 
๖๕ 
๖๔ 

แห่ง 
แห่ง 
คน 
 
คน 
แห่ง 
แห่ง 

รวมท้ังสิ้น ๕,๑๒๘ คน 

 

 

๒. ๒.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ ๓.๒ , ๓.๔ และ ๔         ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ๒ 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : L 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ การศึกษาตามอัธยาศัย 
 
๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับตำบล เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
จัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้
อย่างทั่วถึง 
๒) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื ่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเชิงรุกในชุมชน และพัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔) ส ่งเสร ิมให ้ม ีการสร ้างบรรยากาศ และ
สิ ่งแวดล้อมที ่ เอ ื ้อต่อการอ่านให้เก ิดขึ ้นใน
สังคมไทยโดยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่ง
เร ียนร ู ้ตลอดช ีว ิตของช ุมชน การใช ้ระบบ
เชื ่อมโยงแหล่งเร ียนรู ้และการพัฒนาระบบ
หนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่พร้อม
อุปกรณ์เพื ่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่
หลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื ้นที่
ต่างๆ อย่างทั่วถึง สม่ำเสมอ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความพร้อมในด้านสื ่ออุปกรณ์ เพื ่อสนับสนุน
การอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื ่อส่งเสริมการ
อ่านอย่างหลากหลาย 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ ่าน เช ่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑. นายสันติภาพ  สาล ี
             ๒. ครูอาสาสมคัรฯ 
             ๓. ครู กศน.ตำบล 
 ๔. ครู ศรช. 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 
 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล และร่วมกับภาคีเครือข่ายเพ่ือ
เสริมสร้างวัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดและพัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคลื่อนที ่
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
อำเภอผาขาว 

๖. งบประมาณ  

ผลผลิตท่ี  ๕    จำนวน    ๙๗,๔๒๕ บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
กศน.ตำบล(สร้างใหม่)     

หนังสือพิมพ์ กศน.ตำบล     

ห้องสมุดประชาชน     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑. ชื่อโครงการ  การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้  
 ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ ๓.๒ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                    ๓.๔ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
         ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
                  ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : Loei for All ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนใน 
                                                                             ชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

๓. 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   

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านท่ี
เป็นจุดบ่มเพาะและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เกิดขึ้นในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น เพื่อ
สนับสนุนส่งเสริมการอ่านที่เกิดข้ึนในชุมชน โดยมีห้องสมุดประชาชน และกศน.ตำบล  บ้านหนังสือชุมชน อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน รถห้องสมุดเคลื่อนท่ีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างการรักการอ่านในชุมชน ตลอดจน
เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
๔. วัตถุประสงค์ เพื่อ 
 ๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดกิจกรรมเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
 ๒. กำหนดให้การอ่านเป็นวาระจังหวัด 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเชิงรุกในชุมชน 
และพัฒนาความสามารถในการอ่านและศักยภาพการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 ๔. ส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยสนับสนุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและท่ัวถึง เช่น พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของชุมชน การใช้ระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการพัฒนาระบบหนังสือผ่าน QR Code ส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการเคล่ือนท่ีพร้อมอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการ 
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-๒- 
 

อ่านและการเรียนรู้ท่ีหลากหลายออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง สม่ำเสมอ รวมท้ังเสริมสร้างความพร้อม
ในด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลาย 
 ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการอ่าน เช่น ในโรงงาน สถานประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 
 

๕. เป้าหมาย    

๕.๑ เชิงปริมาณ  
  ๑) กศน.ตำบล   จำนวน  ๕ แห่ง 

๓) ห้องสมุดประชาชน  จำนวน  ๑ แห่ง 
๔) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน จำนวน  ๑๒๘ คน 
๕) ประชาชนท่ัวไป  จำนวน         ๕,๐๐๐ คน 
๖) บ้านหนังสือชุมชน  จำนวน    ๖๔ แห่ง 
๗) ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ จำนวน             ๖๔ แห่ง 

๕.๒ เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ ๘๐  ผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้และผู้รับบริการท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการอ่านและสร้างชุมชนรักการอ่าน
เพิ่มขึ้น  
 
๖. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

๑) พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ กศน.ตำบล 
และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อ
เสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริม
การอ่าน 
๒) กิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน 

๑. ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ในระดับ
ตำบล เพื่อการถ่ายทอด
องค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ในชุมชนได้อย่าง
ท่ัวถึง 
๒. กำหนดให้การอ่านเป็น
วาระจังหวัด 

๑) กศน.
ตำบล 
๒) ห้องสมุด
ประชาชน 
๓) 
อาสาสมัคร
ส่งเสริมการ
อ่าน 
 

๕ แห่ง 
 

๑ แห่ง 
 

๑๒๘ คน 
 
 

       
 

กศน.อำเภอ
ผาขาว 
 
 
 
 

วันที่ ๑ 

ตุลาคม 

๒๕๖๒ ถึง 

วันที่ ๓๐

กันยายน 

๒๕๖๓ 

 

 

 

๑๘๕,๘๕๐ 
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-๓- 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

- จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านใน
ห้องสมุดและ
พัฒนาห้องสมุด
ประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัย
ในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรม
ครอบครัวรักการ
อ่าน 
- ห้องสมุดชาว
ตลาด 
  - รถโมบาย
เคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบ
เช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดทำส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือ
ชุมชน 
  - อาสาสมัคร
ส่งเสริมการอ่าน 

 

๓. จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเชิงรุกในชุมชน และ
พัฒนาความสามารถใน
การอ่านและศักยภาพการ
เรียนรู้ของประชาชนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๔. 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 

๔) ประชาชน
ท่ัวไป 
๕) บ้าน
หนังสือ
ชุมชน 

๖) ภูมิ
ปัญญา  

แหล่งเรียนรู้ 

๕,๐๐๐ คน 
 

๖๔ แห่ง 
 

 
๖๔ แห่ง 
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-๔- 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 

เรียนรู้ท่ีหลากหลายออก
ให้บริการประชาชนใน
พื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึง 
สม่ำเสมอ รวมท้ัง
เสริมสร้างความพร้อมใน
ด้านส่ืออุปกรณ์ เพื่อ
สนับสนุนการอ่าน และ
การจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอ่านอย่าง
หลากหลาย 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีเครือข่ายร่วมจัด
สนับสนุนการอ่าน เช่น 
ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล 
ฯลฯ 

     

 
๗. งบประมาณ 

เบิกจ่ายจากเงิน  แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี ๕ ผู้รับบริการการศึกษา

ตามอัธยาศัย กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย งบดำเนินงาน รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๙๐๐๕๐๐๐๐๐๐ แหล่งของเงิน 

๖๓๑๑๒๐๐ จำนวนเงิน   ๑๘๕,๘๕๐ บาท 

 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย-มิ.ย.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 

๑) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบล และ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

๔๖,๔๖๓ ๔๖,๔๖๒ ๔๖,๔๖๓ ๔๖,๔๖๒ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๔๒ 

 

-๕- 

 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
    ๑. นายสันติภาพ  สาลี 
             ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
             ๓. ครู กศน.ตำบล 
   ๔. ครู ศรช. 
 
๑๐. เครือข่าย 
 ๑๐.๑ ปกครองอำเภอ 
 ๑๐.๒ ท้องถิ่นอำเภอ 
 ๑๐.๓  สาธารณสุขอำเภอ 
 
๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
          ๑๑.๑ โครงการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๑๑.๒ โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง  
           ๑๑.๓ โครงการเร่งด่วนตามนโยบาย 

 
 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย-มิ.ย.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุด
และพัฒนาห้องสมุดประชาชน 
- จัดมุดเด็กปฐมวัยในห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้และจัดทำ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 

  - อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 

    

รวมทั้งสิ้น ๔๖,๔๖๓ ๔๖,๔๖๒ ๔๖,๔๖๓ ๔๖,๔๖๒ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๔๓ 

 

-๖- 
๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 

- ร้อยละ ๘๐ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตในอนาคต  นักศึกษาและประชาชน  กศน.ตำบล  บ้านหนังสือชุมชน     
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนท่ัวไปในพื้นท่ีอำเภอวังสะพุง  
 
๑๓. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

 ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
๑. จำนวนผู้รับบริการเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๒. ความเหมาะสมของสถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวยความสะดวก 
๓. ร้อยละของผู้รับบริการท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
๑.ผู้รับบริการท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต  ร้อยละ ๘๐ 

 ๒. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไป ถึงร้อยละ ๘๐ 
 

๑๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )       (นายธีรพงศ์  พิมใจ)           (นายสันติภาพ  สาลี) 

                          ครู กศน.ตำบล                  ครู กศน.ตำบล              บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๔๔ 

 

-๗- 
ผู้อนุมัติโครงการ 

        
    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๔๕ 

 

๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
๑.จำนวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
๒.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

๑) ผู้บริหาร 
๒) พนักงานราชการ 
๓) ครู ศรช. 
๔) บรรณารักษ์จ้าง
เหมา 

๑ 
๙ 
๔ 
๑ 

คน 
คน 
คน 
คน 
 

รวมท้ังสิ้น ๑๕ คน 

 

 

๒. ๒.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ ๓.๑ และ ๖.๓         ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  ๑  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : T, A ,I ,L 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ งานพัฒนาบุคลากร 

 ๔. วัตถุประสงค์ :เพื่อ 
๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรง
ตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อน
ตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทย
ฐานะเชิงประจักษ์ 
๒) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการ
บริหารจัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตามบทบาท
ภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการ
ความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู ้เพ ื่อให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
๓) พ ัฒนาครูกศน. และผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องให ้สามารถ
จัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัย
เบื้องต้น 
๔) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.
ตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที ่รับผิดชอบการบริการ
การศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและ
มีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน 
๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคี
เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรม
การพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑. ผู้บิหารสถานศึกษา 
             ๒. ครูอาสาสมคัรฯ 
             ๓. ครู กศน.ตำบล 
 ๔. ครู ศรช. 
 ๕. บรรณารักษ์จ้างเหมา 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 
 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน 
๒) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี และพัสดุ 
๓)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
๔) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำแผนงาน/
โครงการ 
   

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
อำเภอผาขาว 

๖. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

กศน.-กผ-๐๒/

๖๓ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๔๖ 

 

๑. ช่ือ โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น:  
ยุทธศาสตร์ :   ข้อท่ี ๓.๑ พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ 
                         ๖.๓  ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  ๑ พัฒนาครู กศน. และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม 
                                                                     การศึกษาและเรียนรู้ 
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : Integrity ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 
๓. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  พ.ศ. ๒๕๕๑  กำหนดให้สถานศึกษาทำ
หน้าท่ีส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรท่ีทำหน้าท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กระตุ้นให้เกิดการใฝ่รู้  ให้คำปรึกษาแนะนำผู้เรียนให้รู้จักการแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้  รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียน  ผู้รับบริการเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและการ
พึ่งพาตนเองของคนในชุมชน ในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวสถานศึกษาจึงต้องจัดทั้งในลักษณะของการอบรมให้
ความรู้ การประชุมสัมมนา และการศึกษาดูงาน  เพื่อนำประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม   
            สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พัฒนาครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินการนี้ขึ้น 
 
๔. วัตถุประสงค์  
 ๔.๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรง
ตำแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเล่ือนตำแหน่งหรือเล่ือนวิทยฐานะ
โดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ ์
 ๔.๒  พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
 ๔.๓ พัฒนาครูกศน. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
 ๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔.๕  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถและมี
ความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
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-๒- 
 ๔.๖ เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
และภาคีเครือข่ายในรูปแบบท่ีหลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
 
๕. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอผาขาว จำนวน  ๑๕    คน      
 เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร กศน.อำเภอผาขาว  ได้เพิ่มพูนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดการศึกษา กับแหล่งการ
เรียนรู้ต้นแบบและนำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้
บังเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
๖. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

๑) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดการ
เรียนการสอน 
๒) พัฒนา
บุคลากรด้าน 
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
๓)พัฒนา
บุคลากรด้าน
การนิเทศ 

๔) พัฒนา
บุคลากรด้าน
การจัดทำ
แผนงาน/
โครงการ 

๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ
ทุกประเภทให้มีสมรรถนะ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้ังก่อน
และระหว่างการดำรงตำแหน่ง
เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถ
ปฏิบัติงานและบริหารจัดการ
การดำเนินงานของหน่วยงาน
และสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดพัฒนา
ตนเองเพื่อเล่ือนตำแหน่งหรือ
เล่ือนวิทยฐานะโดยเน้นการ
ประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
 

๑) ผู้บริหาร 
๒) พนักงาน
ราชการ 
๓) ครู ศรช. 
๔)บรรณารักษ์
จ้างเหมา 

๑๕ คน กศน.
อำเภอ   
ผาขาว 

วันท่ี ๑ 

ตุลาคม 

๒๕๖๒ 

ถึง วันท่ี 

๓๐

กันยายน 

๒๕๖๓ 
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-๓- 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 

๒) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบล ให้มี
สมรรถนะสูงขึ ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ตำบล และการปฏิบัต ิงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธ ิภาพ 
โดยเน้นการเป็น   นักจัดการความรู้และ
ผู ้อำนวยความสะดวกในการเร ียนรู้
เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนเก ิดการเร ียนร ู ้ท ี ่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
๓) พัฒนาครู กศน. และผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่างมี
ค ุณภาพโดยส ่ ง เสร ิ มให ้ม ี ความรู้
ความสามารถในการจัดทำแผนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
๔) ส ่ ง เสร ิมและพ ัฒนาศ ักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อการมี
ส่วนร่วมในการบริหารการดำเนินงาน
ตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตำบล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) พ ัฒนาศ ั กยภาพบ ุ คลากร ท่ี
ร ับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และม ีความเป ็นม ื ออาช ีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชน 
๖) เสร ิมสร ้างสัมพันธภาพระหว ่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั ้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน โดย
จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ  
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-๔- 

 
๗. งบประมาณ 

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๓๐๑๖๕๐๐๕๕๖  แหล่งของเงิน 
๖๓๑๑๔๑๐ ค่าจัดการเรียนการสอน  จำนวนเงินท้ังส้ิน                   บาท 
 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       ๑.ผู้บริหารฯ 
             ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
             ๓. ครู กศน.ตำบล 
   ๔. ครู ศรช. 
    ๕. บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 

  
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร และภาคีเครือข่ายในรูปแบบท่ี
หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 

     

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย-มิ.ย.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 

๑) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน
การสอน 
๒) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
๓)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
๔) พัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำ
แผนงาน/โครงการ 

   - 
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-๕- 
๑๐. เครือข่าย 
 ๑๐.๑ ปกครองอำเภอผาขาว 
 ๑๐.๒ ท้องถิ่นอำเภอผาขาว 
 ๑๐.๓  สาธารณสุขอำเภอผาขาว 
 
๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 - 
 
๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 

บุคลากร กศน.อำเภอผาขาว  ได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยทุกด้าน  

๑๓. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
  ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

๑) จำนวนบุคลากรของหน่วยงานและสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๒) ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

   ๑) บุคลากรท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ ๘๐ 
๒).ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐ 

 ๑๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
๑๔.๑ การประเมินผล โดยประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
ผู้เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )       (นายธีรพงศ์  พิมใจ)           (นายสันติภาพ  สาลี) 

                          ครู กศน.ตำบล                  ครู กศน.ตำบล              บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ   
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-๖- 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

๑.ร้อยละของสถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบ
ประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง 
๒.ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

กศน.อำเภอ 
กศน.ตำบล 

๑ 
๕ 

แห่ง 
แห่ง 

รวมท้ังสิ้น ๖ แห่ง 

 

 

๒. ๒.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ ๖         ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  ๖ 
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : E, I 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ งานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดำเนินการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่างต่อเน่ืองโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับ
สถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด 
             ๒. ครูอาสาสมคัรฯ 
             ๓. ครู กศน.ตำบล 
 ๔. ครู ศรช. 
 ๕. บรรณารักษ์จ้างเหมา              
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 
 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑) พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
๒) อบรมพัฒนางานระบบประกันคุณภาพ
สถานศึกษากับบุคลากร 
๓) พัฒนาบุคลากร 
   

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอผาขาว 

๖. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

กศน.-กผ-๐๒/

๖๓ 
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๑. โครงการ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

๒.  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนนิงาน  กศน.  
      ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW :  
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

       วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) :  
Education  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

  Integrity   ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล 

๓. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๐  ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอำเภอ/เขต เป็นเป้าหมายในการจัด และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยมุ่งเน้นให้เกิดแก่ผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงผลผลิต และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษา เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับต่อชุมชน สังคม และ
ประชาชน  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง ได้ตระหนักถึง และเห็นความสำคัญใน
การนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกันและเพื่อใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็งและยั่งยืน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
วังสะพุง จึงได้จัดทำโครงการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
รวมทั้งพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

๔.วัตถุประสงค์ 
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถดำเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มีระบบสถานศึกษา
พี่เลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด สำหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

๕.เป้าหมาย 
 ๕.๑  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากร กศน.อำเภอผาขาว   จำนวน     ๑๕      คน 
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๑๕๔ 

 

-๒- 
๕.๒  เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ/เขต และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
โดยใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
๖. วิธีการดำเนินงาน 

กิจกรรม วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

   ระยะเวลา งบประมาณ 

๑) พัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน  
๒) อบรม
พัฒนางาน
ระบบประกัน
คุณภาพ
สถานศึกษากับ
บุคลากร 
๓) พัฒนา
บุคลากร 
 

พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
เพื่อพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดย
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความสำคัญของระบบการ
ประกันคุณภาพ และ
สามารถดำเนินการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยใช้การประเมิน
ภายในด้วยตนเอง และจัด
ให้มีระบบสถานศึกษาพี่
เล้ียงเข้าไปสนับสนุนอย่าง
ใกล้ชิด สำหรับ
สถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้า
รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

 บุคลากร 
จำนวน  
๑๕  คน 

กศน.อำเภอ 
ผาขาว 

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
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-๓- 
 
๗. วงเงินงบประมาณ  

   แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๓๐๑๖๕๐๐๕๕๖  
แหล่งของเงิน ๖๓๑๑๔๑๐ ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน    บาท 

๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาสที่ ๑ 
(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาสที่ ๒ 
(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๓ 
(เม.ย.-มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาสที่ ๔ 
(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 

๑) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน  
๒) อบรมพัฒนางานระบบประกัน
คุณภาพสถานศึกษากับบุคลากร 
๓) พัฒนาบุคลากร 

-   - 

 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     - โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
     

๑๐. เครือข่าย 
 - 
 
๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

ทุกโครงการ/กิจกรรม ท่ีจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 

๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 
ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

๑๓. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

       ๑)  สถานศึกษาในสังกัดท่ีมีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
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-๒- 
 

                ๒) ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

๑) ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ และสามารถพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยใส่มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ 

๒)ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ร้อยละ ๘๐  
 

๑๔. การติดตามและประเมินผล 
 แบบประเมินความพึงพอใจ  และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )       (นายธีรพงศ์  พิมใจ)           (นายสันติภาพ  สาลี) 

                          ครู กศน.ตำบล                  ครู กศน.ตำบล              บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ   
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

๑.หน่วยงาน     กศน.อำเภอผาขาว 

 ๒.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี ๖ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : I  
 

๓. ชื่องาน/โครงการ งานนิเทศ กำกับ ติดตาม 

 

๗.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

๑) กศน.ตำบล 
๒) ห้องสมุดประชาชน 
๓) บ้านหนังสือชุมชน 

๕ 
๑ 

๖๔ 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น ๗๐ แห่ง 

 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑. นางสาวศภุจีอนงค์  เอ่ียมเวียง 
             ๒. เจ้าหน้าที ่
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 
 

 

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

๕. กิจกรรมหลัก 
๑. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
๒. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
๓. พัฒนาบุคลากร 
 

๖. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 ๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.ตำบล   ๕  แห่ง 
ห้องสมุดประชาชน   ๑  แห่ง 
บ้านหนังสือชุมชน  ๖๔    แห่ง  
 

๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๑.ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษา 
กศน. ที่สามารถดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบได้
สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า/ตามแผนที่กำหนดไว้ 
๒.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

กศน.-กผ-๐๒ 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๕๘ 

 

๑. โครงการ  การนิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : ๑ พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ

เรียนรู้  ๒. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ๔. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ๕. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

และกลุ่มเป้าหมาย และ ๖. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  

๓. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศ กำกับ ติดตามผลภายในของสถานศึกษา เป็นเครื่องมือการดำเนินงานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนหนึ่งที่สถานศึกษา ตองตระหนักและให้ความสำคัญในการนิเทศภายในของ
สถานศึกษาโดยมีการจัดทำแผนนิเทศและแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศติดตามงานทุกกิจกรรม มีการสรุปผลการนิเทศ
และนำผลการนิเทศ ขอเสนอแนะในการนิเทศไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและสามารถตอบสนอกลุม เป้าหมายงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นเพื่อให้การ
ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาใหม้ีคุณภาพเกิดประสิทธิผลและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของงานกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ทุกโครงการ / กิจกรรมท่ีดำเนินการใน ปงบประมาณ ๒๕๖๓  ศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุงจึงดำเนินการจัดโครงการการนิเทศ กำกับ ติดตามผล
ผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสนับสนุนบุคลากรท่ีจัดกิจกรรมในพื้นท่ีใหม้ีกำลังใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ กับบุคลากร
ในการทำงานตลอดจนกระตุ้นให้ผู ้เรียน /ผู้รับบริการเกิดความสนใจและเห็นคุณค่าของการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามท่ีคาดหวัง
ของสถานศึกษา 
 
๔.วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อติดตามงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการ นิเทศ
ติดตามผลและนำผลการนิเทศไปพัฒนาปรับปรุงแกไขใหเ้หมาะสมตามสภาพบริบทของแต่ละพื้นท่ีในปีงบประมาณ
ต่อๆไป 

๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพงานการศึกษาและให้คำปรึกษาคำแนะนำแก่บุคลากร กศน. ในการดำเนินงาน 
๓. กศนตำบล/ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
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-๒- 
 
๕. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  - กศน.ตำบล                        ๕    แห่ง 

- ห้องสมุดประชาชน               ๑   แห่ง 
- บ้านหนังสือชุมชน              ๖๔   แห่ง  

      รวมทั้งส้ิน                              ๗๐   แห่ง 
 เชิงคุณภาพ 
  -ผู้รับบริการและผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมงานการศึกษากศน. มีความพึงพอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่คาดหวังตามวัตถุประสงคที่วางแผนไว และบุคลากรของ
สถานศึกษาไดรับการพัฒนาในการปรับปรุงแกไขการทํางานมีขวัญกำลังใจในการดำเนินงาน กศน. กศนตำบล/
ห้องสมุดประชาชน/บ้านหนังสือชุมขน ไดรับการพัฒนาในการปรับปรุง  
 
๖.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
เป้าหมา

ย  

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะเวลา 
งบ 

ประมาณ 
๑. ดำเนินการ
นิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และ
รายงานผลอย่าง
เป็นระบบ 
๒. อบรมพัฒนา
ระบบงานการ
นิเทศ ติดตาม
ประเมิน และ
รายงานผล 
๓. พัฒนา
บุคลากร 
 
 
 
 
 

๑.ผูรับบริการและผูเรียนท่ีเข
ารวมกิจกรรมงาน
การศึกษากศน. มีความพึง
พอใจและเห็นคุณคาของ
การศึกษาและสามารถบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ี
คาดหวังตามวัตถุประสงคท่ี
วางแผนไว 
 ๒.บุคลากรของสถานศึกษา
ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุงแกไขการทํางานและ
มีขวัญกำลังใจในการ 
ดำเนินงาน กศน. 
๓.กศนตำบล/ห้องสมุด
ประชาชน/บ้านหนังสือ ชุมขน 
ไดรับการพัฒนาในการ
ปรับปรุง 

๑) สำนักงาน 
กศน.จังหวัด 
๒) กศน.อำเภอ 
๓) กศน.ตำบล 
๔) ห้องสมุด
ประชาชน 
๕) ห้องสมุด
ประชาชนเฉลิม
ราชกุมารี 
๖) บ้านหนังสือ
ชุมชน 
 
 

๗๐ แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำเภอผา
ขาว 
 

ต.ค. ๒๕๖๒ 
-ก.ย.๒๕๖๓ 
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-๓- 

๗.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๓๐๑๖๕๐๐๕๕๖  
แหล่งของเงิน ๖๓๑๑๔๑๐ ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน                   บาท 
 

๘.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาส ๑ 
ต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

ไตรมาส ๒ 
ม.ค.-มี.ค. 
๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๓ 
เม.ย.-มิ.ย.  

๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๔ 
ก.ค.-ก.ย. 
๒๕๖๓ 

๑. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
๒. อบรมพัฒนาระบบงานการนิเทศ 
ติดตามประเมิน และรายงานผล 
๓. พัฒนาบุคลากร 

    

 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง 
 - เจ้าหน้าท่ีนิเทศ  
 
๑๐.เครือข่าย 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 - ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน 
 - คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง 

- ทุกโครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 
๑๒.ผลลัพธ์ 

การกำกับ ติดตามและรายงานผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการดำเนินงานตามนโยบาย ใน
แต่ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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-๔- 
 
๑๓.ตังชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัดผลผลิต 
หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. ท่ีสามารถดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามบทบาทภารกิจท่ีรับผิดชอบได้สำเร็จ

ตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า/ตามแผนท่ีกำหนดไว้ 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 

 ความพึงพอใจของผู้เรียน ผู้รับบริการ อยู่ในระดับดี ร้อยละ ๘๐ 
 
๑๔. การติดตามประเมินโครงการ 

 - แบบรายงานการนิเทศ 
 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )       (นายธีรพงศ์  พิมใจ)           (นายสันติภาพ  สาลี) 

                          ครู กศน.ตำบล                  ครู กศน.ตำบล              บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                       

 

๑.หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

 

๒.สอดคล้อง  ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี ๖ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : ๑,๒,๓,๔,๕ และ ๖  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : I  
 

๓. ชื่องาน/โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
๗.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

๑) กศน.อำเภอ 
๒) กศน.ตำบล 
๓) ห้องสมุดประชาชน 
๔) บ้านหนังสือชุมชน 
 
 

๑ 
๕ 
๑ 

๖๔ 
 
 
 

แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 
แห่ง 

 

รวมทั้งสิ้น ๗๑ แห่ง 

 

 

๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม 
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน 
ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั ่วประเทศ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญใน
การบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ติดตามประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง 
(PDCA) รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบ
ทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการ
บริหารจัดการ 
๓) ประสานขอใช้สถานที่โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือต้ังศูนย์การเรียนรู้
สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 
 

๖. งบประมาณ  - 
 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
     

รวมทั้งสิ้น     

 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
              ๑.ครูอาสาสมัครฯ 

๒. ครู กศน.ตำบล 
  ๓. ครู ศรช. 
  ๔. บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 
 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
 ๑) กศน.อำเภอ 
๒) กศน.ตำบล 
๓) ห้องสมุดประชาชน 
๔) บ้านหนังสือชุมชน 

 

๘.ตัวชีวั้ดความสำเร็จ  
๑.จำนวนระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา

ของประชาชนอำเภอวังสะพุงที่ได้รับการ

พัฒนาให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

๒.ฐานข้อมูลด้านการบริหารของกศน.
อำเภอวังสะพุง ได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
๓.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 

 

กศน.-กผ-๐๒/

๖๓ 
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๑.ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงาน กศน.  
        ยุทธศาสตร์ : ข้อท่ี ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                  ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : ๑ พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและ

เรียนรู้  ๒. พัฒนา กศน.ตำบลให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ๔. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ๕. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

และกลุ่มเป้าหมาย และ ๖. จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย  
                  วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : Integrity  ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาล  
 
๓. หลักการเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ และตามนโยบาย
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 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  
 
๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 

 ๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบ

เพื่อให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การวางแผน การปฏิบัติงาน 

การติดตามประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) รวมทั้ง

จัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๓. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกันท่ัว

ประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนและการบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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-๒- 

๕. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 
- บุคลากร  กศน.อำเภอผาขาว              จำนวน   ๑๕   คน   

เชิงคุณภาพ 
 - บุคลากร กศน.อำเภอผาขาว    ร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ีกำหนด 
 

๖.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้า 
หมาย  

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

๑)พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ
งบประมาณ 
๒) พัฒนา
ระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหาร
จัดการ 
๓) ประสาน
ขอใช้สถานท่ี
โรงเรียนยุบ
รวมขอใช้
พื้นท่ีเพื่อตั้ง
ศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับ
ทุกช่วงวัย 
กศน. 
 

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยพัฒนาระบบการกำกับ 
ควบคุม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน
ท่ัวประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และการนำผลมาพัฒนาการ
ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามวงจรคุณภาพ
เดมมิ่ง (PDCA) รวมท้ังจัดบริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา 
กศน.ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้น
และสอบทานได ้ท ันความต ้องการเพื่ อ
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน
และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 
กศน.อำเภอ
ผาขาว 

 ๑๕ 

คน 

กศน.อำเภอ 
ผาขาว 

๑ ต.ค. 
๒๕๖๒- 
๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๓ 
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๑๖๕ 

 

-๓- 
๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ  

แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๓๐๑๖๕๐๐๕๕๖  แหล่งของเงิน 
๖๓๑๑๔๑๐ ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวนเงินท้ังส้ิน                   บาท 

 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๖๓) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 

๑)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ 
๓) ประสานขอใช้สถานท่ีโรงเรียน
ยุบรวมขอใช้พื้นท่ีเพื่อตั้งศูนย์การ
เรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย กศน. 

   - 

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง 

๑๐. เครือข่าย 
๑.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอผาขาว 
๓.  ส่วนราชการอื่นในพื้นท่ี 
 

๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
ทุกโครงการท่ีดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 
  -   บุคลากร กศน.อำเภอผาขาว ร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
และมีการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
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-๔- 
 
๑๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 

   ๑๓.๑  ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
    - บุคลากร กศน.อำเภอผาขาว ร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome) 
                  - กศน.อำเภอผาขาว บริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
 
๑๔. การติดตามประเมินผลโครงการ 
      ๑. การสังเกต 
 ๒. การสัมภาษณ์ 
 ๓. ตอบแบบสอบถาม 
 ๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

 

ผูเ้สนอโครงการ 

 

   (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)               (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )       (นายธีรพงศ์  พิมใจ)           (นายสันติภาพ  สาลี) 

                          ครู กศน.ตำบล                  ครู กศน.ตำบล              บรรณารักษ์จ้างเหมาฯ   
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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๑๖๗ 

 

๖. งบประมาณ 
งบรายจ่ายอ่ืน  จำนวน   ๒๙๕,๐๐๐   บาท 
รวมทั้งสิ้น     จำนวน    ๒๙๕,๐๐๐   บาท 

งบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไตรมาสที่ ๓ ไตรมาสที่ ๔ 
๑. ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ  
๒. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง  
๓. ชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

๒๖,๑๐๐ 
๖๐,๒๐๐ 
๖๑,๒๐๐ 

๒๖,๑๐๐ 
๖๐,๒๐๐ 
๖๑,๒๐๐ 

- 
- 
- 

รวมทั้งสิ้น - ๑๔๗,๕๐๐ ๑๔๗,๕๐๐  
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

๑.หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

 

๒.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อ ๑.๑ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ข้อ ๒.๑ และ ๒.๓ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ข้อ ๓.๕ ,๓.๖ และ๓.๗ ,ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ข้อ 
๔.๔  
   นโยบายขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. WOW ข้อที่ ๓.๓ ข้อที่ ๕.๑และ ๕.๒  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) T,I,L,O,E ๓. ชื่องาน/โครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

 
๗.เป้าหมาย 

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จำนวน หน่วย 

ประชาชนชนวัยแรงงาน ใน ๕  
ตำบล ของ อ.ผาขาว 
๑. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ 
อำเภอ ๑ อาชีพ  
 ๒. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง  
๓. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน

วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมง ขึ้นไป 

 
 

๕๘ 
 

๑๗๒ 
 
 

๑๓๖ 

 
 

คน 
 

คน 
 
 

คน 

รวมทั้งสิ้น ๓๖๖ คน 

 

 

๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

๑. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพ้ืนที่ ๑๐ 
ตำบล ของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
๒. เพ่ือให้ประชาชนผู้ที่ผ่านการอบรม มี
ความรู้ ความ สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
๓. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำ
ความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อ
ยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
หรือบริการ 
๔. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือต้นแบบในการ
นำความรู้ไปใช้ 
 

๕. กิจกรรมหลัก 
จัดอบรมให้ประชาชน ท้ัง ๕ ตำบล 
ในเขตพ้ืนที่อำเภอวังสะพุง 
๑. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ๑ อำเภอ 
๑ อาชีพ  
 ๒. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ  
ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง  
๓. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน
วิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมง ข้ึนไป 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
           ๑. นายธีรพงศ์  พิมใจ 
            ๒. ครูอาสาสมคัรฯ 
            ๓. ครู กศน.ตำบล 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 
 

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
 กศน.ตำบล ๕ แห่ง 
ในอำเภอผาขาว 

๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
๑.ตัวช้ีวัดผลผลิต(Output)     
 ๑.๑ จัดอบรมให้ระชาชน ครบท้ัง ๕ ตำบล ในเขตอำเภอผาขาว  
 ๑.๒ ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย                
 ๑.๓ ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน๓๐ ช.ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้ามาย 
 ๑.๔ ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ ช.ม. ขึ้นไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
๒. ตัวช้ีวัดผลลัพธ์(Outcome)       
  ๒.๑ จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
  ๒.๒ ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
  ๒.๓ ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิมมูลค่าของ

สินค้า หรือบริการ 

  ๒.๔ มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 

  ๒.๕ ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑.  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

๒.  ความสอดคล้อง 
      ๒.๑ สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นโยบาย
เร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อท่ี ๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก
ของชาติ   
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อท่ี ๒.๑ เร่งปรับปรุงหลักสูตรการจัด
การศึกษาอาชีพ กศน. เพื่อยกระดับทักษะด้านอาชีพของประชาชน ให้เป็นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ และข้อท่ี ๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ข้อท่ี ๓.๕ พัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย ,ข้อท่ี ๓.๖ พัฒนาศักยภาพคนด้าน
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อท่ี ๓.๗ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารของ
ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ข้อท่ี ๔.๔ พัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาอาชีพระยะส้ัน   
    ๒.๒ สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของรัฐมนตรีช่วย    ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ 
     ข้อท่ี ๓ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ (Good Activities)        ๓.๑) ปรับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ๓.๒) การพัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์  
 ข้อท่ี ๕ พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย (Good 
Innovation) ๕.๑) จัดต้ังศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. ๕.๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กศน. ๕.๓) พัฒนา
หน้าเว็บไซต์และสารสนเทศของ กศน.  
     ๒.๓ สอดคล้องกับวาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐)  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  
ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ปรับปรุงและพัฒนาบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทางประชารัฐ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การลดความเหล่ือมล้ำ 
ส่งเสริมคามเสมอภาคทางสังคมและความเท่าเทียมทางเพศ การขจัดความยากจน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ , 
Open Town to arts and Culture  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี ภาษาพื้นถิ่นให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยัง่ยืน สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวิถีชีวิตท่ีดีงามใน
สังคม ส่งเสริมต่อยอดทุนทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนำเลยไปสู่สากล , Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้- 
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ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวชิาชีพตลอดชีวิต จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้น
การนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ีดีและพัฒนาทักษะชีวติสู่งานอาชีพ , 
       ๒.๔  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง  
 มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๔ ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
 มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ คุณภาพวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง ,
มาตรฐานท่ี ๒.๖ คุณภาพของหลักสูตรและการส่ือสารการศึกษาต่อเนื่อง และตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๗ คุณภาพการจัด
กระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 
   
๓.  หลักการและเหตุผล 
              จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความเหล่ือมล้ำท่ีมีอยู่ในสังคมปัจจุบัน แสดงถึงฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ยังไม่เข้มแข็งประชาชนระดับฐานรากยังมีรายได้น้อย ส่วนใหญ่มีอาชีพภาคการเกษตร จึงไม่มีโอกาสที่จะเติบโตเป็น
ชนชั้นกลาง การขาดโอกาสและความรู้เกี่ยวกับทักษะด้านอาชีพทำให้เกิดปัญหาในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้าง
รายได้จากผลผลิตของตนเอง จากสภาวะการดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ
พื้นฐานของประชาชนกลุ่มดังกล่าว โดยพยายามที่จะส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างงานและผลผลิตที่มีคุณภาพให้แก่
ประชาชนอย่างทั่วถึงและทุกระดับชั้น ซึ่งการพัฒนาประเทศจะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ดังนั้น การ
จัดการศึกษาจึงเป็นปัจจัยสำคัญอันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมเพื่อเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมเสมอภาคและเป็นธรรม สำนักงาน กศน. ซึ่งเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีสถานศึกษาตั้งอยู่ในระดับอำเภอ/เขต จำนวน ๙๒๘ แห่ง และ กศน.ตำบล จำนวน 
๗,๔๒๔ แห่ง ได้ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน โดยการจัด
กิจกรรมฝึกอาชีพภายใต้ ๕ หลักสูตรกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ๑) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านเกษตรกรรม ๒) หลักสูตรอาชีพด้าน
อุตสาหกรรม ๓) หลักสูตรกลุ่มอาชีพด้านพานิชย กรรมและบริการ ๔)หลัก สูตรกลุ่มอาชีพด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และ ๕) หลักสูตรกลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
๒) ศักยภาพด้านภูมิอากาศ ๓) ศักยภาพด้านภูมิประเทศ ๔) ศักยภาพด้านศิลป วัฒนธรรมและประเพณี และ ๕) 
ศักยภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จ รูปแบบการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามระเบียบว่า
ด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ดังนี้ ๑) รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง เป็นผู้ท่ีได้รับความรู้เบื้องต้นสามารถนำ
ความรู้ ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาอาชีพเดิม สร้างอาชีพเสริมและสามารถนำไปประกอบอาชีพเบ้ืองต้นได้จริง 
๒) รูปแบบชั้นเรียน ๓๑ ชั่วโมง ขึ้นไป เป็นผู้ได้รับความรู้ความชำนาญสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ 
สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ก้าวเข้าสู่งานอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดแรงงาน การผลิตเพื่อการจำหนา่ย
และเพื่อการบริโภคก้าวเข้าสู่งานอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน/ผู้เข้ารับการฝึกอบ ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไปใช้ในการประกอบอาชีพท่ีเป็นการเข้าสู่อาชีพ 
สร้างงานสร้างรายได้หรือพัฒนาอาชีพหรือต่อยอดอาชีพเดิม โดยมุ่งหวังให้ประชาชนท่ีเข้ารับการฝึกอาชีพสามารถนำ 
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-๓- 
ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพได้ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์บริการ ให้มีคุณภาพเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม มีส่งเสริม
การขายและขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคท่ีหลากหลาย ภายใต้ Brand กศน. ในอนาคต  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เป็นสถานศึกษา ได้ขับเคล่ือนโครงการ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาความรู้และฝึกอาชีพแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนขึ้น   

 
๔.  วัตถุประสงค์ 
 ๔.๑ เพื่อจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นท่ี ๑๔ ตำบล ของอำเภอ
วังสะพุงจังหวัดเลย 

๔.๒ เพื่อให้ประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๔.๓ เพื่อให้ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบ
อาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 ๔.๔ เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้  
 
๕.  เป้าหมายการดำเนินงาน 
    ๕.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
               จัดอบรมให้ประชาชนวัยแรงงาน ในพื้นท่ี ๕ ตำบล ของอำเภอผาขาว  จำนวน ๓๖๖ คน ดังนี้ 
  ๕.๑.๑ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ    จำนวน ๕๘ คน  
  ๕.๑.๒ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง  จำนวน ๑๗๒ คน  
  ๕.๑.๓ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ ๓๑ ช่ัวโมง ขึ้นไป จำนวน ๑๓๖ คน 
    ๕.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
          ๕.๒.๑ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๕.๒.๒ ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือ
ประกอบอาชีพ หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
  
๖. วิธีดำเนินงาน 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้า 
หมาย 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

จัดอบรมให้
ประชาชน ท้ัง ๑๔ 
ตำบล ในเขตพื้นท่ี
อำเภอผาขาว 

๑. เพื่อจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทำ ให้กับ
ประชาชนวัยแรงงาน ใน 
 

ประชา  
ชนชน   
วัยแรงงาน  

 
 
 
  

๕ ตำบลใน
เขตพื้นท่ี
อำเภอ 
ผาขาว  

ไตรมาส ๒และ๓ ๒๙๕,๐๐๐ 
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กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
เป้า 

หมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ 

๑. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน  ๑ อำเภอ 
๑ อาชีพ 
๒. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน กลุ่มสนใจ 
ไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง  
๓. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน ช้ันเรียน
วิชาชีพ ๓๑ ช่ัวโมง 
ขึ้นไป 

พื้นท่ี ๕ ตำบล ของอำเภอผา
ขาว 
๒. เพื่อให้ประชาชน ผู้ท่ีผ่าน
การอบรม มีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๓. เพื่อให้ของประชาชนผู้
ผ่านการอบรม นำความรู้ไป
ใช้ในการลดรายจ่ายหรือเพิ่ม
รายได้ หรือประกอบอาชีพ
หรือพัฒนา ต่อยอดอาชีพ 
หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
หรือบริการ 
๔. เพื่อให้มีตัวอย่างท่ีดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไป
ใช้ 

ในพื้นท่ี ๕ 
ตำบล ของ 
อำเภอผา
ขาว 
จังหวัดเลย 

๕๘ คน 
 
 

๑๗๒ คน 
 
 

๑๓๖ คน 
 

จังหวัดเลย   

 
 
๗.  วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 เบิกจ่ายจากงบแผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน โครงการขับเคล่ือนการพัฒนา
การศึกษาท่ียั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน งบรายจ่ายอื่น รหัสงบประมาณ 
๒๐๐๐๒๓๓๐๕๒๗๐๐๐๐๑ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท   
 การเบิก-จ่าย สำหรับการจัด'ฝึกอาชีพใน ๒ รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ รูปแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรอาชีพไม่
เกิน ๓๐ ช่ัวโมง ผู้เรียนต้ังแต่ ๖ คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากร ได้ช่ัวโมงละไม่เกิน ๒๐๐ บาท และค่าวัสดุฝึกให้
เบิกไดในกรณีท่ีมีการฝึกปฏิบัติจริงไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/กลุ่ม รูปแบบช้ันเรียนวิชาชีพหลักสูตรฝึกอาชีพท่ีมีระยะเวลา
การฝึกอาชีพตั้งแต่ ๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป จำนวนผู้เรียน ตั้งแต่ ๑๑ คนขึ้นไป เบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงละ ๒๐๐ 
บาท ค่าวัสดุฝึกไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ หากรายวิชาชีพใด มีความจำเป็นต้องใช้ค่าวัสดุเกินกว่าที่กำหนด ให้ขอ
ความเห็นชอบต่อผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย โดยผ่านคณะกรรมการท่ีสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย แต่งต้ัง 
เพื่อพิจารณา ตามความเหมาะสมภายในวงเงินงบประมาณและเป้าหมายท่ีได้รับจัดสรร 
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-๔- 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 
(ต.ค.–ธ.ค. 
๒๕๖๒) 

ไตรมาส ๒ 
(ม.ค.–มี.ค.
๒๕๖๓) 

ไตรมาส ๓ 
(เม.ย.–มิ.ย.

๒๕๖๓) 

ไตรมาส ๔ 
(ก.ค.–ก.ย. 
๒๕๖๓) 

๑. ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ  
๒. กลุ่มสนใจ     ไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง  
๓. ช้ันเรียนวิชาชีพ ๓๑ ช่ัวโมง ขึ้นไป 

- 
- 
- 

๒๖,๑๐๐ 
๖๐,๒๐๐ 
๖๑,๒๐๐ 

๒๖,๑๐๐ 
๖๐,๒๐๐ 
๖๑,๒๐๐ 

- 
- 
- 

 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑. นายธีรพงศ์  พิมใจ 
  ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
 ๓. ครู กศน.ตำบล 
 ๔. ครู ศรช. 
 
๑๐.  เครือข่าย 
      ๑๐.๑ องค์กรปกครองท้องถิ่น 
      ๑๐.๒ ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน 
      ๑๐.๓ อาสาสมัคร กศน. 
             
๑๑.  โครงการที่เก่ียวข้อง 
 - โครงการจักการศึกษาต่อเนื่อง 
  
๑๒.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ๑๒.๑ ได้จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ ให้กับประชาชน ๕ ตำบล ในพื้นท่ีอำเภอผาขาว  

๑๒.๒ ประชาชนผู้ท่ีผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ร้อยละ ๘๐  

๑๒.๓ ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ ร้อยละ ๘๐ 

 
๑๓.  ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
      ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output)     
 ๑๓.๑.๑ จัดอบรมให้ประชาชน ครบท้ัง ๕ ตำบล ในเขตพื้นท่ีอำเภอผาขาว  
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๑๗๓ 

 

-๕- 
 ๑๓.๑.๒ จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
๘๐ ของเป้าหมาย 
 ๑๓.๑.๓ จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพไม่เกิน ๓๐ ช่ัวโมง ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
 ๑๓.๑.๔ จำนวนประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช้ันเรียนวิชาชีพ ๓๑ ช่ัวโมง ขึ้นไป  ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย 
 
     ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
 ๑๓.๒.๑. จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
 ๑๓.๒.๒. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม มีความรู้ ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๑๓.๒.๓. ประชาชนผู้ผ่านการอบรม นำความรู้ไปใช้ในการลดรายจ่าย หรือเพิ่มรายได้ หรือประกอบอาชีพ 
หรือพัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือการเพิ่มมูลค่าของสินค้า หรือบริการ 
 ๑๓.๒.๔. มีตัวอย่างท่ีดี หรือต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 
 ๑๓.๒.๕. ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
 
๑๔. การติดตามประเมินผลโครงการ 
 ๑๔.๑  จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
 ๑๔.๒  ประเมินความพึงพอใจ 
 ๑๔.๓  แบบติดตามผู้เข้าอบรม 
 

ผู้เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )                             (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 

ครู กศน.ตำบล                                   ครู กศน.ตำบล                           
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-๖- 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
     ๑.จำนวนประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ระยะสั้น) 
สำหรับประชาชนในศูนย์อาเซียนศึกษา กศน. 
     ๒.ร้อยละของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที ่ผ่านการ

อบรมตามหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน

อาชีพ (ระยะสั้น) มีความรู้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  

และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ 

     ๓. ร้อยละของครู กศน. ที ่สามารถจัดกระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องกับ

บริบทของผู้เรียน 

     ๔.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 
 
 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
รุ่นที่ ๑ 
รุ่นที่ ๒ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 

 
คน 
คน 
 

รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน 
 

 

๒.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ข้อที่  ๓ ,นโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ภารกิจเร่งด่วน ข้อที่  ๓  ,แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    ๔ (๔.๓) ,มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มาตรฐานที่ ๑ (๑.๔) มาตรฐานที่ ๒ (๕) , 

                (๖), (๗) มาตรฐานที่ ๓ (๒),(๓),(๔) และ วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI ๔.๐)  T , L , E 

 
 
๓. ชื่องาน/โครงการ โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 
 ๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

   ๔.๑ เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี  
    ๔.๒ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี
ผ่านการอบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้าน
อาชีพ สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และ
ดำเนินชีวิตประจำวันได้ 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑.นายธรีพงศ ์ พิมใจ 
            ๒. ครูอาสาสมคัรฯ 
            ๓. ครู กศน.ตำบล 
            ๔. ครู ศรช. 
              
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 

 

๕. กิจกรรมหลัก 

     จัดโครงการกิจกรรมดำเนิน การจัด
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพการให้กับประชาชนในพื ้น ท่ี
ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 
 
   

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.คำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอื่น จำนวน  ๔๘,๐๐๐  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

งบรายจ่ายอื่น - ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น - ๒๔,๐๐๐ ๒๔,๐๐๐ - 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑) ช่ือโครงการ ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ 

๒) ความสอดคล้องกับนโยบาย 
  ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    ๓.๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
  ๒.๒ นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
    ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     ๓.๗ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารของประชาชนใน 
                                               รูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังใน 
                                               ภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียว รวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียน 
                                               การสอนเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 
  ๒.๓ แนวทางการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ รัฐมนตรีช่วยว่าการ 
                กระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์) 
   ๔. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (Good partnerships) 
    ๔.๒ การจัดการเรียนรู้ชุมชน สร้างความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ด้วย บ้าน วัด  
                                    โรงเรียน จัดการศึกษาและเรียนรู้ในรูปแบบซึมซับไม่ใช่บังคับใจ ให้ผสานเป็น 
                                    วิถีชีวิตของคนในชุมชน 

๒.๔ มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
   มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน/ผู้รับบริการ 

    การศึกษาต่อเนื่อง 
     ๑.๔ ผู้เรียนหรือผู้รับการอบรมมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ 

                                               ประกอบอาชีพ 
   มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพการจัดการศึกษา/การให้บริการ 

    การศึกษาต่อเนื่อง 
     ๒.๕ คุณภาพครูการศึกษาต่อเนื่อง 

     ๒.๖ คุณภาพของหลักสูตรและส่ือการศึกษาต่อเนื่อง 
     ๖.๗ คุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่อง 

   มาตรฐานท่ี ๓ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    ๓.๒ การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 

    ๓.๓ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
    ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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๒.๕ วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย ๔.๐ (THAILOEI ๔.๐) 
   ๑. Tourism and Sports เลยเมืองแห่งการท่องเท่ียวและการกีฬา 
            ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริม
การตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการท่องเที่ยว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 
ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่า ด้านการท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้
แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

   ๕. 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  

   ๗. Education เลยเมืองแห่งการศึกษา 

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต จัดการ
เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็นพลเมืองท่ี
ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตาม
แนวทางประชารัฐ 

๓) หลักการและเหตุผล 

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

 ทั้งนี้ จากการอ้างอิงตามกฎบัตรอาเซียนมาตราที่ ๓๔ ระบุให้ใช้ภาษาทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ 
(The working language of ASEAN shall be English) ซึ่งหมายความว่า ประชาชนใน ๑๐ ประเทศอาเซียนจะต้อง 
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ห่วงคือ ปัญหาในเรื่องทักษะทางภาษาต่างประเทศของคนไทย จากผลสำรวจของสำนักต่างๆ ล้วนแต่ชี้ชัดตรงกนัว่า 
“ภาษาอังกฤษ” ของเราสู้เพื่อนบ้านในอาเซียนไม่ได้ และอยู่ใน “ระดับต่ำมาก” โดยหากมองไปท่ีพื้นฐานทางภาษาใน
บรรดาทักษะท้ัง ๔ ด้าน คือ ทักษะด้านการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน โดยมากผู้เรียนชาว
ไทย จะมีปัญญาด้านการพูด และการฟัง อันเป็นทักษะพื้นฐานในการส่ือสารระหว่างกัน 

 กศน.อำเภอผาขาว จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ให้แก่
ประชาชนในพื ้นที ่ ดังนั ้น จึงได้ทำโครงการภาษาต่างประเทศเพื ่อการสื ่อสารด้านอาชีพ  สำหรับฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นที่ของ กศน.อำเภอผาขาวและเพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

 

๔) วัตถุประสงค์ 

  ๔.๑ เพื่อฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

  ๔.๒ เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ สามารถนำความรู้ที ่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง  ครอบครัว 
รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

 

๕) เป้าหมาย 
  ๕.๑ เชิงปริมาณ 
   ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นท่ีอำเภอผาขาว (จำนวน ๒ รุ่นๆละ ๒๐ คน)  จำนวนท้ังส้ิน  ๔๐  คน 
 ๕.๒ เชิงคุณภาพ 
  ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ 
เพื่อการส่ือสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของกลุ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม ตลอดจนการดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
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๖) วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 

เวลา 

งบประมาณ 

จัดโครงการ
กิจกรรม
ดำเนินการจัด
ฝึกอบรม
ภาษาต่างประเท
ศเพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพการ
ให้กับประชาชน
ในพื้นท่ีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายท้ัง
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

๑.เพื่อฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร
ด้านอาชีพการ
ให้กับประ ชาชน
ในพื้นท่ี  
๒.เพื่อให้
ประชาชนกลุ่ม
เป้ามายท่ีผ่านการ
อบรมตาม
โครงการ
ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการส่ือสาร
สามารถนำความรู้
ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

๑.ประชาชน
อำเภอผาขาว 
รุ่นท่ี ๑ 
 
รุ่นท่ี ๒ 
 
 
 

 
 
๒๐ คน 
 
๒๐ คน 
 

อำเภอ 
ผาขาว 

 
 
มี.ค. 
๖๓ 
พ.ค. 
๖๓ 

๔๘,๐๐๐ บาท 
 
(รุ่นท่ี ๑ 
๒๔,๐๐๐ บาท 
รุ่นท่ี ๒ 
๒๔,๐๐๐ บาท) 

 

๗) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
  แผนงาน : .................................................  โครงการ............................................. งบ......................... รหัส
งบประมาณ ........................................... แหล่งของเงิน ........................................... จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท (ส่ีหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนี้ 
  ๗.๑ ค่าวิทยากร  ๓  คน/ช่ัวโมงละ ๒๐๐ บาท/จำนวน ๖ ช่ัวโมง / ๕ วัน      เป็นเงิน   ๑๘,๐๐๐  
บาท 
  ๗.๒ ค่าอาหารกลางวัน จำนวน ๕ มื้อ ๆ ละ ๗๐ บาท/จำนวน  ๔๐ คน       เป็นเงิน   ๑๔,๐๐๐  บาท 
  ๗.๓ ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๑๐ มื้อ ๆ ละ ๒๕ บาท จำนวน ๔๐ คน     เป็นเงิน   ๑๐,๐๐๐  บาท 
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-๕- 

 
  ๗.๔ ค่าถ่ายเอกสารการอบรมพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๔๐ เล่ม ๆ ละ ๑๒๐ บาท  เป็นเงิน   ๔,๘๐๐  บาท 
  ๗.๕ ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๒x๔ เมตร         เป็นเงิน   ๑,๒๐๐  บาท 
               รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  ๔๘,๐๐๐ บาท (ส่ีหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                                                                          หมายเหตุ  ทุกรายการถัวเฉล่ีจ่ายตามท่ีจ่ายจริง 

 ๘) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค. 

๒๕๖๒) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.-มี.ค. 

๒๕๖๓) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๓) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.-ก.ย. 

๒๕๖๓) 

จัดโครงการกิจกรรม
ดำเนินการจัดฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพการให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายท้ังหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

- ๒๔,๐๐๐ บาท ๒๔,๐๐๐ บาท - 

 

๙) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ๑.นายธีรพงศ์  พิมใจ 
            ๒. ครูอาสาสมัครฯ 
            ๓. ครู กศน.ตำบล 
            ๔. ครู ศรช. 
 
 ๑๐) เครือข่าย 
  ๑๐.๑ โรงเรียนในสังกัด สพม./สพป./สช. ในพื้นท่ี 
  ๑๐.๒ ผู้นำชุมชน 
  ๑๐.๓ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ในพื้นท่ี 

 

๑๑) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
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-๖- 

 

๑๒.)ผลลัพธ ์

 ประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศเพ ื ่อการสื ่อสารอาชีพ   

มีความรู ้ในการสื ่อสารภาษาต่างประเทศ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และดำเนิน

ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี 

 

๑๓) ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ 

 ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 

  ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ด้านภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ จำนวนทั้งส้ิน 

๔๐ คน 

 ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

  ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ ่มเป้าหมายที ่ผ ่านการอบรมตามโครงการภาษาต่างประเทศ  

เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ตนเอง ครอบครัว รวมถึงเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจของกลุ ่มอาชีพ ชุมชน และสังคมโดยรวม และการดำเนิ น

ชีวิตประจำวันได้ 

 

๑๔) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

 ๑๔.๑ สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 

          ๑๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจการอบรม 
 
 

เสนอโครงการ 

 

       (นางสาวนงนุช  บางประอินทร์)    (นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย)              ( นางขวัญจิตร  ทองดี) 
                ครู กศน.ตำบล                              ครู กศน.ตำบล                             ครู กศน.ตำบล                                                            
 

 
( นายเสริมศักดิ์  โสกัณทัต )                             (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 

ครู กศน.ตำบล                                   ครู กศน.ตำบล                           
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-๗- 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

    (นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขา 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน   ๒๔  คน
สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม
โครงการพ ัฒนาท ักษะคร ู  กศน. ต ้นแบบ  การสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็น
อย่างดี 
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๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

 ครูอาสาสมัครฯ, 
ครู กศน.ตำบล )ครู 
ศรช. 

๑ 
๘ 
๔ 

คน 
คน 
คน 

รวมทั้งสิ้น ๑๓ คน 

 

 

๒.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี ๑.๕ , ๓.๑ และ ๓.๗  นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  ๑.๒  

               วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI ๔.๐)  T, A ,I ,L 
 

 ๓. ชื่องาน/โครงการ โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
๔.๑ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอน  โดย

เน้นในเร่ืองภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  

ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพื่อการ

มีภาวะผู้นำรวมไปถึงหลักไวยากรณ์ที่สำคัญในการ

จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

๔.๒ เพื ่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้สื่อโซเชียวมีเดีย
และสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
เพื่อตอบสนองความต้องของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความหลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑.นางสาวจิราพร  ขุนเวียงจันทร์ 
 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของครู
และบุคลากร 

 
   

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.อำเภอผาขาว 

๖. งบประมาณ   
งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

    - 
รวมทั้งสิ้น - -   

 

 

กศน.-กผ-๐๒/

๖๓ 
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๑.ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

   นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

  ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

๑.๕ สร้างความรู้ ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ยอมรับและ

เคารพในประเพณี วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ และชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย ในลักษณะพหุสังคมที่อยู่

ร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

๓.๑  พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้   เป็นผู้เช่ือมโยงความรู้กับผู้เรียน

และผู้รับบริการ มีความเป็น “ครูมืออาชีพ” มีจิตบริการ มีความรอบรู้และทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและเป็น 

“ผู้อำนวยการการเรียนรู้” ท่ีสามารถบริหารจัดการความรู้ กิจกรรม และการรู้ท่ีดี 

๓) พัฒนาครู กศน.ตำบลให้สามรถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

๕) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการสใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

และภาษาต่างประเทศท่ีจำปี 

 ๓.๗ พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อกรส่ือสารของประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น

ทักษะภาษาเพื่ออาชีพ ท้ังในภาคธุรกิจ การบริการ และการท่องเท่ียวรวมท้ังพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม

การใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและการพัฒนาอาชีพ 

นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) ประจำปีงบประมาณ  
      พ.ศ. ๒๕๖๓ การขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.WOW 

๑. พัฒนาครู กศน.และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการศึกษาและเรียนรู้ : Good Teacher 
 ๑.๒ พัฒนาครู และบุคลากร 

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

(๓) พัฒนาบุคลากร กศน.ทุกระดับทุกประเภทให้มีทักษะความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์  จาก
ดิจิทัลและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) 

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
แข็งใหก้ับ สถาบันเกษตรกร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังมีเครือข่ายธุรกิจ มุ่นเน้นการส่งเสริมและการพัฒนาท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 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 เสริมสร้างวิ นัย
จราจร เป็นถิ่นฐานท่ีปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัย เพื่อความสงบสุขอย่างยั่งยืน 

Education ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพตลอดชีวิต 
จัดการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่วนรวม เน้นการนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติ สามารถใช้ความรู้สร้างนวัตกรรม เป็น
พลเมืองที่ดีและพัฒนาทักษะชีวิตสู่งานอาชีพ ภายใต้การเตรียมคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนตามแนวทางประชารัฐ 

 
๓. หลักการและเหตุผล 
 กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน มีความท้าทาย  และ

แนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในแวดวงวิชาการในสาขาทักษะการสื่อสาร ทำให้ผู้สอนต้องเข้าใจบริบทการเรียนรู้ของผู้เรียน  

บริบทของสังคมที่ส่งผลต่อการสร้างทักษะต่างๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ความเข้าใจในเรื่องการ

ออกแบบหลักสูตร  การใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  รวมไปถึงการประเมินผลท่ีส่งเสริมความ

เป็นเลิศทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ก็ช่วยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและการส่ือสารได้เป็นอย่างดี 
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ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในด้านการพัฒนาทักษะของครูผุ้สอนภาษาอังกฤษนั้น  คือ  หลักสูตรฝึกอบรมในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้น

การอบรมด้านการสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนและฝึกฝนทักษะการสอน  ท้ังท่ีมุมมองทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เพื่อการส่ือสารในโลกปัจจุบันได้เปล่ียนไปสู่การเรียนรู้  มิใช่การสอน  ดังนั้นผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม 

จึงได้รับประสบการณ์เดิมๆ  และขาดความเข้าใจในบริบทของการเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาทักษะของตนเองและ

ผู้เรียนของตน  สำนักงาน  กศน.จังหวัดเลย  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร  กศน.  โดยเฉพาะ      

บุคลลากรในสายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ให้มีความสามารถในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื ่อสาร    

และความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เพื ่อให้

ผู้เรียนสามารถท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  ในการจัดกระบวนการเช่นนี้  

สำนักงาน  กศน.จังหวัดเลยจะเน้นที่การบูรณาครูผู้สอนกับบริบทของการเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่  และมี

ความสามารถ   ในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู ้เร ียนสามารถสื ่อ สารโดยการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 ด้วยเหตุนี้  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง  จึงได้จัดโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยเน้นการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ที่ต้องจัด

กระบวนการเรียนรู้โดยมีส่วนร่วมของผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งครูผู้สอนท่ีเข้าร่วมโครงการพัฒนา

ทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  จะสามารถพัฒนาทักษะของการ จัดกระบวนการ

เรียนรู้แนวใหม่  ที่มีการประยุกต์การสื่อโซเชียวมีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวนี้  ได้พัฒนาและออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากหลากหลาย

สาขาการเรียนรู้ 
   

๔.วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อการสอน  โดยเน้นในเรื่อง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษเพื่อการมีภาวะผู้นำรวมไปถึง

หลักไวยากรณ์ท่ีสำคัญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เข้ากับผู้เข้ารับการอบรม 

๔.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  โดยการประยุกต์การใช้ส่ือโซเชียวมีเดียและ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อตอบสนองความต้องของผู ้เร ียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                 

๔.๓  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้าอบรม  ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึงเพื่อนครูด้วยกัน 
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๕.เป้าหมาย 
 ๕.๑ เชิงปริมาณ 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน  ๑๓  คน 
          ๕.๒ เชิงคุณภาพ 
  ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน   ๑๓  คนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้จาก
การเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมีคุณภาพ 
 
๖. วิธีดำเนินงาน 

  กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย 
พื้นที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา งบประมาณ 

พัฒนาความรู้
ความสามารถ 
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ
ของครูและ
บุคลากร  

๓.๑ เพ่ือพัฒนาความรู้และ
ทักษะของการใช้ภาษาองักฤษ
เพ่ือการสื่อสารและเพ่ือการ
สอน  โดยเน้นในเรื่อง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษเพ่ือ
สุขภาวะ  และภาษาอังกฤษ
เพ่ือการมีภาวะผู้นำรวมไปถึง
หลักไวยากรณ์ที่สำคัญในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๓.๒ เพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  โดยการ
ประยุกต์การใช้สื่อโซเชียว
มีเดียและสื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ        
เพ่ือตอบสนองความต้องของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
หลากหลาย                                                                                                                
๓.๓  เพ่ือส่งเสริมความครผูู้
เข้าอบรม  ให้สามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
ไปขยายผลให้กับผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึง
เพ่ือนครูด้วยกัน 

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

  

๑๓ คน กศน.อำเภอ

ผาขาว 
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๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 .................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 ๗.๑  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  จำนวนคน X  ราคาอาหารว่างและเครื่องด่ืม Xจำนวนมื้อ 
 ๗.๒  ค่าอาหารกลางวัน  จำนวนคน  X  ราคาอาหารกลางวัน  X  จำนวนมื้อ 
 ๗.๓  ค่าท่ีพัก   จำนวนคน  X  ราคาค่าท่ีพัก  X  จำนวนคืน 
 ๗.๔  ค่าพาหนะ   …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๕  ค่าเบี้ยเล้ียง   …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๖  ค่าวัสดุประกอบการประชุม …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๗  ค่าจัดพิมพ์เอกสาร  …………………………………………………………………………………………… 
 ๗.๘  ค่าสถานท่ี   …………………………………………………………………………………………… 
  
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 

(ต.ค.–ธ.ค.๒๕๖๒) 

ไตรมาส ๒ 

(ม.ค.–มี.ค.๒๕๖๓) 

ไตรมาส ๓ 

(เม.ย.-มิ.ย.๒๕๖๓) 

ไตรมาส ๔ 

(ก.ค.–ก.ย.๒๕๖๓) 

จัดโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน. ต้นแบบ      
การสอนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการส่ือสาร 

 
 

  

 
๙.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๑.นางสาวจิราพน  ขุนเวียงจันทร์ 
  
๑๐.เครือข่าย 
 ๑.  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 
  
๑๑.โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 -โครงการพัฒนาบุคลากร 
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๑๘๙ 

 

-๖- 
๑๒.ผลลัพธ์  

ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าอบรม
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
๑๓.ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ 

๑๓.๑.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช.    จำนวน  ๑๓  คน 
๑๒.๒.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) 
       ครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล ครู ศรช. จำนวน   ๑๓  คนสามารถนำความรู้และประสบการณที์่ได้

จากการเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ  การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ไปจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและขยายผลให้กับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้เป็นอย่างดี 
 
๑๔.การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑๔.๑ สังเกตพฤติกรรมผู้เข้าร่วมการอบรม 
๑๔.๒ แบบประเมินความพึงพอใจการอบรบ 

   เสนอโครงการ 

 
( นางสาวจิราพร  ขุนเวียงันทร์ )                         (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 

     ครู กศน.ตำบล                                   ครู กศน.ตำบล                           
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

(นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผขาว 
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๑๙๐ 

 

๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
๑.จำนวนผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ
๒.ความเหมาะสมของหลักสูตรการพัฒนา 
๓.ร้อยละผู้จบที่สามารถนำความรู้ไปใชห้รือพัฒนาคุณภาพ 
๔.ความพึงพอใจที่อยูใ่นระดับดี  ขึ้นไป 

 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 

(จำแนกตามโครงการรวม) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 
 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

อสม./ประชาชน
ทั่วไป 

๒๐ คน 

รวมท้ังสิ้น ๒๐ คน 

 

 

๒.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ข้อท่ี ๓ ข้อ ๓.๔  และ ๓.๘ นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  ข้อที่ ๔  ข้อ ๔.๓. วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย  (THAILOEI ๔.๐) H,L              

 

๓. ชื่องาน/โครงการ โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
 ๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

๑. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความ

เข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแล

ผู้สูงอายุ   

๒.  เพ่ือสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑.นายธีรพงศ ์ พิมใจ 
 
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑.จัดกระบวน การดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
๒.ประชา สัมพันธ์โครงการ 
๓.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติที่กำหนด 
๔.ดำเนินการผลิตและฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏบิัติ 
๕.ประเมินผลการฝึกอบรม 

 
   

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.คำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ  -งบรายจ่ายอื่น จำนวน  ๒๕,๗๐๐  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

งบรายจ่ายอื่น - - ๒๕,๗๐๐ - 
รวมทั้งสิ้น - - ๒๕,๗๐๐ - 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/

๖๓ 
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๑.)  ชื่อโครงการ ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวง    
     สาธารณสุข 
 
๒.) ความสอดคล้องกับนโยบาย      
     สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.      
     ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ข้อ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  (๓.๔)  เสริมสร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่าย ( ๓.๘ )  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
 การขับเคลื่อน  กศน. สู่  กศน. WOW  ๔. เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย : Good  
Partnerships   ข้อ  ๔.๓  ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการขยาย  และพัมนาการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างกว้างขวาง และมีคุณภาพ  อาทิ  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  กลุ่ม อสม. 
 วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : H,L 
 
๓.) หลักการและเหตุผล 
  สภาพสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของประเทศไทยล้วนมีโครงสร้างของประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุทั้งสิ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการสำเร็จของการวางแผนประชากร การวางแผนครอบครัว และการ
พัฒนาประเทศที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประชากรที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นจนถึงปี ๒๕๗๐    
คนไทย ๑ ใน ๔ จะเป็นประชากรผู้สูงอายุ และจะทำให้ประเทศไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ซึ่งในเรื่อง
ดังกล่าวนี้ กระทรวงศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการคุ้มครอง การส่งเสริม สนับสนุน
ผู้สูงอายุในด้านการบริการทางแพทย์ และการสาธารณสุข ด้านการศึกษาและข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การดำเนินชีวิต ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพท่ีเหมาะสม  
  สำนักงาน กศน. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและดำเนินการ
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยให้หน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำกิจกรรม/โครงการท่ีเกี่ยวข้องเข้าใน
แผนปฏิบัติการประจำปี พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ สำนักงาน กศน.จังหวัด
เลย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด จึงสนับสนุน ส่งเสริม ให้สถานศึกษาจัดทำแผน กิจกรรม/โครงการ และจัดการ
ศึกษาให้ผู ้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขั ้น ในหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่าน การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น โดยประสานภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้กับผู้สูงอายุให้ได้รับความรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งผู้ที่เรียนจบหลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง 
สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว และชุมชน ท่ีป่วยแต่ยังสามารถช่วยตนเองได้ อาจจะ 
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๑๙๒ 

 

-๒- 
สมัครเป็น อสม. ประจำหมู่บ้าน หรือหากประสงค์จะประกอบอาชีพในสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุ ก็
สามารถเรียนเพิ่มเติมในหลักสูตร ๔๒๐ ช่ัวโมง ได้ 
 
๔.) วัตถุประสงค ์

๔.๑ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  ความเข้าใจ และทักษะในการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

๔.๒  เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

๕.) เป้าหมาย 
 ๕.๑ เชิงปริมาณ 
 กลุ่มเป้าหมาย  อสม.และประชาชนอำเภอผาขาว    จำนวน  ๒๐  คน 
 ๕.๒ เชิงคุณภาพ 

กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาความรู้  ทักษะ ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ
ดูแลผู้สูงอายุ 

 
๖.)วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้า 

หมาย 

พื้นที่ดำเนินการ ระยะเวลา 

 

งบประมาณ
(บาท) 

๑.จัดกระบวน การ
ดำเนินงานร่วมกนั
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
๒.ประชา สัมพันธ์
โครงการ 
๓.คัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายตาม
คุณสมบัติท่ีกำหนด 
๔.ดำเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ 
๕.ประเมินผลการ
ฝึกอบรม 

๑. เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมาย มี
ความรู้ความเข้าใจ 
และทักษะในการ
ช่วยเหลือดูแล
ผู้สูงอายุ   
๒.  เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
และภาคีเครือข่าย
ท่ีทำงานด้านการ
ดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว 

 

- อสม. หรือ
ประชาชน
อำเภอผาขาว 

 

๒๐ คน - กศน.อำเภอ
ผาขาว 
-โรงพยาบาล
ผาขาว 
-โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ท้ัง ๕ตำบล 
- บ้านผู้ป่วยติด
เตียงและบ้าน
ผู้สูงอายุ 

ไตรมาสท่ี 
๓ 

๒๕,๗๐๐ 
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๑๙๓ 

 

-๓- 
๗.) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แผนงาน : บูรณาการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงชีวิต  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุ  งบรายจ่ายอื่น  ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ 
และ กระทรวงสาธารณสุขรหัสงบประมาณ  ๒๐๐๐๒๓๑๐๓๙๗๐๐๐๐๐๑  แหล่งท่ีมาของเงิน  ๖๒๑๑๕๐๐ 
เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  

- ค่าตอบแทนวิทยากร ๗๐ ช่ัวโมง ๆละ ๒๐๐ บาท                          เป็นเงิน  ๑๔,๐๐๐     
บาท 

- ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุส้ินเปลืองในการจัดอบรม                    เป็นเงิน  ๑๑,๗๐๐     
บาท 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน         ๒๕,๗๐๐   บาท 
                                                                 ( สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

หมายเหตุ  ทุกรายการขออนุญาตเฉล่ียตามท่ีจ่ายจริง 
 

๘.) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 

ต.ค.-ธ.ค.๖๒ 
ไตรมาส ๒ 

ม.ค.–มี.ค.๖๓ 
ไตรมาส ๓ 

เม.ย.–มิ.ย.๖๓ 
ไตรมาส ๔ 

ก.ค.–ก.ย.๖๓ 
-กิจกรรมการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร
ระยะส้ัน ๗๐ ช่ัวโมง    

- - ๒๕,๗๐๐ -   

รวม - - ๒๕,๗๐๐ -   
 
๙.)ผู้รับผิดชอบโครงการ 

    - นายธีรพงศ์  พิมใจ 
 

๑๐.) เครือข่าย 
  - สาธารสุขอำเภอผาขาว 
 -  โรงพยาบาลผาขาว 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกตำบล 
 -  องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง 
 -  ผู้นำชุมชน 
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๑๙๔ 

 

-๔- 
๑๑.) โครงการที่เกี่ยวข้อง 

 - โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 
 
๑๒.) ผลลัพธ์ ( Outcome )                                                                                                                                          
   กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุ   
สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ 
 
๑๓.) ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
 ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
           กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ๘๐ ได้พัฒนาตามหลักสูตรการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข   หลักสูตรระยะส้ัน 
๗๐ ช่ัวโมง  
 ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  

 กลุ่มเป้าหมาย  ร้อยละ ๘๐  มีความรู้ ทักษะ  ตามหลักสูตรและตระหนักในความสำคัญของ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ   เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ   สามารถนำความรู้ไปใช้ และประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การดูแลผู้สูงอายุ 

 
๑๔.) การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๑๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
๑๔.๒ แบบประเมิน/แบบทดสอบ 

 ๑๔.๒ รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 

เสนอโครงการ 

 (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 
                                                  ครู กศน.ตำบล                           

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
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-๕- 
ผู้อนุมัติโครงการ 

        
(นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๑๙๖ 

 

๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
๑.ร้อยละ ๘๐  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
๒.ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 
๓.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

๑๒๐ คน 
 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน 

 

 

๒.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ ๓.๔ ๓.๘      ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ๔.๓  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : T, A ,I ,L 

 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกาย   จิตและสมองของผู้สงูอายุ 
 
 
๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 

   ๑)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
๒) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีว ิตสำหรับผู ้ส ูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษาเพื ่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้
สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู ้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี 
๓) เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการ
เผยแพร่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน 
เช ่ น ด ้ านอาช ีพ ก ีฬา ศาสนาและ
วฒันธรรม 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑.นายธีรพงศ ์ พิมใจ 
              
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 

 

๕. กิจกรรมหลัก 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุ จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทาง
กาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ 
 
   

 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.คำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน        ๑๒,๐๐๐         บาท 

งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 
งบดำเนินงาน - - ๑๒,๐๐๐ - 

รวมท้ังสิ้น - - ๑๒,๐๐๐ - 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑. ชื่อโครงการ  การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิต  
                   และสมองของผู้สูงอายุ 
 
๒. สอดคล้องกับนโยบายและจุดเนน้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
           นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  และ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ : ข้อ ๓ การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมี
คุณภาพ  
                     ข้อ ๓.๔  เสริมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่าย 
                     ข้อ ๓.๘  เตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ 
                     ขับเคล่ือนนโยบาย กศน.WOW : ข้อ ๔.๓ ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อการ
ขยาย  และพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่าง
กว้างขวางและมีคุณภาพ อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. 
                   วาระการขับเคล่ือนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : T, A ,I ,L 
 
๓. หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีการคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๖๘ ประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนที่จะเกิดจากการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุท่ีต้องเผชิญคือความเจ็บป่วยและความบกพร่องในการทำงานของร่างกายในทุกๆด้าน รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายจ่ายมหาศาลของประเทศ ดังนั้นเพื่อป้องกันและรับมือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนในการป้องกันการเจ็บป่วย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการเตรียม
ความพร้อมของผู้สูงวัยเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีศักยภาพและมีสุขภาวะที่ดี การดูแลและการรองรับสังคม
ผู้สูงอายุที ่เหมาะสมกับสถานการณ์และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ หากไม่มีการ
เตรียมการรองรับหรือการวางแผนที่ดี จะนำมาสู่การเกิดปัญหาหรือวิกฤติในการดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีทิศทางในการมุ่งเสริมการพัฒนา 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ และสามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ อีกทั้งแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
ภาคเหนือและแนวทางการพัฒนาภาคเหนือตามแผนประเด็นการพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจในช่วง
แผนฯ ๑๒ (แนวทางพัฒนาภาคเหนือ) มีประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุรองรับการเปล่ียนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของภาคเหนือท่ีเร็วกว่าระดับประเทศ ๑๐ ปี และสอดคล้อง
กับข้อเสนอของกระทรวงที่จะดำเนินการขับเคลื่อนแผนภาค ซึ่งแผนพัฒนาดังกล่าวจากทุกภาคส่วนต่างให้
ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลและรองรับปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ 
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-๒- 
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทสร้างโอกาสทางการศึกษา แก่
ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคเพื่อให้สอดคล้องกับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การดําเนินงาน 
ของสํานักงาน กศน. ปี พ.ศ.๒๕๖๓  นโยบายเร่งด่วนเพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สัง คม
ผู้สูงอายุที ่เหมาะสมและมีคุณภาพภายใต้แนวคิด “ Active Aging ” เพื่อพัฒนาทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต
เทคโนโลยี 
                 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ
การ จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตและรู้จักการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการ
ทางกายจิต  และสมองของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้น 
 
๔. วัตถุประสงค์ 

๑)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)  
๒)   เพื ่อจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู ้สูงอายุภายใต้แนวคิด “Active Aging”

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

๓)  เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิปัญญาของ
ผู ้สูงอายุ และให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
๕. เป้าหมาย    
          ๕.๑ เชิงปริมาณ  
                   ๑. ประชาชนท่ัวไป  จำนวน  ๑๒๐ คน 

๕.๒ เชิงคุณภาพ 
  - ร้อยละ ๘๐  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
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-๓- 
๖. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้า 
หมาย 

 
เป้าหมาย 

 

พื้นที่
ดำเนิน 
การ 

ระยะ 
เวลา 

งบ 
ประมาณ 

ฝึกอบรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุ 
ดำเนินกิจกรรม 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
๑. เตรียมตัวเข้าสู่ช่วง
วัยผู้สูงอายุได้อย่าง
เหมาะสม  
๒. ตระหนักถึงคุณค่า
และศักดิ์ศรีของ
ผู้สูงอายุ  
๓. เข้าใจชีวิตและ
ปรับตัวอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข  
๔. ส่งเสริมสุขภาพ
ป้องกันการเจ็บป่วย 
และดูแลตนเอง
เบ้ืองต้น 
๕. เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ  
๖. เข้าถึงระบบ
คุ้มครองทางสังคมและ
หลักประกันคุณภาพ 

๑) เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ( Aging  
Society )  
๒) เพื่อจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับ
ผู้สูงอายุภายใต้แนวคิด 
“Active Aging”การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถ
ดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
๓ )  เพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
 ในชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

ประชา 
ชนท่ัวไป 

ประชาชน
ท่ัวไป 
อำเภอ 
ผาขาว 

 
 
 
 
 

ไตรมาส
ท่ี ๓ 

 
 
 

๑๒,๐๐๐ 
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-๔- 
 

๗. วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
                  จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  แผนงาน : พื้นฐานด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตท่ี ๔ ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
รหัสงบประมาณ ๒๐๐๐๒๓๙๐๐๔๐๐๐๐๐๐ แหล่งของเงิน ๖๓๑๑๒๐๐ เป็นค่าใช้จ่ายดังนี้  
 
หมายเหตุ.....ทุกรายการถ่ัวเฉลี่ยตามที่จ่ายจริง 
 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            นายธีรพงศ์  พิมใจ 
 
๑๐. เครือข่าย 
  ๑๐.๑  เทศบาลตำบล  
  ๑๐.๒  สาธารณสุขอำเภอ  
                     ๑๐.๓  โรงพยาบาลผาขาว  
                     ๑๐.๔  ชมรมผู้สูงอายุ ในเขตอำเอภผาขาว 
 
 

๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๑.๑ โครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือชุมชน 
  ๑๑.๒ โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ีสู่ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ 
  ๑๑.๓ โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 

 

กิจกรรมหลัก 
ไตรมาสที่ ๑ 

(ต.ค.-ธ.ค.๖๒) 
ไตรมาสที่ ๒ 

(ม.ค.-มี.ค.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๓ 

(เม.ย-มิ.ย.๖๓) 
ไตรมาสที่ ๔ 

(ก.ค.-ก.ย.๖๓) 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ 
จัดกระบวนการให้ผู้สูงอายุในครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 

- - ๑๒,๐๐๐ - 
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-๕- 
 
๑๒. ผลลัพธ์ (Outcome) 
           -  ร้อยละ ๘๐  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดูแล
ตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 
๑๓. ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 
   ๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) 
                   - ร้อยละ ๘๐  ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาทักษะชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ 
  - ความพึงพอใจท่ีอยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป 
            ๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome)  
                  - ผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ไปใช้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต และรู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ดูแลตนเอง มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
 
            

๑๔. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
           ๑๔.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 

          ๑๔.๒ แบบสังเกตสภาพจริงของผู้สูงอายุหลังเข้าร่วมกิจกรรม 
                     ๑๔.๓ รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 
 

เสนอโครงการ 

 (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 
                                                  ครู กศน.ตำบล                           

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
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-๖- 
ผู้อนุมัติโครงการ 

        
(นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   

  ๑. ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
        ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิด
ความรู้เก่ียวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มี
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ   
   ๒. ตัวชี้วัดผลลัพธ ์ (Outcome) 
    ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางย่ิงข้ึนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

       
 

 

 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไป 
 

๑๖๐ คน 
 

รวมท้ังสิ้น ๑๖๐ คน 

 

 

๒.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ที่  ๒ ข้อ ๒.๓ ที่ ๓  ข้อ ๓.๖ ข้อที่ ๑/นโยบายขัยเคลื่อน กศน. WOW  ๓  ข้อ ๓.๑ และ ข้อ  ๕ / 

                   วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : T 

 
 

๓. ชื่องาน/โครงการ โครงการบรูณาการพัฒนาเศรษฐกจิดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล 
                        (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 

 
 
 

๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
๑. เพ่ือพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เก่ียวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และ
ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media 
และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า
ให้กว้างขวางย่ิงข้ึน 
 

๑๐. ผู้รบัผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑.นายธีพงศ์  พิมใจ 
              
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เก่ียวกับการ
ทำธุรกิจและการคา้ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยี
ดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 
๓. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 
 
 
   
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.คำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน   ๒๐,๔๕๐  บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

งบดำเนินงาน - - ๒๐,๔๕๐ - 

รวมท้ังสิ้น - - ๒๐,๔๕๐ - 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑.ชื่อโครงการ  โครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล                     
                   (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) 
  
๒. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๒.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ข้อ ๒.๓  พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ 

3) เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพ ของ
สินค้าและผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการที่ครบวงจร (การผลิต การตลาด การส่งออก และสร้างซ่องทาง 
จำหน่าย) รวมท้ังส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

4) พัฒนาและดัดเลือกสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งประสาน 
ความร่วมมือกับสถานีบริการนํ้ามันในการเป็นซ่องทางการจำหน่ายสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ กศน. ให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

3.6 พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
         ๑)พัฒนาความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

                    ๒)ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ประซาซนมีทักษะความเข้าใจและ ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับตนเองได้ 
       ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW :  

๓. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ : Good Activities 
๓.๑ พัฒนาการจัดการศึกษาออนไลน์ กศน. โดยให้มีการเรียนออนไลน์สายสามัญ การเรียนออนไลน์

เรื่องทักษะอาชีพ และการพัฒนาเว็บเพจการค้าออนไลน์ 
๕. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย : Good 

Innovation 
๕.๑ เร่งจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์Brand กศน. เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

การบริหารจัดการการผลิต การส่งออก การตลาด และสร้างช่องทางการจำหน่าย ตลอดจนส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 

๕.๒ พัฒนาสินค้า และผลิตภัณฑ์ กศน. พร้อมท้ังให้มีการคัดเลือกสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นสุดยอด 
กศน.ของแต่ละจังหวัด เพื่อส่งไปจัดจำหน่ายยังสถานีจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางจำหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : T 
Tourism and Sports ยะระดับแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐานสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้าน

การท่องเท่ียว ส่งเสริมการตลาดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียว อนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีเป็นมิตรกับคนท้ังมวลเสริมสร้างการ
ท่องเท่ียวชุมชน การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา การเกษตร และศิลปวัฒนธรรมไปสู่การสร้างมูลค่าด้าน
การท่องเท่ียวให้สามารถสร้างและกระจายรายได้แก่ประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 

๓.  หลักการและเหตุผล  
 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้านนวัตกรรม การพัฒนาคน การให้บริการต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การศึกษาสร้างสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของ ๔ กระทรวงหลัก คือ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง
สาธารณสุข 
 สำนักงาน กศน. ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีทำหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ซึ ่งเป็นภาพรวมของการศึกษาตลอดชีวิต จึงเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ดำเนินงานในด้านของการสร้างเครือข่ายศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของชุมชน ใน
การรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมดิจิทัล 
  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุงศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุงในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็นในฐานะสถานศึกษาเล็งเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาประชาชนความสำคัญในการพัฒนาประชาชนกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ให้มีให้มีความรู้และทักษะเทความรู้และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ คโนโลยีดิจิทัล การใช้ SSoocciiaall  
MMeeddiiaa  และ และ AApppplliiccaattiioonn  ต่างๆ  สำหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่างๆ  สำหรับชุมชนให้กับประชาชนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และและพัฒนาพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ BBrraammdd  กศน. กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจำหน่ายยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  จึงได้จัดจึงได้จัดโครงการบูรณากาโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับรพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล/สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับ
ตำบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์)ตำบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์)  
 

๔. วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
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-๒- 

 

๕.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอผาขาว ท้ัง ๕  ตำบล  จำนวน    ๑๖๐  คน        
 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  รวมทั้งประสานหาช่องทางใน
การจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
๖.วิธีการดำเนินงาน 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(คน) 

พื้นที่
ดำเนินการ 

ระยะ 
เวลา 

งบประมาณ
(บาท) 

๑. พัฒนากลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดความรู้เก่ียวกับ
การทำธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางใน
การจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางย่ิงข้ึน 
๓. ติดตามประเมินผล
และรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

๑. เพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายให้เกิด
ความรู้เกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจและการค้า
ออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การ
ใช้ Social Media 
และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ Bramd 
กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้า
และผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางใน
การจำหน่ายสินค้าให้
กว้างขวางยิ่งขึ้น 

ประชาชนใน
พื้นท่ีอำเภอ
ผาขาว ท้ัง  
๕ ตำบล  
 
 

๑๖๐ คน 
(จำนวน  
๒ รุ่น) 

กศน.ตำบล
ท้ัง ๕ ตำบล 

ไตรมาสท่ี๓ 
 
 

 
 

๒๐,๔๕๐ 
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-๓- 
๗. งบประมาณ                                                                                                                     
  ใช้งบประมาณ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    โครงการ พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล           
ประเภทงบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชน รหัสงบประมา๒๐๐๐๒๒๔๐๔๔๗๐๐๐๒๗          
แหล่งของเงิน ๖๒๑๑๕๐๐  รวมเป็นเงิน  ๒๐,๔๕๐ บาท  (แปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน-)  
 
๘. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 
ต.ค.-ธ.ค.๖๒ 

ไตรมาส ๒ 
ม.ค.–มี.ค.๖๓ 

ไตรมาส ๓ 
เม.ย.–มิ.ย.๖๓ 

ไตรมาส ๔ 
ก.ค.– ก.ย.๖๓ 

๑. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความรู้
เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application ต่างๆ  ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
๒.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ Bramd กศน. 
ยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์  
และประสานหาช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
๓. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงาน 

- 
 

-   ๒๐,๔๕๐ - 

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   

นายธีรพงศ์  พิมใจ 
 
๑๐. เครือข่าย   
 ๑๐.๑  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑๐.๒  ผู้นำชุมชน/อาสาสมัคร 
 ๑๐.๓  บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 
 
๑๑. โครงการที่เกี่ยวข้อง   
 ๑๑.๑  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

๑๑.๒  โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 
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-๔- 
 

๑๒.  ผลลัพธ์ (Outcome) 
 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มทัีกษะเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ Application ต่างๆ  มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มี
ช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพิ่มข้ึน 
   
๑๓.  ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

๑๓.๑ ตัวชี้วัดผลผลิต  (Output) 
ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้เกี ่ยวกับการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ มีทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social Media และ Application ต่างๆ   
๑๓.๒ ตัวชี้วัดผลลัพธ์  (Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีช่องทางในการจำหน่าย

สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้น 
 

๑๔.  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 ๒. แบบติดตามผลผู้เข้าอบรม 
 

เสนอโครงการ 

 

 (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 
                                                  ครู กศน.ตำบล                           

 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
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-๕- 
ผู้อนุมัติโครงการ 

        
(นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผขาว 
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๘.ตัวชี้วัดความสำเร็จ   
     ๑.จำนวนประชาชนได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
๒. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerมีความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ 
    ๓. ร้อยละของครู กศน. ที่สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmerได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
    ๔.ความพึงพอใจที่อยู่ในระดับ ดี ข้ึนไป 
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(จำแนกตามโครงการรวม) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

       
 

 

 
 
 

๑. หน่วยงาน         กศน.อำเภอผาขาว 

 

๗.เป้าหมาย 
ประเภท

กลุ่มเป้าหมาย 
จำนวน หน่วย 

ประชาชนทั่วไปใน
อำเภอผาขาว 
 

๕ คน 
 

รวมทั้งสิ้น ๕ คน 

 

 

๒.สอดคล้อง ยุทธศาสตร์ : ข้อที่ ๑.๑ ,๒.๓ ,๓.๔ และ ๓.๖    ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : ๓.๓, ๔.๑ ,๔.๒ และ ๕.๓  
                  วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : T, A ,L 
 
 ๓. ชื่องาน/โครงการ Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 

 
 
 

๔. วัตถุประสงค์ :เพ่ือ 
       ๑.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะ
กับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชน 

      ๒.เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิมมูลค่าสินค้าทาง
การเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง
คุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบ
นิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
ชื่อ-สกุล   ๑.นายธีรพงศ ์ พิมใจ 
              
โทรศัพท์ ๐๔๒-๘๑๘๑๓๖ 

 

 

๕. กิจกรรมหลัก 
๑) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพ้ืนที่
และความต้องการของชุมชน 
๒) จัดให้ประชาชนได้รับการอบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพ่ือสร้าง Smart Farmer 
   
 

๙. พื้นที่ดำเนินการ 
กศน.คำบลทั้ง ๕ ตำบล 

๖. งบประมาณ รายจ่ายอื่น จำนวน         บาท 
งบประมาณ ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ 

งบดำเนินงาน -- --  -- 

รวมทั้งสิ้น -- --  -- 

 

 

กศน.-กผ-๐๒/๖๓ 
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๑.ชื่อโครงการ  :  โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer  

๒. สอดคล้องนโยบายและจุดเนน้การดำเนินงานสำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
    ยุทธศาสตร์ :  

ข้อท่ี ๑.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เกี่ยวกับน้อมน่าและ 
เผยแพร่ศาสตร์พระราซา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริต่าง ๆ 

ข้อที่ ๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมประชาชนเพื่อต่อยอดการผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ออนไลน ์

          ข้อท่ี ๓.๔ เสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประสาน ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่าย ใน
การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับ ประซาซนอย่างมีคุณภาพ  
          ข้อที่ ๓.๖ พัฒนาศักยภาพคนด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ขับเคลื่อนนโยบาย กศน.WOW : 

 ข้อท่ี ๓.๓  เร่งปรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพ กศน. ให้เป็นอาชีพในพื้นท่ีปกติให้พัฒนาอาชีพท่ี
เน้นการต่อยอดศักยภาพและบริบทตามบริบทของพื้นท่ี  

ข้อที่   ๔.๑ เร่งจัดทำทำเนียบภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล เพื่อใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการสร้างการเรียนรู้จากองค์ความรู้ในตัวบุคคลให้เกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืน 

          ข้อที่   ๔.๒ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเรียนรู้ชุมชน 
วาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI ๔.๐) : 

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

A -Aqriculture ส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน และความทันสมัย โดยการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับคุณภาพและผลผลิตทาการเกษตร  

L-Loei for All  ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างอาชีพ 
สร้างรายได้  

 
๓. หลักการเหตุผล 
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดยช้ีนำเกษตรกรไทยต้องเป็น “Smart Farmer” คือ ต้อง
นำความรู้ หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการทำเกษตรโดยต้องทำให้น้อยลง ได้ผลผลิต
มากขึ้น ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น  รวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อต่อยอดการ
ผลิตและจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออนไลน์ 
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-๒- 
สำนักงาน กศน. จึงได้จัดทำโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชนรวมท้ังการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค ทั้งนี ้ศูนย์
การศึกษาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เป็นสถานศึกษาในสังกัด สำงาน กศน.จึง
ได้ตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามโครงการ 
Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer จึงได้ดำเนินการโครงการนี้ขึ้น  
 
๔. วัตถุประสงค์ 

๑.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชน 

๒.เพื่อให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง
ต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

๕. กลุ่มเป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  -ประชาชนในพื้นท่ีอำเภอผาขาว  จำนวน  ๕ คน  

เชิงคุณภาพ 
   ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
และสร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ  โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อ
ระบบนิเวศน์ ชุมชน และผู้บริโภค 
 

๖.วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

๑) ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชน 

๑.เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมที่เหมาะกับบริบท
ของพ้ืนที่และความต้องการของ
ชุมชน๒.เพ่ือให้ความรู้การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าทางการเกษตรและ  

ประชาชน
ทั่วไปในเขต

พ้ืนที่อำเภอผา
ขาว 

 
 
 

  ๕ คน 
 
 
 
 
 

อำเภอ 
ผาขาว 

เม.ย.-มิ.ย. 
๒๕๖๓ 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๑๓ 

 

-๓- 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย  
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
ระยะเวลา 

งบ 
ประมาณ 

๒) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart 
ONIE เพ่ือสร้าง Smart 
Farmer 

สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้า
ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน 
และผู้บริโภค 

     

 
๗.วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้งบประมาณแผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการ Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart Farmer งบรายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer   รหัส 
งบประมาณ  ๒๐๐๐๒๑๗๐๕๓๗๐๐๐๐๑  จำนวนเงินท้ังส้ิน  ๑๓,๑๗๐  บาท  
 
๘.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมหลัก ไตรมาส ๑ 
ต.ค.-ธ.ค. ๒๕๖๒ 

ไตรมาส ๒ 
ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๓ 
เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๓ 

ไตรมาส ๔ 
ก.ค.-ก.ย. ๒๕๖๓ 

ดำเนินการตาม
โครงการ 
จัดใหป้ระชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart 
ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmer 

- 
 

   

 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นายธีรพงศ์  พิมใจ 
  
๑๐. เครือข่าย/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. ผู้นำชุมชน  
 ๒.สำนักงานเกษตรอำเภอผาขาว 
 ๓.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอผาขาว 
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-๔- 
๑๑. โครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
 ๑.โครงการการศึกษาต่อเนื่อง 

๒.โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ตามศาสตร์พระราชา  
 
๑๒.  ผลลัพธ์  
 กลุ่มเป้าหมาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมท่ี
เหมาะกับบริบทของพื้นท่ีและความต้องการของชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและสร้างช่อง
ทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึงคุณภาพของผลผลิตความปลอดภัยต่อระบบนิเวศน์ 
ชุมชน และผู้บริโภค 
 
๑๓. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
      ตัวชี้วัดผลผลิต  
   ร้อยละ ๘๐ ผู้เข้าร่วมโครงการมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
            ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับดี 
ขึ้นไป 
      ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
           ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรมตามหลักสูตร Smart ONIE เพื่อ
สร้าง Smart Farmer  นำความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้   
 
๑๔. การประเมินผลโครงการ 
 -แบบประเมินความพึงพอใจโดยใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า 
 -แบบติดตามผู้จบหลักสูตร 

เสนอโครงการ 

 

 (นายธีรพงศ์  พิมใจ) 
                                                  ครู กศน.ตำบล                           
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-๕- 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

                                 (นางสาวอรทัย  เต็มสอาด)      (นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมวียง) 
                                 ครู กศน.ตำบล                  ครูอาสาสมัครฯ  
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
        

(นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา)                              
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผขาว 
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งาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ  กศน.อำเภอผาขาว  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

๑ การจัดการ
ศึกษาสำหรบั
ผู้ไม่รู้หนังสือ 

จัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมอัตราการรู้
หนังสือให้คนไทยสามารถอ่าน
ออกเขียนได้ มุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้ง
การคิดคำควณเบื้องต้น  โดย
บูรณาการกับสภาพความ
ต้องการ และปัญหาของสังคม
ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนิน
ชีวิตของผู้เรียนโดยใช้หลักสูตร
การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๗  ของสำนักงาน กศน. 
และสื่อที่เหมาะสมกับสภาพ
และพ้ืนที่ของกลุ่มเป้าหมาย   

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช๒๕๕๗    
 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งการคิดคำควณ
เบื้องต้น    โดยบูรณาการกับสภาพความ
ต้องการ และปัญหาของสังคม ท่ีสอดคล้องกับ
วิถีการดำเนินชีวิตของผู้เรียน 
๑)ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายผู้
ไม่รู้หนังสือไทย ผู้ลืมหนังสือไทย หรือผู้สนใจ
ทั่วไป เข้าเรียนรู้ตามหลักสูตรการรู้หนังสือ
ไทย 
๒.)แนะแนวสร้างความเข้าใจกับผู้เรียน
เก่ียวกับสาระสำคัญ เช่น 
-การจัดกระบวนการเรียนรู้              
–การวัดและการ                - ประเมินผล  
- การจบหลักสูตร  
๓) ดำเนินการรับสมัครผู้เรียนตามหลักสูตรฯ 
๔)ดำเนินการขออนุญาตจัดต้ังกลุ่มส่งเสริมการ
รู้หนังสือไทย 
๕)ดำเนินการกำหนดสภาพและดำเนินการ
จัดทำแผนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดทำแผนบูรณา
การร่วมกับการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ในเขตพ้ืนที่อำเภอวังสะพุง   
๖) บันทึกการจัดการเรียนรู้ตามแผนการ
เรียนรู้แต่ละครั้งเพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา 
แผนการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 
๗) การวัดและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
๘) รายงานข้อมูลผู้เรียนให้สถานศึกษาแบละ
หน่วงงานต้นสังกัดทราบ 

๑)จัดการจัดการศึกษา
สำหรับผู้ไมรู่้หนังสือ  ให้
ผู้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะ
การฟัง พูด อ่านเขียน
ภาษาไทย และการคำนวณ
เบื้องต้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับชีวิตประจำวัน  และใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
กับผู้อื่น ตลอดจนแสวงหา
ความรู้เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพชีวิต   
๒) การติดตามประเมินผล
เป็นการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ เน้นการพัฒนา
ความก้าวหน้าของผู้เรียนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
ดังน้ี 
- ประเมินก่อนเรียน เพ่ือให้
ทราบความรู้พ้ืนฐานของ
ผู้เรียน ว่าสามารถ ฟัง พูด 
ได้ หรือพูด ฟัง อ่านเขียน 
ในทักษะภาษาไทยไม่ได้  
โดยการพูดคุยซักถาม ให้
ทดลองอ่าน เขียนคำง่ายๆที่
เก่ียวข้องในชีวิตประจำวัน
หรือทำแบบประเมินก่อน
เรียนง่ายๆเพ่ือนำข้อมูลมา
ใช้วางแผนในการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
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ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

   - ข้อมูลผู้จบหลัก 
- การจัดทำหลักฐานทางการศึกษา 

 

- ประเมินผลระหว่างเรียน 
สามารถพิจารณา
ความสามารถในการเรียนรู้
ในแต่ละสภาพ ซึ่งสามารถ
ประเมินไดโดยวิธีการต่างๆ
เช่น การสังเกต การตอบ
คำถาม การพูดคุย การตรวจ
ผลงาน การทำแบบฝึกหัด
ต่างๆโดยให้มีทักษะในการ
เรียนรู้ภาษาไทย และการคิด
คำนวณเบื้องต้น 
-ประเมินหลังเรียน 
ตรวจสอบจากเอกสาร 
หลักฐาน เช่น สื่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนของผู้เรียน ของ
ผู้เรียน แบบบันทึกต่างๆ 
เพ่ือพิจารณาว่าผ่านการ
เรียนรู้ไปแล้วไม่ต่ำกว่า 
๘๐๐ คำ 
 ๓) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 
๒ โครงการจัด

การศึกษา
นอกระบบ
ระดับ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑ 
(ปรับปรุง    
พ.ศ.๒๕๕๙) 
 

๑) เพ่ือจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และยกระดับการศึกษาให้กับ
ประชากรวัยแรงงาน อายุ ๑๕ 
– ๕๙ ปี ที่ไม่จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่อยู่ในระบบ
โรงเรียน 
๒) เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการ
เรียนรู้ ให้รู้เท่าทันสื่อและ
เทคโนโลยีพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

๑) การจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑  
๒) พัฒนากศน.ตำบล ให้เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี 
พรีเมี่ยม 
๓) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ทันสมัย 
๔) การติดตามประเมินผล 
๕) การสรุป รายงานผลการดำเนินงาน 
 

๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
รับการศึกษา 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนำความรู้ไปใช้ใน 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๑๘ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  ๓) ส่งเสริมและพัฒนา กศน.ตำบล ให้
เป็น กศน.ตำบล ๕ ดี พรีเมี่ยม 
 

 การศึกษาต่อหรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
๖. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

๓ โครงการการจัด
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะ
ชีวิต 
 

๑ เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตพ้ืนฐานของ
บุคคลเพ่ือให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขโดยเน้น
ทักษะชีวิตพ้ืนฐานที่จำเป็น ๔ ด้าน 
๒ เพ่ือจัดการศึกษาในรูปแบบการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริม สร้าง
ความสามารถให้กับบุคลเพ่ือมีทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่และแต่ละ
สถานการณ์ 
 

๑) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะชีวิต 
๒)  การติดตามประเมินผล 
๓) การสรุป รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

 

๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒.ร้อยละของผู้เรียนที่เข้ารับ
การศึกษา 
๓.ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
๔.ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
๕.ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๖.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
 

๔ การจัดการ
ศึกษาเพ่ือพัฒนา
สังคมและชุมชน 
” 

๑) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรูค้วามเข้าใจที่
ถูกต้องเก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย 
๒) เพ่ือให้ประชาชนผู้เข้ารับการ
อบรม  มีความภาคภูมิใจในชาติ มี
ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ 

ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

๑.ประชุมบุคลากรรับทราบ
นโยบาย 
๒.ประสานบุคลากรรับผิดชอบ 
จัดทำโครงการ / เสนอ/ อนุมัติ 
๓. ดำเนินการตามโครงการ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ
บุญคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย 
๔.วัดผลประเมินผลของ
โครงการ 

 

๑. ผลผลิต    
- ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรม ร้อยละ ๘๐  ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับประวัติศาสตร์ชาติ
ไทยและ มีความภาคภูมิใจ
ในชาติ มีความรักชาติ 
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์   
๒. ผลลัพธ์  
๑. จำนวนผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้า
รับการอบรม 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๑๙ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

    ๓. ร้อยละของผู้เรียนที่จบ
หลักสูตร 
๔. ความเหมาะสมของ
สถานที่/สื่อ/สิ่งอำนวยความ
สะดวก 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่
สามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
.๖. ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

๕ โครงการการ
จัดการศึกษา
การเรียนรู้
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

๑. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. เพื่อใหป้ระชาชน ได้เข้าใจ
แนวทางการศึกษาความรู้ จาก
แหล่งเรียนรู้ ปราชญ์ชาวบ้าน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ได้
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ต่อไป 

๑. ให้ความรู้เรื่อง

พระราชดำริว่าด้วย

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. ให้ความรู้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  ๓ ห่วง 

๒ เงื่อนไขการน้อมนำหลัก

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการดำรงชีวิต 

๓. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
เกษตรกรต้นแบบตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้า

อบรม มีความรู้  ความ

เข้าใจ การดำเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง มา

ประยุกต์ใช้กับ

ชีวิตประจำวันสามารถ 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 

ให้กับครัวเรือนได้  
 

๖ การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

๑) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่ง
การเรียนรู้ในระดับตำบล เพื่อ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัด
กิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
ในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
๒) กำหนดให้การอ่านเป็นวาระ
จังหวัด 
 

๑) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ กศน.
ตำบล และร่วมกับภาคี
เครือข่ายเพื่อเสริมสร้าง
วัฒนธรรมส่งเสริมการอ่าน 
๒) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านในห้องสมุดและพัฒนา
ห้องสมุดประชาชน 

๑. จำนวนผู้รับบริการ
เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
กำหนดไว้ 
๒. ความเหมาะสมของ
สถานท่ี/ส่ือ/ส่ิงอำนวย
ความสะดวก 
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๒๒๐ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเพิ่ม 
ขยายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เช ิ งร ุกในช ุมชน และพ ัฒนา
ความสามารถในการอ่านและ
ศ ั ก ยภาพการ เ ร ี ยน ร ู ้ ข อง
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔) ส ่ ง เสร ิ มให ้ ม ี การสร ้ าง
บรรยากาศ และส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต ่ อการอ ่ าน ให ้ เก ิ ดข ึ ้ น ใน
ส ั งคมไทยโดยสน ับสน ุนการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
อย่างกว้างขวางและทั ่วถึง เช่น 
พัฒนาห้องสมุดประชาชนทุก
แห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ตลอด
ช ีว ิตของช ุมชน การใช ้ระบบ
เชื ่อมโยงแหล่งเรียนรู้และการ
พัฒนาระบบหนังส ือผ่าน QR 
Code ส ่งเสร ิมและสน ับสนุน
อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การ
สร้างเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 
จัดหน่วยบริการเคลื่อนท่ีพร้อม
อุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการอ่านและ
การเร ียนร ู ้ท ี ่หลากหลายออก
ให้บริการประชาชนในพื้นท่ีต่างๆ 
อย่างทั ่วถึง สม่ำเสมอ รวมท้ัง
เสริมสร้างความพร้อมในด้านส่ือ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน  
 

- จัดมุดเด็กปฐมวัยใน
ห้องสมุด 
- จัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอ่าน 
- ห้องสมุดชาวตลาด 
  - รถโมบายเคล่ือนท่ี 
  - ใช้ระบบเช่ือมโยงแหล่ง
เรียนรู้และจัดทำส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ 
  - บ้านหนังสือชุมชน 
  - อาสาสมัครส่งเสริมการ
อ่าน 
 

๓.ร้อยละของผู้รับบริการ
ท่ีสามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓                                                                  

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๒๑ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  และการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การอ่านอย่างหลากหลาย 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคี
เครือข่ายร่วมจัดสนับสนุนการ
อ่าน เช่น ในโรงงาน สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล ฯลฯ 

  

๗ งานพัฒนา
บุคลากร 

๑) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุก
ประเภทให้มีสมรรถนะสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ทั้งก่อนและระหว่างการดำรง
ตำแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและ
บริหารจัดการการดำเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้
บุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือ
เลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดย
เน้นการประเมินวิทยฐานะเชิง
ประจักษ์ 
๒) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตำบลให ้มี
สมรรถนะสูงขึ ้นในการบริหารจัดการ 
กศน.ตำบล และการปฏิบัติงานตาม
บทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และ
ผู ้อำนวยความสะดวกในการเร ียนรู้
เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนเก ิดการเร ียนรู ้ท ี ่มี
ประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
๓) พัฒนาครูกศน. และผู้ที่เกี่ยวข้องให้
สามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้อย่าง
มีค ุณภาพโดยส ่งเสร ิมให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดทำแผนการ
สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การ 
 

๑) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
๒) พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
๓)พัฒนาบุคลากรด้านการนิเทศ 
๔) พัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดทำแผนงาน/โครงการ 

 

๑.จำนวนบุคลากรของ
หน่วยงานและสถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
๒.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
๓. ร้อยละของบุคลากรที่
สามารถนำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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๒๒๒ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  

วัดและประเม ินผล และการว ิจั ย
เบื้องต้น 
๔) ส ่งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ กศน.ตำบล เพื่อการ
ม ี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น การบร ิ หารการ
ดำเนินงานตามบทบาทภารกิจของ 
กศน.ตำบล อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) พ ัฒนาศ ักยภาพบ ุคลากร ที่
ร ับผิดชอบการบริการการศึกษาและ
การเรียนรู้ ให้มีความรู้ ความสามารถ
และม ีความเป ็นม ืออาช ีพในการ
จัดบริการส่งเสริมการเรียนรู ้ตลอด
ชีวิตของประชาชน 

๖) เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคลากร รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน 

โดยจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนา
สมรรถนะ และเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร และ
ภาคีเครือข่ายในรูปแบบที่หลากหลาย

อย่างต่อเน่ือง 

  

๘ งานประกนั
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา 

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาให้ได้

มาตรฐาน เพื่อพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพภายนอก โดย

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ

เข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ

ของระบบการประกันคุณภาพ 

และสามารถดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

๑) พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน  
๒) อบรมพัฒนางานระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
กับบุคลากร 
๓) พัฒนาบุคลากร 
 

๑.ร้อยละของสถานศึกษา
ในสังกัดท่ีมีระบบประกัน
คุณภาพภายในและมีการ
จัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง 
๒.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว 
๒๒๓ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การ
ประเมินภายในด้วยตนเอง และ
จัดให้มีระบบสถานศึกษาพี่เล้ียง
เข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด 
สำหรับสถานศึกษาท่ียังไม่ได้เข้า
รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ให้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีกำหนด 

  

๙ งานนิเทศ 
กำกับ ติดตาม 

๑) สร้างกลไกการกำกับ นิเทศ 
ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
การดำเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เช่ือมโยงกับหน่วยงาน 
สถานศึกษา และภาคีเครือข่าย
ท้ังระบบ  
๒) ให้หน่วยงานและสถานศึกษา
ที ่ เก ี ่ยวข้องทุกระด ับ พัฒนา
ระบบกลไกการกำกับ ติดตาม
และรายงานผลการนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนอง
การดำเนินงานตามนโยบายในแต่
ละเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓)ส ่งเสร ิมการใช ้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
สื ่ออื ่นๆ ที ่เหมาะสม เพื ่อการ
กำกับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

๑. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 
๒. อบรมพัฒนาระบบงาน
การนิเทศ ติดตามประเมิน 
และรายงานผล 
๓. พัฒนาบุคลากร 
 

๑.ร้อยละของหน่วยงาน
และสถานศึกษา กศน. ท่ี
สามารถดำเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาม
บทบาทภารกิจท่ี
รับผิดชอบได้สำเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า/ตามแผนท่ีกำหนด
ไว้ 
๒.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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๒๒๔ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  ๔)พ ัฒนากลไกการต ิ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ป ร ะ จ ำ ป ี ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น 
สถานศึกษา เพื่อการรายงานผล
ตามต ัวช ี ้ว ัดในคำร ับรองการ
ปฏ ิบ ัต ิราชการประจำป ี ของ
สำนักงาน กศน.ให้ดำเนินไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ีกำหนด 
๕) ให้มีการเชื ่อมโยงระบบการ
นิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค ์ กร 
ตั้งแต่ จังหวัด อำเภอ และตำบล 
เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้
ข ้ อม ู ล และการพ ัฒนางาน
การศ ึ กษานอกระบ บ แ ละ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

  

๑๐ การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ 

๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบ
การกำกับ ควบคุม และเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตาม
เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความ
ครบถ ้วน ถ ูกต ้อง ท ันสม ัย และ
เชื ่อมโยงกันทั ่วประเทศอย่างเป็น
ร ะบบ เพ ื ่ อ ให ้ หน ่ วย ง านแล ะ
สถานศึกษาในสังกัดสามารถนำไปใช้
เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหาร การ
วางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม
ประเมินผล และการนำผลมา  

๑)พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการงบประมาณ 
๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารจัดการ 
๓) ประสานขอใช้สถานที่
โรงเรียนยุบรวมขอใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ต้ังศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วง
วัย กศน. 

 

๑.จำนวนระบบฐานข้อมูล

ด ้ า น ก า ร ศ ึ ก ษ า ข อ ง

ประชาชนจังหวัดเลยที่ได้รับ

การพัฒนาให้ทันสมัยและ

เป็นปัจจุบัน 

๒.ฐานข้อมูลด้านการบริหาร
ของสำนักงาน กศน.จังหวัด
เลยท่ีได้รับการพัฒนาให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 
๓.ความพึงพอใจที่อยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 
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๒๒๕ 

 

ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  พัฒนาการดำเน ินงานอย่าง
ต่อเนื ่อง ตามวงจรคุณภาพเดม
มิ่ง (PDCA) รวมทั ้งจ ัดบริการ
การศ ึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวม
ของนักศึกษา กศน.ให้มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถ
สืบค้นและสอบทานได้ทันความ
ต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียนและการ
บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร อ ย ่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

  

๑๑ โครงการศูนย์ฝึก
อาชีพชุมชน 

 

๑. เพ่ือจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทำ ให้กับประชาชน
วัยแรงงาน ในพ้ืนที่ ๑๐ ตำบล 
ของอำเภอวังสะพุง จังหวัด
เลย 
๒. เพ่ือให้ประชาชน ผู้ที่ผ่าน
การอบรม มีความรู้ ความ 
สามารถ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
๓. เพ่ือให้ของประชาชนผู้ผ่าน
การอบรม นำความรู้ไปใช้ใน
การลดรายจ่ายหรือเพ่ิมรายได้ 
หรือประกอบอาชีพหรือพัฒนา 
ต่อยอดอาชีพ หรือการเพ่ิม
มูลค่าของสินค้าหรือบริการ 
๔. เพ่ือให้มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไปใช้ 

จัดอบรมให้ประชาชน ท้ัง 
๑๐ ตำบล ในเขตพ้ืนที่
อำเภอวังสะพุง 
๑. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  ๑ 
อำเภอ ๑ อาชีพ  
๒. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่ม
สนใจ ไม่เกิน ๓๐ ชั่วโมง 
ดังน้ี 
๓. ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้น
เรียนวิชาชีพ ๓๑ ชั่วโมง ข้ึน
ไป  
- 
  

๑.ตัวชี้วัดผลผลิต(Output)     
 ๑.๑ จัดอบรมให้ระชาชน ครบทั้ง ๑๐ 
ตำบล ในเขตอำเภอวังสะพุง  
 ๑.๒ ประชาชนเข้ารับการฝึกอบรม  
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ๑ อำเภอ ๑อาชีพ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย               
๑.๓ ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ ไม่เกิน๓๐ 
ช.ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ
เปา้หมาย 
 ๑.๔ ประชาชนเข้ารับการอบรม ศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ ๓๑ 
ช.ม. ข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ของเป้าหมาย 
๒. ตัวชี้วัดผลลัพธ์(Outcome)      ๒   
๒  ๒.๑ จำนวนประชาชนผู้เข้าอบรม
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 
    ๒.๒ ประชาชนผู้ผ่านการ

อบรม มีความรู้ 
ความสามารถ ตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 ๒.๓ ประชาชนผู้ผ่านการ
อบรม นำความรู้ไปใช้ในการ
ลดรายจ่าย หรือเพ่ิมรายได้ 
หรือประกอบอาชีพ หรือ
พัฒนาต่อยอดอาชีพ หรือ
การเพ่ิมมูลค่าของสินค้า 
หรือบริการ 
 ๒.๔ มีตัวอย่างที่ดี หรือ
ต้นแบบในการนำความรู้ไป
ใช้ 
 ๒.๕ ความพึงพอใจที่อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป 
๑๒ โครงการ

ภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสาน
ด้านอาชพี 

    ๔.๑ เพื่อฝึกอบรมภาษ า
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพ ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  
    ๔.๒ เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการอบรม
ตามโครงการภาษา ต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ 
สามารถนำความรู้ท่ีได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพ และดำเนิน
ชีวิตประจำวันได้ 
 

จัดโครงการกิจ กรรมดำเนิน 
การจัดฝึกอบรมภาษา 
ต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชพีการให้กับประชาชน
ในพื้นท่ีร่วมกับภาคีเครือ ข่าย
ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

๑.จํานวนประชาชนได้รับ
การอบรมตาม หลักสูตร
ภาษาต่าง ประเทศเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชพี 
(ระยะสั้น)สําหรับ
ประชาชนในศูนย์อาเซียน 
ศึกษา กศน.  
๒.ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ 
อบรมตามหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสาร ด้านอาชพี (ระยะ
สั้น) มีความรู้ในการ
สื่อสาร ภาษา อังกฤษ 
และสามารถนาํไป
ประยุกต์ใช้ในการ ดําเนิน
ชีวิตได้ 
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ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

    ๓.ร้อยละของครู กศน. 
ท่ีสามารถจัดกระบวน 
การเรียนรู้ภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อการสื่อสาร
ได้อย่าง สอดคล้องกับ
บริบทของผู้เรียน 
๔.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ข้ึนไป 

๑๓ โครงการพัฒนา
ทักษะครู กศน.
ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร 

๔.๑ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
ของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารและเพื่อการสอน  โดยเน้น
ในเรื่องภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารด้านอาชีพ  ภาษาอังกฤษ
เพื่อสุขภาวะ  และภาษาอังกฤษ
เพื่อการมีภาวะผู้นำรวมไปถึงหลัก
ไวยากรณ์ท่ีสำคัญในการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๔.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กระบวนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
โดยการประยุกต์การใช้ส่ือโซเชียว
มีเดียและส่ือเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  เพื่อ
ตอบสนองความต้องของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายท่ีมีความหลากหลาย                                                                                                                 
๔.๓  เพื่อส่งเสริมความครูผู้เข้า
อบรม  ให้สามารถนำความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้ไปขยายผลให้กับ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  รวมถึง
เพื่อนครูด้วยกัน 

พัฒนาความรู้ความสามารถ  
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ของครู 
และบุคลากร 

๑.ร้อยละของครู กศน. 

ท่ีสามารถจัด

กระบวนการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารได้อย่าง

สอดคล้องกับบริบทของ

ผู้เรียน 

๒.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน

ระดับ ดี ขึ้นไป 

๑๔ โครงการความ
ร่วมมือการ
ผลิตผู้ดูแล 

๑. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย มีความรู้  

ความเข้าใจ และทักษะในการ

ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ   

๑.จัดกระบวน การ
ดำเนินงานร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.จำนวนผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ 
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ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

 ผู้สูงอายุ 
ระหว่าง
กระทรวงศึกษ
าธิการและ
กระทรวง
สาธารณสุข 

๒.  เพื่อสามารถนำความรู้ไปใช้ 

และประกอบอาชีพเกี่ยวกับการ

ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 

 

๒.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
๓.คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ตามคุณสมบัติท่ีกำหนด 
๔.ดำเนินการผลิตและ
ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
๕.ประเมินผลการฝึกอบรม 

๒.ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการพัฒนา 
๓.ร้อยละผู้จบท่ีสามารถ
นำความรู้ไปใช้หรือ
พัฒนาคุณภาพ 
๔.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับดี  ขึ้นไป 

๑๕ โครงการการ
จัดและ
ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 
เพื่อคง
พฒันาการ
ทางกาย จิต
และสมองของ
ผู้สูงอายุ 
 

๑)  เพื่อจัดกิจกรรมให้กับ
ผู้สูงอายุเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ 
(AgeingSociety)  
๒)  เพื่อจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
ภายใต้แนวคิด “Active 
Aging”การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนาทักษะ
ชีวิต ให้สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
รู้จักใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
๓)  เพื่อสร้างความตระหนักถึง
คุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ 
เปิดโอกาสให้มีการเผยแพร่ภูมิ
ปัญญาของผู้สูงอายุ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ใน
ชุมชน เช่น ด้านอาชีพ กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ฝึกอบรมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จัด
กระบวนการให้ผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและชุมชนเพื่อคง
พัฒนาการทางกาย จิต และ
สมองของผู้สูงอายุ 
 

๑.ร้อยละ ๘๐  ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สามารถนำความรู้ไปใช้
หรือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และพัฒนาทักษะชีวิต 
ให้สามารถดูแลตนเองท้ัง
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิต และรู้จักใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ได้ 
๒.ผู้สูงอายุสามารถนำ
ความรู้ไปใช้หรือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และพัฒนา
ทักษะชีวิต สามารถดูแล
ตนเองท้ังสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต และรู้จัก
ใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ดูแลตนเอง มี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 
๓.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

๑๖ โครงการ
บูรณาการ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ดิจิทัล/สร้าง
เครือข่าย
ดิจิทัลชุมชน
ระดับตำบล 
(ขยายผลการ
อบรม
หลักสูตร
การค้า
ออนไลน์) 
 

๑. เพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
และการค้าออนไลน์ และทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ Social 
Media และ Application 
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับคุณภาพ
ของสินค้าและผลิตภัณฑ์  และ
ประสานหาช่องทางในการ
จำหน่ายสินค้าให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 
 

๑. พัฒนากลุ่มเป้าหมายให้
เกิดความรู้เกี่ยวกับการทำ
ธุรกิจและการค้าออนไลน์ 
และทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
การใช้ Social Media และ 
Application ต่างๆ  ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
Bramd กศน. ยกระดับ
คุณภาพของสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์  และประสานหา
ช่องทางในการจำหน่าย
สินค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
๓. ติดตามประเมินผลและ
รายงานผลการดำเนินงาน 

๑.ตัวชี้วัดผลผลิต  
(Output) 
   ร้อยละ  ๘๐  ของผู้เข้า
รับการอบรมเกิดความรู้
เกี่ยวกับการทำธุรกิจและ
การค้าออนไลน์มีทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้ 
Social Media และ 
Application ต่างๆ   
๒.ตัวชี้วัดผลลัพธ์ 
(Outcome) 
ผู้เข้ารับการอบรมมีการ

พัฒนาและยกระดับ

คุณภาพของสินค้าและ

ผลิตภัณฑ์ มีช่องทางใน

การจำหน่ายสินค้าให้

กว้างขวางยิ่งขึ้นมรีายได้

เพิ่มขึน้ 

๑๗ โครงการตาม
หลักสูตร 
Smart ONIE 
เพื่อสร้าง 
Smart 
Farmer 

เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับบริบท
ของพื้นท่ีและความต้องการของ
ชุมชนรวมทั้งการเพิ่มมูลค่า
สินค้าทางการเกษตรและสร้าง
ช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยตระหนักถึง 
 

๑)ส่งเสริมให้ครูมีทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ด้าน
เกษตรกรรมท่ีเหมาะกับ
บริบทของพื้นท่ีและความ
ต้องการของชุมชน 
๒) จัดให้ประชาชนได้รับการ
อบรมตามหลักสูตร Smart  

๑.จำนวนประชาชน
ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 
๒. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร 
Smart ONIE เพื่อสร้าง 
Smart Farmerมีความรู้ 
และสามารถนำไป 
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ท่ี 
ชื่องาน/
โครงการ 

วัตถุประสงค์ พันธกิจ(กิจกรรมหลัก) ตัวชี้วัด 

  คุณภาพของผลผลิตความ
ปลอดภัย 
ต่อระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
ผู้บริโภค 

ONIE เพื่อสร้าง Smart 
Farmer 

ประยุกต์ใช้ในการดำเนิน
ชีวิตได้ 
๓. ร้อยละของครู กศน. 
ท่ีสามารถจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร Smart ONIE 
เพื่อสร้าง Smart 
Farmerได้อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน 
๔.ความพึงพอใจท่ีอยู่ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ภาคผนวก 
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คณะผู้จัดทำ 
 

ที่ปรึกษา 

 ๑. นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 ๒. ว่าท่ี ร.ท.จำนงค์  นนทะมาศ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย 
 ๓. นายดำเนิน  ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๔. นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 
       
ผู้ควบคุมการดำเนินงาน 

        นางพิชามญช์ุ  ลำมะนา  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว 

 

ผู้สนับสนนุข้อมูล 

 ๑.นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง   ครูอาสาสมัครฯ 

 ๒. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด  ครู กศน.ตำบล 

 ๓.นางขวัญจิตร     ทองดี  ครู กศน.ตำบล 

 ๔.นายเสริมศักดิ์   โสกัณฑัต  ครู กศน.ตำบล   

 ๕.นายธีรพงศ์  พิมใจ  ครู กศน.ตำบล   

 ๖. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัพซ้าย  ครู กศน.ตำบล 

 ๗. นางสาวจิราพร  ขุนเวียงจันทร์   ครู กศน.ตำบล 

 ๘. นางสุพัตรา  พงษ์สะพัง  ครู กศน.ตำบล 

 ๙.นางสาวนงนุช  บางประอินทร ์  ครู กศน.ตำบล   

 ๑๐ .นางสาวนิภาวรรณ  คำประทุม ครู ศรช.  

 ๑๑.นางสาวอรยุพา  อุตรพรม  ครู ศรช.  

 ๑๒.ว่าท่ี ร.ต.นธวัฒน์   อะทะโน  ครู ศรช. 

 ๑๓. นางสาวนิภาวรรณ  สาลี  ครู ศรช.  

 ๑๔. นายสันติภาพ  สาลี  บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการฯ  
 

ผู้เรียบเรียง/พิมพ์และทำต้นฉบับ 

 ๑. นางสาวศุภจีอนงค์  เอี่ยมเวียง        ครูอาสาสมัครฯ 

       ๒. นางสาวอรทัย  เต็มสอาด             ครู กศน.ตำบล



 


