
  

  

   แผนจุลภาค (Micro Planning) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐   กศน.ตําบลกระแสสินธ์ุ  
   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอกระแสสินธุ์   สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดัสงขลา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 



  

  

คํานาํ 
  แผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตําบลกระแสสินธุ  จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยยึดแนวทางตาม
ยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจําปงบประมาณ 
2558 สอดคลองกับยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
สงขลา และยุทธศาสตรและจุดเนนการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแส
สินธุ ตลอดจนบริบท  ความตองการของกลุมเปาหมายในพื้นท่ีเพื่อกําหนดเปนแนวปฏิบัติและแนวทางในการ
ดําเนินงาน กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ใหเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีประสิทธิภาพ  

 การจัดทําแผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ประจําปงบประมาณ 2560 เลม

นี้ สําเร็จลุลวงดวยดี ดวยความรวมมือของภาคีเครือขาย และผูเกี่ยวของรวมกันระดมความคิดเห็น  โดยนําสภาพ

ปญหาและผลการดําเนินงานมาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยของ กศน.ตาํบลกระแสสินธุ เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนในพื้นท่ีอยางแทจริง   

  คณะผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวา แผนจุลภาค (Micro Planning)  กศน.ตําบลกระแสสินธุ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๐ เลมนี้ จะเปนแนวทางในการดําเนินงานของบุคลากรและผูเก่ียวของ เพื่อใหการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหบรรลุตามวัตถุประสงค และมีคุณภาพตามเปาหมาย ตลอดจนเปน

ประโยชนตอผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติตอไป 

 

                    กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

                                        พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 
 

 

                                     

 



  

  

สารบัญ 

เรื่อง          หนา 

คํานํา 

สารบัญ   

สวนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐานของ กศน.ตําบล                ๑ 

สวนที่ ๒  ขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน     ๑๕ 

 สวนที่ ๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอม กศน.ตําบล    ๒๑ 

 สวนที่ ๔  แนวทาง/กลยุทธการดาํเนินงานการจัดการศกึษานอกระบบและ 

    การศึกษาตามอัธยาศัยกศน.ตําบล    ๒๑ 

    รายละเอียดแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา 4 ป (25๖0–2563) 

    ภาคผนวก   

 คําสั่งการจัดทําแผนระดับจุลภาคประจําปงบประมาณ ๒560 

 คณะทํางานการจัดทําแผนระดับจุลภาคประจําปงบประมาณ ๒560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

สวนท่ี 1 

ขอมูลพื้นฐานของ กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

ความเปนมา 

          กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้ง  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐  มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๕๑  จัดตั้งศูนยการเรียนชุมชนตําบลกระแสสินธุ  โดยใชอาคารเรียนโรงเรียนทุงบัว  เปนศูนยการเรียนชุมชน  

โดยใชชื่อวา  ศูนยการเรียนชุมชนตําบลกระแสสินธุ  ตอมาเม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ไดยายสถานที่พบกลุม

นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปใชอาคารศูนยพัฒนาอาชีพเทศบาลกระแสสินธุ หมูที่ ๔ ตําบลกระแสสินธุ  

อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา เปน “กศน.ตําบลกระแสสินธุ” โดยมี  นางสาวสุมลฑา  ปนทอง เปนหัวหนา 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  

ที่ตั้ง 

       อาคารพัฒนาอาชีพเทศบาลกระแสสินธุ   หมูท่ี  ๔  ตําบลกระแสสินธุ  อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา  

หมายเลขโทรศพัท  0866974321   เว็ปไซด sk.nfe.go.th/kssin03/index.php   
E-Mail  sumonta-tawan@hotmail.com 

 

บทบาทหนาที่ภารกิจ กศน.ตําบล 

บทบาทหนาที ่กศน. ตําบล  

    กศน.ตําบลจะมีการปรับบทบาทภารกิจใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและบริบทของพื้นที่ ตลอดจน
รองรับการเปนประชาคมอาเซียนมากขึ้น ภายใตการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 4 ศูนยการเรียนรู ไดแก 
        1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพยีงและทฤษฎีใหม 
               เปนศูนยกลางการสงเสริม จัดกระบวนการการเรยีนรู และหนวยประสานงานแหลงเรียนรูหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ดําเนินงานรวมกับกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักร   (กอ.รมน.) 
        2. ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล (ศส.ปชต.) 
                เพื่อสรางการเรียรูและความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตรยิทรงเปนพระประมุข โดยเฉพาะสิทธิและหนาที่ในระบอบประชาธิปไตยบูรณาการความรวมมือกับ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
            3. ศูนยดิจิทัลชุมชน 
                ซึ่งบริหารจัดการฐานขอมูลที่จําเปนสําหรับ กศน. และชุมชน เพื่อใหมีความรูและรับรูที่เทาทัน
ปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทลั 
            4. ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 
                เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ใหมีคุณภาพที่สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเปนฐานในการดําเนินงาน โดย 
กศน.ตําบลมีบทบาทเปนผูประสานงานและอํานวยความสะดวก 
 

 

 

 

 



  

  

บทบาทหนาที่ของหัวหนา กศน. ตําบล 

             ครู กศน.ตําบลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดการใหเกิดกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนอยาง
ตอเน่ืองตลอดชีวิต  ดังนั้น  จึงมีบทบาทหนาที่ที่สําคัญในการขับเคลื่อน กศน.ตําบลดังกลาวคือ 

   1. การวางแผนจัดการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยมีกระบวนการทํางาน  ดังนี้ 
       1.1   ศึกษาสํารวจชุมชนโดยละเอียดเพื่อจัดทําฐานขอมูลชุมชน  ซึ่งประกอบดวยขอมูลประชากร

จําแนกตามตามอายุเพศ  อาชีพ ฯลฯ  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางภุมิศาสตร  ประวัติชุมชน  ขอมูลดาน
อาชีพ  รายได  ขอมูลทางสังคม  ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 

       1.2   จัดทําเวทีประชาคมรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และหนวยงานตาง  ๆ  เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนชุมชน  ที่ระบุความตองการในการพัฒนาชุมชนความตองการการเรียนรู  หรือการศึกษาตอ ฯลฯ  ของ
ประชาชนในชุมชน 

       1.3   จัดทําโครงการดานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมาจากแผนชุมชนเนอ
ตอศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเพื่อขอรับการสนับสนุน  และประสาน  ของความ
รวมมือจากภาคเีครือขาย 

       1.4   ประสานงานแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขาย  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตลอดจน
อาสาสมัครตาง ๆ  เพื่อรวมจัดกิจกรรมการศกึษา ตามอัธยาศัยของชุมชนที่รบัผิดชอบ 
 

   2. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของ  กศน.  ตําบล  โดยจําแนกกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังนี้ 
       2.1  การสงเสริมการรูหนังสือ 
       2.2  การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานอกระบบรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       2.3  การจัดการศึกษาตอเนื่อง  หลักสูตรระยะสั้นเพื่อการพัฒนาอาชีพ (วิชาทํามาหากิน)  การ

พัฒนาทักษะชีวิต  และการพัฒนาสังคมและชุมชน 
       2.4  การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 
       2.5  การจัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  หรือการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
   ทั้งนี้ครู  กศน.  ตําบลจะมีบทบาทหลักเปนผูอํานวยความสะดวก   (Facilitater)  ใหกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการไดรับประสบการณการเรียนรู  โดยมีกระบวนการทํางาน  คือ 
        1)  วางแผนการเรียนรูรวมกับผูเรียน  ในแตละกิจกรรม/หลักสูตรเกี่ยวกับวิธี เรียน  เวลา

เรียน  การใชสื่อหรือแบบเรยีน  และการวัดผลประเมินผล 
        2)  ประสานงานเพื่อจัดหาวิทยากร  หรือผูสอนในแตละรายวิชาหรือแตละหลักสูตรรวมกับ  กศน.

ตําบล  และจัดสงผูเรยีนไปเรยีนรูตามแผนที่วางไว 
        3)  ใหคําปรกึษาแนะนํา  และเปนพี่เล้ียงชวยเหลือใหผูเรียนไดเรียนรุอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง

คอยชวยแกไขปญหาในการเรียนและการสอนตลอดหลักสูตร 
 

   4) ประสานงานกับ  กศน.อําเภอ  เพื่อจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของ
ผูเรียนในแตละหลักสูตร 

   5)  ประสานงาน กับ  กศน .   อํ า เภอ  เกี่ ย ว กับการวั ดผลและประ เมิ นผล ในแตล ะ
หลักสูตร  เพื่อใหผูเรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร 

   6)   สรุปผลและรายงานผลการจัดกิจกรรมเรียนรูตอ  กศน.อําเภอ 



  

  

      3. การใหบริการการเรียนรูใน กศน.ตําบล  โดยเฉพาะกิจกรรมศูนยขอมูลขาวสารของ
ชุมชน  ศูนยบริการชุมชน  ซึ่งนอกเหนือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู  เชน 

           3.1 กิจกรรมสงเสรมิการอาน  และมุมหองสมุดชุมชน 
 3.2 การใหบรกิารสื่อการเรียนรูตาง ๆ  เชน  โทรทัศน  วีดีทัศน  รายการวิทยุเพื่อการศึกษา 
 3.3 การประสานงานสนับสนุนศูนยซมสรางเพื่อชุมชน  (Fit it Center)  หรือชางชนบท 

       4.  การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน  ทั้งดานสังคม  วัฒนธรรม  ประเพณี รวมทั้งสนับสนุนการใช
บริการของประชาชนในชุมชน  เพื่อเปนท่ีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในชุมชน  รวมท้ังสนับสนุนการจัด
กิจกรรมขององคกรหรือหนวยงานภาครัฐอ่ืน  และสงเสริมการจัดตั้งกลุมหรือชมรมในชุมชน เชน  กลุม
แมบาน  กลุม เยาวชน  ชมรมผูสูงอายุ  ชมรมคุ มครองผุบริ โภค  สภา เด็กและเยาวชน  และองคกร
นักศึกษา กศน.  เปนตน 

        5.  การสรางเครือขายการเรียนรูในชุมชน  โดยการประสานขอความรวมมือจากภาคีเครือขาย
องคกรชุมชนผูรู  ผูทรงคณุวุฒิ  ตลอดจนภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อรวมเปนอาสาสมัคร  กศน.  อาสาสมัครสงเสริมการ
อาน  เปนตน 
คณะกรรมการ กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

  1.  นายโสพล      ไชยวงศ            ประธานกรรมการ 

  ๒.  นายสมพร     ผดุงอรรถ          รองประธานกรรมการ 

  ๓.  นางเจิมขวัญ   จันทรบุตร  กรรมการ 

  ๔.  นายปรีชา     หอมตีบ  กรรมการ 

  ๕.  นายสมชัย     เขียนวาร ี  กรรมการ 

  ๖.  นายชัยญา     ทองเนื้อแข็ง  กรรมการ 

  ๗.  นายจรูญ       พุฒคง   กรรมการ 

  ๘.  นายธวัฒชัย    ทองเนื้อแข็ง  กรรมการ 

  ๙.  นายสมใจ     ภูสุจริต   กรรมการ 

                  ๑๐.  นางสาวกลิ่นผกา  พุฒคง  กรรมการ 

                  ๑๑.  นางสาวสุมลฑา  ปนทอง                กรรมการเลขานุการ 

องคกรนักศกึษา กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

  1.  นายดาํเกิง   อาชญาเสน          ประธานกรรมการ 

  ๒.  นางสาววรชินา  ชูแสง            รองประธานกรรมการ 

  ๓.  นายภานุวัชร    ชุมพล  กรรมการ 

  ๔.  นายสันติสุข  สุขสบาย  กรรมการ 

  ๕.  นายฑิณวัตร  แกวเมอืง  กรรมการ 

  ๖.  นายสุรศกัดิ์  ทองสง   กรรมการ 

  ๗.  นางสาววรรณษิา  จิตรณรงค   กรรมการ 

  ๘.  นางสาวธนาภรณ  นวลเล่ือน  กรรมการ 

  ๙.  นางสาวรัตติญา     ฟองมณี  กรรมการเลขานุการ 

 



  

  

อาสาสมัคร กศน.ตําบล 

  ๑. นายอรัญ  บุญทองชวย 

กรรมการที่เปนผูแทนองคกรนักศึกษา  

                     ๑.  ชื่อ – สกุล   นายดาํเกิง   อาชญาเสน 

            ๒.  ชื่อ – สกุล   นางสาววรชินา  ชูแสง 

บุคลากรใน กศน.ตําบล 

            ๑.  นางสาวสุมลฑา  ปนทอง       ครู กศน.ตําบล 

            ๒.  นางสาวกลิ่นผกา  พุฒคง ครู อาสาสมัคร กศน. 

  ๓. นางสาวศิริพรรณ   คิ้วนาง      ครูผูสอนคนพิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

สวนที่ ๒ 

ขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน 

๒.๑  สภาพทั่วไปของตําบล 

       ลักษณะทางภูมิศาสตร 

       ตําบลกระแสสินธุ  ต้ังอยูในเขตอําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา มีพื้นท่ีทั้งหมด 25   ตารางกิโลเมตร 

มีพื้นที่ติดตอกับทะเลสาบสงขลา สภาพพื้นท่ีสวนใหญเปนที่ราบลุม ริมทะเลสาบเหมาะสาํหรับการประกอบอาชีพ

ทํานาเปนหลัก และเลี้ยงสัตวเปนอาชีพเสริม  โดยมีอาณาเขตดังน้ี 
 

   อาณาเขตติดตอ   

            ทิศเหนอื         จดตําบลเชิงแส  อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

            ทิศใต             จดตําบลกระแสสินธุ   อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา  

                                และทะเลสาบสงขลา   อําเภอสทิงพระ   จังหวัดสงขลา 

            ทิศตะวันออก   จดตําบลเชิงแส  อําเภอกระแสสินธุ    จังหวัดสงขลา 

             ทิศตะวันตก จดทะเลสาบสงขลา  จังหวัดพัทลุง 

                                    

              แผนที่ตําบลกระแสสินธุ 

 

 

 

 

 

 

        

    

 

 

 

  

 



  

  

๒.๒  ขอมูลดานประชากร 

      จํานวนประชากรจําแนกตามเพศและเขตพื้นที่ตํากระแสสินธุ 
 

หมูที ่ ช่ือหมูบาน 
จํานวน

ครัวเรือน 

จํานวนประชากร (คน) จํานวนครัวเรือนในพื้นที 

ชาย หญิง รวม เขต อบต. 
เขต

เทศบาล 

1 บานทุงบัว 290 332 415 747  290 

๒ บานโตนดดวน 217 339 363 702  217 

๓ บานคลองโหน 262 398 413 811  262 

๔ บานมวงงาม 320 329 329 658  320 

 ทะเบียนกลาง 2 14 6 20  2 

รวม 1,091 1,412 1,52

6 

2,93

8 

 1,091 

 

ที่มา : ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   ณ. เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

         ตาํบลกระแสสินธุ  มีครัวเรือนอาศัยอยู  จํานวน  1,091 ครัวเรอืน  อยูในเขตพื้นที่การปกครองของ
องคการบริหารสวนตําบลกระแสสินธุทั้งหมด  มีประชากรทั้งสิ้น  2,938  คน  แยกเปนประชากรชาย จํานวน  
1,149  คน  คิดเปนรอยละ  48.06  และประชากรหญิง  จํานวน  1,214  คน  คิดเปนรอยละ  ๕1.๙4    
 

จํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ 

ชวงอายุ (ป) จํานวน (คน) รอยละของประชากรทั้งหมด 

0 – 5 ป 147 5.00 

6 – 14 ป 241 8.20 
15 – 39 ป 940 32.00 
40 – 59 ป 879 29.92 
60 – 69 ป 318 10.83 
70 – 79 ป 243 8.27 
80 – 89 ป 142 4.83 
90 ปข้ึนไป 28 0.95 

รวม 2,938 100 
 

         จากตารางจํานวนประชากรจําแนกตามชวงอายุ  พบวา  ประชากรสวนใหญเปนประชากรวัยแรงงาน   
อายุ 15 – 59  ป  คิดเปนรอยละ 61.92  ประกอบดวย  ประชากรในชวงอายุระหวาง 15 – 39  ป          
รอยละ  32.00  ซึ่งเปนกลุมวัยแรงงานที่ใหความสําคัญในการจัดบริการการเรียนรูเปนกลุมแรก และชวงอายุ  
40 – 59 ป  รอยละ  29.92  เปนกลุมวัยแรงงานที่ใหความสําคัญในการจัดบริการการเรียนรูรองลงมา  สําหรับ



  

  

กลุมผูสูงอายุ ๖๐  ปขึ้นไป รอยละ  24.88  เปนกลุมที่ใหความสําคัญในการจัดบริการการเรียนรูตามชวงอายุจาก
มากไปหานอยตามลําดับ 
 
๒.๒  ขอมูลดานประชากร 

ประเภทความพิการ 
จํานวนผูพกิาร (คน) 

คิดเปนรอยละ 
ชาย หญิง รวม 

- ทางสมอง 14 15 29 18.35 

- ทางสายตา 10 7 17 10.76 

- ทางรางกาย 44 38 82 51.90 

- พิการซ้าํซอน 3 1 4 2.53 

- ทางการไดยิน 13 13 26 16.46 

รวม 84 74 158 100 
 

ที่มา : ขอมูลจากเทศบาลตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ   ณ. เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

กลุมผูพิการ  เปนผูดอยโอกาสในการที่จะเขารับบริการทางการศึกษาหรือเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดวย
กวาคนปกติทั่วไป  อันเนื่องมาจากขอจํากัดทางดานรางกาย  จิตใจ  สติปญญาหรือความสามารถในการเรียนรู  
จากตารางขอมูลจํานวนคนพิการในพื้นที่ตําบลจําแนกตามประเภทความพิการ  สวนใหญมีความพิการทางดาน
รางกายมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  51.90  รองลงมาคือคือผูพิการทางสมอง  รอยละ 18.35  และในการรับ
บริการทางดานการศึกษาและการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู  ไดจัดตามความสนใจและความตองการของผูเรียน
รายบุคคลหรือกลุม  โดยวิเคราะหจากความสามารถในการเรยีนรูที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของแตละบุคคล
หรือกลุม  จากการดําเนินงานบริการจัดการศึกษาแกผูพิการที่ผานมา  พบวา  ผูพิการยังขาดความมั่นใจในการ
เรียน  การใชชีวิตในสังคม  การยอมรับทางสังคมในเรื่องการศึกษายังมีไมมากเทาที่ควร  เพราะครอบครัวคิดวา
เห็นผูพิการไมตองเรยีนก็ได  ทําใหผูพิการบางคนชอบเก็บตัวเงียบอยูในบาน 
 

 ในรอบปที่ผานมาประชากรในพื้นที่ตําบล มีคนเกิดจํานวน  4  คน  และมีคนตาย  15  คน สาเหตุ 
การตายสวนใหญมาจากการเจ็บปวย  รองลงมาคือสาเหตุการชราภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

๒.๓  ขอมูลดานสังคม 

           ดานสังคมและประเพณแีละวัฒนธรรมของคนในชุมชน สภาพสังคมของประชาชนสวนใหญอยูเปน

ครอบครัว ชาวบานสวนใหญรอยละ ๑00 นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดประจําหมูบานเปนสถานท่ีพิธีกรรมทางศาสนา 

และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวบานซึ่งทําใหเกิดประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ที่สําคัญดังนี้ 

 1. ประเพณีสงกรานต ในสมัยโบราณ คนไทยถือวา วันขึ้น 1 ต่ํา เดือนอาย ซึ่งจะตรงในชวง
เดือน พฤศจิกายนหรือธันวาคม ใหเปนวันข้ึนปใหม  แตในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมีการเปลี่ยนใหวันที่ 1 เมษายน เปน
วันขึ้นปใหม จนตอมาในสมัยยุค จอมพล ป. พิบูลสงคราม ในป พ.ศ. 2483 ไดเปลี่ยนวันปใหมใหเปนวันสากล 
คือ วันท่ี 1 มกราคม  แตถึงอยางไร คนโบราณก็ยังคงคุนเคยกับวันปใหมไทยในเดือนเมษายน จึงไดกําหนดใหวันที่ 
13 เมษายน เปนวันขึ้นปใหมไทยรวมดวย โดยมีประเพณีที่สําคัญคือวันที่ 15 เมษายน มีการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 
เพื่อขอขมาลาโทษในสิ่งที่เคยลวงเกิน และเปนการแสดงความเคารพนับถือตอบุพการี และบรรพบุรุษ เพื่อความ
เปนสิริมงคลในชีวิตของลูกหลาน และมีประเพณีอื่น ๆ อีกมากมาย เชนมีการทําบุญตักบาตร มีการสงน้ําพระ 
 2. ประเพณีสารทเดือนสิบ เปนงานบุญประเพณีของคนภาคใตของประเทศไทย โดยมีการผสมผสานกับ

ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเขามาในภายหลัง โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลใหแกดวง

วิญญาณของบรรพชนและญาติที่ลวงลับ ซึ่งไดรับการปลอยตัวมาจากนรกท่ีตนตองจองจําอยูเนื่องจากผลกรรมท่ี

ตนไดเคยทําไวตอนที่ยังมีชีวิตอยู โดยจะเริ่มปลอยตัวจากนรกในทุกวันแรม 1 ค่ําเดือน 10 เพื่อมายังโลกมนุษย

โดยมีจุดประสงคในการมาขอสวนบุญจากลูกหลานญาติพี่นอง ที่ไดเตรียมการอุทิศไวใหเปนการแสดงความกตัญู

กตเวทีตอผูลวงลบั หลังจากนั้นก็จะกลับไปยังนรก ในวันแรม 15 ค่ํา เดอืน 10 

3. ประเพณชัีกพระ ประเพณีชักพระเปนประเพณีทองถ่ินของชาวใต ซึ่งเปนประเพณีทําบุญในวันออก
พรรษา ซึ่งตรงกับ วันแรม 1 ค่ําเดือน 11 ซึ่งเชื่อกันวา เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจา เสด็จไปจําพรรษา ณ สวรรคชั้น
ดาวดึงสเพื่อโปรดพระมารดา เมื่อครบพรรษาจึงเสด็จมายังโลกมนุษย  พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จ แลว
อัญเชิญพระพุทธ เจาขึ้นประทับบน บุษบกแลวแหไปรอบเมือง 
 

  ปจจุบันนี้สภาพสังคมในตําบล  ยังคงยึดถือและปฏิบัติตามประเพณีที่เคยทํากันมาแมวาวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมบางอยางที่เกิดขึ้นมาใหมจากความทันสมัยของเทคโนโลยีในรปูแบบตางๆ  เชน  โทรศัพทมือถือ  

อินเตอรเน็ต  สังคมออนไลนตางๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตดั้งเดิม อยางไรก็ตาม  ความทันสมัยของ

เทคโนโลยีที่เขามามีทั้งขอดีและขอเสีย  ที่ทําใหเกิดปญหาตางๆในสังคมมากมายโดยเฉพาะปญหาเด็ก เยาวชน 

วัยรุน  มีบุตรโดยไมอยูในวัยอันควร  เรียนไมจบ  ติดยาเสพติด อันเนื่องมาจากการขาดการดูแลเอาใจใสจาก

ผูปกครอง  ขาดความอบอุนจากครอบครัว  หรือครอบครัวแตกแยก  การเลี้ยงดูบุตรแบบวัตถุนิยม  เปนตน  การ

ปรับตัวใหเขากับสถานการณปจจุบันจึงเปนเรื่องที่จําเปนที่จะตองใหประชาชนทุกกลุม ทุกเพศ ทุกวัย ยอมรับและ

เรียนรูที่จะเลือกสิ่งท่ีดีที่เขามาในชีวิตและรักษาไวซึ่งประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามใหคงอยู สืบตอถึงลูกหลานตอไป 

 

 

 



  

  

 

 

 

๒.๔  ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

        อาชีพของประชาชนในตําบล 

 ๑.  การทํานา  จํานวน   434 ครัวเรือน 

 2.  การเลี้ยงสัตว  จํานวน   311 ครัวเรือน 

 4.  รับจาง  จํานวน   ๑๘๒ ครัวเรือน 

 ๓.  การทําประมง จํานวน     ๙8  ครัวเรือน 

 6.  อื่น ๆ  จํานวน     4๖ ครัวเรือน 

จากการสํารวจชุมชน 

 ประชาชนที่อาศัยในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลักจํานวน 434 ครัวเรือน 

อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพดัง้เดิมของบรรพบุรุษสืบทอดกันมาถึงลูกหลานในปจจุบัน ไดแก การทํานา ปลูกขาว 

การปลูกมันสําปะหลัง การปลูกขาวโพด การปลูกผัก การปลูกแตงโม เปนตน สําหรับประชาชนท่ีประกอบอาชีพ

รองลงมาการเลี้ยงสัตวจํานวน 311 ครัวเรือน นอกจากนั้นประกอบอาชีพทําประมง คาขาย และรับราชการ 

      ดานการเกษตร   

 
หมูที ่

การใชดินเพื่อการเกษตร (ไร) 
พื้นที่ 
ทํานา 

พื้นที่ 
ปลูกไมผล 

พื้นที่ปลูกไม
ยืนตน 

พื้นที่ปลูก
พืชไร 

พื้นที่ปลูก
พืชผัก 

พื้นที่ทํานา
ราง 

พื้นที่ 
อื่น ๆ 

1 746 12 546 5 23 63 160 
2 621 23 217 3 14 717 823 
3 1,725 40 244 11 12 227 461 
4 1,050 30 256 9 2 264 1,029 

รวม 4,142 105 1,263 28 51 1,271 2,473 
 

      ดานการปศุสัตว 

หมูที่ 

การปศุสัตว 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

สุกร 
 (ตัว) 

ไก 
(ตัว) 

เปด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

ปลาน้ํา
จืด 

(บอ) 

กุง 
(บอ) 

ปลานลิ 
(บอ) 

1 321 1286 14803 230 - 32 - 63 
2 380 114 6276 122 - 31 - 114 
3 699 943 9080 501 - 21 - 45 
4 578 1855 20872 1110 - 21 - 46 

รวม 1978 4198 51031 1963 - 105 - 268 
   

ที่มา:  ขอมลู จากสํานักงานเกษตรอําเภอกระแสสินธุ ณ เดอืน กันยายน  2559 



  

  

 

 

 

 

หนวยธุรกิจ 

 1.  โรงสี    จํานวน  ๖   แหง 

2.  รานคาตางๆ (ประมาณ)  จํานวน         3๐  แหง 

๓.  สถานบริการน้ํามัน   จํานวน  1  แหง 

 4.  ตลาดนัด    จํานวน  3  แหง 

 

   การคมนาคม 
1.  ถนนลาดยาง    จํานวน  8    สาย 
2.  ถนนคอนกรีต   จํานวน          23    สาย 
3.  ถนนดินลูกรัง                       จํานวน          43     สาย 
4.  ถนนหินคลุก                   จํานวน            1        สาย 

 

   การไฟฟา 
1.  จํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง         จํานวน  4       หมูบาน 

 2.  จํานวนประชากรที่ใชไฟฟา           จํานวน     1,091      ครัวเรือน 
 

   การประปา 
           1.  จํานวนหมูบานที่มีประปาใช         จํานวน  4        หมูบาน 

 
 

  สาธารสุข 

 1.  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาํบล จํานวน  1   แหง 

๒.  รานขายยาแผนปจจุบัน  จํานวน            ๕  แหง 

3.  อัตราการมสีวมราดน้าํ รอยละ 100 

 

   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 1.  สถานีตํารวจ    จํานวน  1   แหง 

2.  ปอมตํารวจ    จํานวน            1  แหง 

 
 
 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 
กลุมอาชีพในชุมชน 
     ๑.  การทอผากระแสสินธุ 
 ผาทอกระแสสินธุ เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนของประชาชนบานคลองโหน ตั้งอยูหมูที่ ๓ ตําบลกระแสสินธุ 
อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา โดยมีนายศิโรจน  ทิพยวารี เปนผูดําเนินการกลุม เปนผาที่ไดรับอิทธิพลจากผา
ทอเกาะยออันโดงดัง งานทอผาของหมูบานเริ่มตนจากผาทอขัดสานแบบงาย ๆ เชนผาถุง ผาโสรง จากนั้นจึง
พัฒนางานทอผายกดอก และผาลายสายฝน โดยนาํลายและเทคนิคมาจากงานทอผาเกาะยอ อยางไรก็ตามกลุมทอ
ผากระแสสินธุ กําเนิดขึ้นโดยครอบครวัชาวประมงที่สืบทอดองคความรูการทอผามาจากบรรพบุรษุ โดยความรูสึก
เขมแข็งแตมีความนุมนวล 
    ๒.  การทําผาบาติก 
 ผาบาติก   เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนของประชาชนบานคลองโหน ตั้งอยูหมูที่ ๓ ตําบลกระแสสินธุ อําเภอ
กระแสสินธุ จังหวัดสงขลา  โดยมีนางสาวอนุรักษ  ชวยเพชร ดําเนินการกลุม การทําผาบาติกเปนลักษณะของผา
ประเภทหนึ่ง  ที่มีลวดลายและมีสีสันสวยงาม ชิ้นงานที่ไดเปนงานฝมือทําโดยวิธีการปดเทยีน  แตมสี  ยอมสี  ซึ่งจะ
มีความแตกตางจากผาทั่ว ๆ ไปลวดลายที่ปรากฏบนผาจะพิมพในระบบโรงงาน  จึงทําใหผาบาติกเปนท่ีรูจักและ
นิยมเปนอยางมากในปจจุบันดังน้ันจึงควรที่จะสนับสนุนสงเสริมใหประชาชนทั่วไปมีความรูและทักษะเพื่อจะเปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพตอตนเองและคนในทองถ่ิน 
    3.  การทําปุยชีวภาพอัดเม็ด 
 การทําปุยชวีภาพอัดเม็ด เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนของประชาชนบานคลองโหน บานคลองโหน หมูที่ ๓ 
ตําบลกระแสสินธุ อาํเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา  โดยมนีายไพรัตน  พิทักษธรรม  ประชาชนสวนใหญในตําบล
กระแสสินธุประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก มีความจาํเปนตองใชปุยเพื่อเรงการเจริญเติบโตของผลผลิต
ทางการเกษตร เกษตรกรท่ีประกอบอาชีพยังคงใชปุยเคมีที่มีขายตามทองตลาด ซึ่งการใชปุยเคมีเปนจํานวนมากมี
ผลกระทบตอสภาพแวดลอม  ทําใหคุณภาพดินเสื่อมสภาพไมสามารถทําการเพาะปลูกไดตลอดทั้งป  และตนทุน
ของปุยเคมมีีราคาท่ีสูง ทําใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนจากผลผลิตทางการเกษตรที่นอยลง  จากเหตุผลดังกลาว
เกษตรกรไดรวมตัวกันจัดตั้งกลุมการผลิตปุยอินทรียชีวภาพข้ึน 
3.  การทําเกษตรผสมผสาน 
 การทําเกษตรผสมผสานบานโตนดดวน หมูที่ ๒ ตําบลกระแสสินธุ อําเภอกระแสสินธุ จังหวัดสงขลา 
การทําเกษตรผสมผสานบานโตนดดวน  โดยมีนายปรีชา  หอมตีบ เปนผูดําเนินการกลุม เปนการทําเกษตร
ผสมผสาน  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส การทําปุยชวีภาพ การขยายพันธุพืช  เปนตน เปนการทดแทนเคมีกับการทํา
เกษตรอินทรีย ปลูกผักกินเองแบบเกษตรอินทรีย เรียนรูไดเพื่อใชในครัวเรือน เนนในเรื่องการปลูกผักสวนครัว  ผัก
ปลอดสารพษิ และปลูกดวยวธิีการทําเกษตรอินทรียในครัวเรือน ปลูกทุกอยางที่กิน และกินทุกอยางที่ปลูก เหลือ
จึงแจกหรือจําหนายตอไปเพื่อเดินตามรอยพระราชดําริ 
 
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 
2.5  ขอมูลการศึกษา 

 

  โรงเรียนประถม  มี   จํานวน  2  แหง ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ ที่ต้ัง 

๑ โรงเรียนวัดทุงบัว หมูท่ี 1 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ โรงเรียนวัดโตนดดวน หมูท่ี 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

                         

          ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน มีจํานวน   1  แหง    คือ 
 

ที ่ ชื่อ ที่ต้ัง 

๑ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดโตนดดวน หมูท่ี 1 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 
 

         

           สถาบันและองคการทางศาสนา     มี  3  แหง  ไดแก  
   

ที ่ ช่ือ ที่ต้ัง 

๑ วัดทุงบัว หมูท่ี 1 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ วัดโตนดดวน หมูท่ี 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

3 วัดอินทราวาส หมูท่ี 4 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

 

 บานหนังสือชุมชน  มีจํานวน   4  แหง    คือ 
 

ที ่ ช่ือ ที่ตั้ง 

๑ บานหนังสือชุมชนบานทุงบัว หมูท่ี 1 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

๒ บานหนังสือชุมชนบานโตนดดวน หมูท่ี 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

3 บานหนังสือชุมชนบานคลองโหน หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

4 บานหนังสือชุมชนบานมวงงาม หมูท่ี 4 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา 

 

  
 

 



  

  

 

 

 

 

 

 แหลงเรียนรูในชุมชน    4   แหง 

ที ่ ชื่อ ที่ตั้ง ประเภทแหลงเรียนรู 

๑ เกษตรผสมผสานบานโตนดดวน หมูท่ี 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา ดานเกษตร 

๒ ผาทอกระแสสินธุบานคลองโหน หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา ดานอาชพี 

3 ผาบาติกบานคลองโหน หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา ดานอาชพี 
๔ ปุยชีวภาพบานคลองโหน หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ  จ.สงขลา ดานอาชพี 
 

แหลงวิทยากรชุมชน และทุนดานงบประมาณที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการจัดการศกึษา 
 

ลําดับ ช่ือ/แหลงวิทยาการชุมชน ภูมิปญญา ที่ต้ัง 

1 นางเพลินพิศ  นอยสําล ี การถนอมอาหาร หมูที่ 1 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 

2 นางถาวร   มั่งมี การจัดขันหมาก หมูท่ี 1 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
3 นายสุทิน   สุวรรณศรี หนังตะลุง หมูที่ 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
4 นายชอบ  บุญช ู ดนตรีพื้นบาน หมูที่ 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
5 นางวรรณี   คงประมูล การทําไขเค็ม หมูท่ี 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
6 นายปรชีา  หอมตีบ การเกษตรผสมผสาน หมูท่ี 2 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
7 นางนวลศร ี  สุวรรณศรี การทําขนมลา หมูที่ 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
8 นายลบ   ทองฉีด รํามโนราห หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
9 นายศิโรจน  ทิพยวาร ี ผาทอพื้นเมือง หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 

10 นางนวลศรี   สุวรรณศรี การทําขนมลา หมูที่ 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
11 นายเห่ือม  ชูเชิด ดนตรีพื้นบาน หมูที่ 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
12 นายไพรัตน  พิทักษธรรม การทําปุยชวีภาพ หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
13 นางสาวอนุรักษ  ชวยเพชร การทําผาบาติก หมูท่ี 3 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
14 นายธวัฒนชัย  ทองเนื้อแข็ง การทํากรงนก หมูท่ี 4 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
15 นายจรัล  หนูย่ี การทําสุรากลั่น หมูท่ี 4 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 
16 นายนิตย  คาํสี จักรสาน หมูท่ี 4 ต.กระแสสินธุ  อ.กระแสสินธุ จ.สงขลา 

      
 
 



  

  

 
  
 
 
 

ระดับการศกึษาของประชาชนในตําบลกระแสสินธุ 

หมู

ที ่
ช่ือหมูบาน 

จําแนกตามการศกึษาสูงสุด 

หมาย

เหตุ 

ไม
รูห

นงั
สือ

 

ต่ํา
กว

าป
ระ

ถม
 

ปร
ะถ

ม 

ม.
ตน

 
 ม.

ปล
าย

 
 อนุ

ปร
ิญ

ญ
าห

รอื
เท

ียบ
ทา

 

ปร
ญิ

ญ
าต

รหี
รือ

เท
ียบ

เท
า 

สูง
กว

าป
ริญ

ญ
าต

รี 

รว
ม 

1 บานทุงบัว - 62 268 68 94 23 94 9 618  

2 บานโตนด

ดวน 

- 24 231 55 61 15 60 2 448  

3 บานคลองโหน - 51 320 69 55 30 72 3 600  

4 บานมวงงาม - 36 204 40 47 20 61 2 410  

     รวม  173 1,02

3 

232 257 88 287 16 2,07

6 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมของกศน.ตําบล  (SWOT  Analysis) 

1.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

     1.1  จุดแข็งของ กศน.ตําบล (strengths-S) 

         1.  มีสถานที่พบกลุมและการใหบริการจัดการศกึษาที่ตั้งอาคารเปนเอกเทศ 

 2.  มีองคกรนักศึกษา คณะกรรมการ กศน.ตาํบล และภาคีเครือขายท่ีเขมแข็ง 

 3.  ประชาชนในพ้ืนที่และนักศึกษาใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชน 

 4.  กศน.ตําบล มีการใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตแกนักศึกษาและผูรับบริการ 

      1.2  จุดออนของ กศน.ตําบล/แขวง (Weaknesses-W) 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ีทันสมัยใน กศน.ตําบล ยังมีไมเพียงพอในการใหบริการแกนักศึกษาและ

ประชาชนในพื้นที่ 

 ๒.  นักศึกษามีความรูพื้นฐานไมเทากันทําใหการจัดการเรียนการสอนยากลําบากโดยเฉพาะในรายวิชา

บังคับ ไดแกวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร วิชาวิทยาศาสตร 

 3.  ที่ตั้งของ กศน.ตําบล ไมไดอยูศูนยกลางของตําบล จึงมีผูใชบริการนอย 

2.  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

     2.1  โอกาส (Opportunities-O) 

 1. มีภาคีเครือขายและหนวยงานภาครัฐที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการบริการประชาชนในพื้นที่จัด

กิจกรรมการศึกษา 

 2.  ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการตามนโยบายประจําป ทั้งจากหนวยงาน

ตนสังกัดและภาคีเครือขายในการจัดการศึกษาแกประชาชนกลุมเปาหมาย 

 ๓. มีกลุมอาชีพที่เข็มแข็งหลายกลุมที่สามารถพัฒนาไปสูมาตรฐานผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

มีการสรางงานใหกับประชาชนในชุมชน   

 ๔. มีแหลงเรียนรูดานการประกอบอาชีพและภูมิปญญาที่สามารถถายทอดใหกับประชาชนในชุมชนได 

     2.2  อุปสรรค/ความเสี่ยง  (Threats - T)          

1. นโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ ใหใชหลักสูตรแกนกลางในการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือหลักสูตร กศน.2551 ซึ่งมีเนื้อหาขอนขางหลากหลาย ยากตอการเรียนรูสําหรับ

กลุมเปาหมายที่มีวัยและพื้นฐานความรูที่แตกตางกัน  



  

  

 2.  สถานการณปญหายาเสพติดยังคงเผยแพรกระจายอยูในทุกพื้นที่สงผลกระทบตอกลุมเปาหมายผูเรียน

หรือผูรับบริการการศกึษาบางกลุม 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

แนวทาง / กลยุทธการดําเนินงานการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล 
 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  โดยครู ผูเรียน คณะกรรมการ กศน.ตําบล  อาสาสมัคร กศน. และประชาชนใน

พื้นที่ตําบลกระแสสินธุ มีความรวมมือในการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณ จุดเนน/จุดเดน  การ

ดําเนินงาน พันธกิจ และเปาประสงค ภายใตกรอบปรัชญา  วิสัยทัศน  เอกลักษณ  อัตลักษณ ของ กศน.อําเภอ  

โดยมีกลยุทธการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ภายใตโครงการ / กิจกรรม ที่

สอดคลองกับขอมูลสภาพปญหาและความตองการของกลุมเปาหาย  และขอมูลผลการประเมินตนเองในรอบปที่

ผานมาไปใชในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพื่อเปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีตําบลใหมีประสิทธิภาพโดยมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

วสิัยทัศน 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ จัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับประชาชนทุกชวงวัยอยางทั่วถึง บนพื้นฐานหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญา   

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  

อัตลักษณ 

 ใฝเรียน ใฝรู อยูอยางพอเพียง 
 

เอกลักษณ 

          กศน.ตําบลเปนฐานการเรียนรู       

จุดเนน  จุดเดนการทํางานของ กศน.ตําบล 

          ๑. จัดกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของประชาชนชุมชนและ
สังคม ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ใหประชาชนคิดเปน วิเคราะหไดตัดสินใจภายใตฐานขอมูลท่ีถูกตอง เชน รวมจัดทํา
เน้ือหาและสื่อประกอบการจัดกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งใหมีการจัดทําแผนการเรียนรูรายชุมชน เพื่อพัฒนาสู
ชุมชน/เมืองแหงการเรียนรู 
 ๒. พัฒนากศน.ตําบล ใหเปนฐานการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยเนนการประสานเชือ่มโยงระหวาง
ชุมชนและภาคีเครอืขาย ในการจัดการศึกษารปูแบบ กศน.ตาํบล ๔ ศูนยไดแก 
   (๑) ศูนยเรียนรูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหมประจําตําบล  



  

  

(๒) ศูนยสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตําบล  
(๓) ศูนยดิจิทัลชุมชน   
(๔) ศูนยการศึกษาตลอดชีวิตชุมชน เพ่ือสนองตอบตอความตองการของประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพ รวมท้ังสรางและกระจายโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน 
 

      

 

พันธกิจ 

       ๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัที่มคีณุภาพ เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหกับประชาชนกลุมเปาหมายทุกกลุม  ทุกชวงวัย  เขาถึงโอกาสทางการศกึษานอกระบบอยางทั่วถึง 

๒. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพของประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางสรรคอาชีพ  สรางรายได 
๓. สงเสริมสนับสนุนใหภูมิปญญาทองถิ่น/ผูเชี่ยวชาญองคความรูดานตางๆเปนผูถายทอดความรูและการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูในการจัดการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย 
๔. จัดและสงเสริมความรู  พัฒนาทักษะความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษาและ

ประชาชน  และนําสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและมีคุณภาพมาใชในการจัดกระบวนการเรียนรู เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

๕. สงเสริมและสนับสนุนภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย  และพัฒนา กสน.ตําบลใหเปนฐานการเรียนรูตลอดชีวิตของคนในชุมชน 
 
เปาประสงค 

๑. กลุมเปาหมาย  ผูรับบริการทุกกลุม  ทุกชวงวัย  มีความรูความสามารถรอบดานเพียงพอตอการ
ดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคมแหงการเรียนรู  บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. กลุมเปาหมายมีอาชีพและสามารถสรางอาชีพเพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัวไดอยางยั่งยืน 
๓. ภูมิปญญาทองถ่ินสามารถถายทอดองคความรูที่เปนประโยชนในการจัดการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิตอยางตอเน่ือง 
๔. กลุมเปาหมายมีความรู  ทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  และแสวงหาขอมูลที่

เปนประโยชน  ในการจัดการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต 
๕. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และ

การศึกษาตลอดชีวิต 
๖. กศน.ตําบล  เปนฐานการเรยีนรูในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงคและตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

   ๑. กลุมเปาหมาย  ผูรับบริการทุกกลุม  ทุก
ชวงวัย  มีความรูความสามารถรอบดานเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคมแหงการ
เรียนรู      บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการการจัด

การศึกษาแตละประเภท 

2. รอยละ 80 ของผูจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแต

ละระดับมีผลสัมฤทธิ์การเรียนเฉลี่ย ≥ 2.00 

3. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายรวมกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน 

๔. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

๕. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการการศึกษาทุก

ประเภทสามารถนําความรูไปใชพัฒนาคุณภาพชวีิตได 

 ๖. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการ

เขารวมกิจกรรมการเรียนรูทุกประเภท 

๗. จํานวนครั้งของการจัดบริการรถมินิโมบาย / หองสมุด

เคลื่อนท่ี 

๘. จํานวนกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยตอเดือน 

 

     ๒. กลุมเปาหมายมีอาชีพและสามารถสราง
อาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
ไดอยางย่ังยืน 
 

1. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อาชีพ 

2. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย ผูรับบริการการศึกษา

เพื่อพัฒนาอาชีพ สามารถนําความรูไปใชพัฒนาอาชีพ สราง

รายไดหรือการมงีานทําใหตนเองและครอบครัวได 

๓.รอยละ ๘๐ ของผูรับบริการ มีความพึงพอใจตอการเขา

รวมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 

 

     ๓. ภูมิปญญาทองถ่ินสามารถถายทอดองค 1. จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินใหความรวมมือ  สนับสนุนการ



  

  

ความรูที่เปนประโยชนในการจัดการศกึษานอก
ระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  และการศึกษา
ตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง 
 

 

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั  

 2. รอยละ ๘๐ ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัด

การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยโดยภูมิ

ปญญาทองถิ่น  

 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

      ๔. กลุมเปาหมายมีความรู  ทักษะในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  และ

แสวงหาขอมูลที่เปนประโยชน  ในการจัด

การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  

และการศึกษาตลอดชีวิต 

 

1. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการไดเขารวม

กิจกรรมการเรยีนรูดานเทคโนโลยี 

๒. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการสามารถใช

ประโยชนจากเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูดวนตนเอง

ได 

๓. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย ผูรับบริการพึงพอใจตอ

การใหบริการเรยีนรูในการเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการเรยีนรู 

กศน.ตําบล 

  

      ๕. ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการสงเสริม
การจัดการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม
อัธยาศัย  และการศึกษาตลอดชีวิต 
 

1. จํานวนภาคเีครือขายที่มีสวนรวม สงเสริม สนับสนุน 

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศยั 

2. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมาย ภาคีเครอืขายมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

       ๖. กศน.ตําบล  เปนฐานการเรียนรูในการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตของชุมชน 
 

๑. รอยละ ๘๐ ของผูใชบริการพึงพอใจตอการบริการขอมูล

และการจัดการศกึษาของ กศน.ตําบล 

๒. กศน.ตาํบล ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน กศน.

ตําบล ในระดับดีขึ้นไป 

 
     

กลยุทธในการดําเนนิงาน 
 

กลยุทธที่ ๑   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยชุมชนเปนฐานแหงการเรียนรู 
กลยุทธที่ ๒   จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินชีวิตและมี                
                 ความใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ืองตลอดชวีิต 
กลยุทธที่ ๓   ใชสื่อเทคโนโลยีการศกึษาที่หลากหลาย  เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและ  



  

  

                 สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนไดแสวงหาความรูที่หลากหลาย 
กลยุทธที่ ๔   จัดศนูยฝกอาชีพชุมขนในตําบลใหเปนฐานในการเรยีนรู สาธิตฝกทักษะ และสรางอาชีพ 
                 แกประชาชน กลุมเปาหมาย  โดยจัดกระบวนการเรยีนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน  
                 เพื่ออาชีพท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง        
                  
                  
                  
 
กลยุทธที่ ๕   ประสานความรวมมือกับแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาและภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวน  
                 รวมในการจัดการศกึษาและพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนฐานการเรียนรูในการจัด    
                 การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                 

          กลยุทธที่ ๖   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน  กศน.ตําบล อยางตอเนื่องใหเปนไป  
                            ตามมาตรฐานการดาํเนิน กศน.ตําบล 

แนวทางการดําเนินงาน 
กลยุทธที่ ๑   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยโดยชุมชนเปนฐานแหงการเรียนรู 

       ๑.  โครงการสงเสริมการรูหนังสือ 
       ๒.  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ๓.  โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 

       -  ชางพื้นฐาน (ชางมุงหลังคา) 
       -  การแปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟา 
    -  การทําปุยหมักชีวภาพ 

                 ๔. โครงการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

  - เยาวชนไทยหางไกลยาเสพติด 

                 ๕. โครงการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาสังคมชุมชน 

  - การอบรมใหความรูดานการกําจัดขยะในชุมชน 

                 ๖. โครงการการศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

            - กิจกรรมอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

                 ๗. โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 

              (๑) กิจกรรมการศกึษาตามอัธยาศัย 

          - มุมรักการอาน กศน.ตําบล 

              (๒) กิจกรรมบานหนังสือชุมชน 

          - กิจกรรมหนังสือมือสอง 

              (๓) การสงเสริมการเรียนรูในชุมชน 

          - รถมินิโมบายเคลื่อนท่ี 

          - นั่งท่ีไหน อานท่ีนั่น 

               - หนังสือพิมพขางฝา 



  

  

     ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

      ๑. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายเขารับการบริการการจัดการศึกษาแตละประเภท 

 ๒. รอยละ ๘๐ ของผูจบหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแตละระดับมีผลสัมฤทธิ์การเรียน   

      เฉลี่ย  ≥ ๒.๐๐ 

 ๓. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร 

 ๔. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับการบริการการศึกษาทุกประเภทสามารถนําความรูไปใช   

     ในการพัฒนาคุณภาพชีวติได 

 ๕. รอยละ  ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูทุก  

      ประเภทระดับดีขึ้นไป 

 ๖. มีการจัดบริการหองสมุดเคลื่อนที่อยางนอยเดือนละ ๑  ครั้ง 

 ๗. มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัยอยางนองเดือนละ  ๑  ครั้ง 

กลยุทธ ที่ ๒  จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีคุณธรรม จรยิธรรม ในการดําเนินชีวิตและมีความใฝรู       
                 ใฝเรียน อยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

 ๑. กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ/คายวิทยาศาสตร 

 ๒. กิจกรรมคายลูกเสือ /ยุวกาชาด 

 ๓. กิจกรรมคายตานภัยยาเสพติด 

 ๔. กิจกรรมคายคุณธรรมจริยธรรม 

 ๕. กิจกรรมพัฒนาความรูดาน  ICT 

 ๖. กิจกรรมกีฬา กศน.ตําบล 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

      ๑. รอยละ  ๘๐  ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน 

      ๒. รอยละ  ๘๐  ของกลุมเปาหมายผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไปใชประโยชนในการ  

           พัฒนาตนเองได 

      ๓. รอยละ  ๘๐ ของกลุมเปาหมายมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูในระดับดี    

          ขึ้นไป 

กลยุทธที่ ๓   ใชเทคโนโลยีทางการศึกษาที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและสงเสรมิ 
                   สนับสนุนใหผูเรยีนแสวงหาความรูจากการใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
                  ๑. โครงการพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       ๑. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการไดเขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานเทคโนโลยี 
       ๒. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรับบริการสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีแสวงหาขอมูล  
           ความรูดวยตนเองได 

๑. รอยละ ๘๐ ของกลุมเปาหมายผูรบับริการพึงพอใจตอการใหบริการเรียนรูในการใชเทคโนโลยีจัด
กิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 



  

  

กลยุทธที่ ๔  จัดศูนยฝกอาชีพชุมชนในตําบลใหเปนศูนยกลางในการเรยีนรู สาธิตฝกทักษะ และสรางอาชีพแก 
                ประชาชนกลุมเปาหมายโดยจัดกระบวนการเรียนรูโดยชุมชนเปนฐานเพื่อพัฒนาอาชีพที่ 
                สอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

            โครงการศูนยฝกอาชีพชุมชน 
       -  ชางพื้นฐาน (ชางปูน) 
       -  การทําผาบาติก 
    -  การทําผลิตภัณฑจากเศษผา 

 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
       ๑. รอยละ ๘๐  ของกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
       ๒. รอยละ  ๘๐  ของกลุมเปาหมายผูรับบริการการศกึษาเพื่อพัฒนาอาชีพสมารถนําความรูไปใช  
           พัฒนาอาชีพ สรางรายไดหรือการมีงานทําใหตนเองและครอบครัวได 

                 ๓. รอยละ ๘๐ ของกลุมผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมพัฒนาอาชีพในระดับ              
                     ดีขึ้นไป 
กลยุทธที่  ๕   ประสานความรวมมือกับแหลงเรียนรู ภูมิปญญาและภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวนรวมใน  
                  การจัดการศึกษาและพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนศูนยกลางในการจัดการศึกษานอกระบบและ  
                  การศึกษาตามอัธยาศัย  
                  ๑. โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาและแผนปฎิบัติการ 
                       ประจําปรวมกับภาคีเครือขาย   

       ๒. โครงการอบรมคณะกรรมการและอาสาสมัคร กศน.ตําบล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
      ๑. จาํนวนแหลงเรียนรู ภูมปิญญาและภาคีเครือขายมีสวนรวม สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม  
          การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยเพิม่ขึ้น 
      ๒. รอยละ ๘๐ ของเปาหมายภาคเีครือขายมีสวนรวมในการจัดการศกึษานอกระบบและ 
          การศึกษาตามอัธยาศยั 
      ๓. รอยละ ๘๐ ของผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 
          อัธยาศัยโดยภูมิปญญาทองถิ่น 
 

กลยุทธที่  ๖  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน กศน.ตําบลอยางตอเนื่องใหเปนไปตาม  
                  มาตรฐานการดําเนินงาน กศน.ตําบล 

        ๑. โครงการพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูตามมาตรฐาน  กศน.ตําบล 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
        ๑. รอยละ ๘๐ ของผูใชบรกิารพึงพอใจตอการบริการขอมูลและการจัดการศกึษาของ กศน. 
            ตําบลในระดับ ดีขึ้นไป 
        ๒. กศน. ตําบลผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน กศน.ตําบลในระดับดี ข้ึนไปได 



  

  

รายละเอยีดแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาการศกึษาระยะเวลา 4 ป (พ.ศ. ๒๕60 – 2563) 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  อาํเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

 

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เกณฑ

ความสําเร็จ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

 

กลุมเปาหมาย

ผูรับบริการทุกชวงวยั

มีความรูความสามารถ 

รอบดานเพียงพอตอ

การดํารงชีวิต 

 

 

จัดการศึกษานอก

ระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัยโดย

ชุมชนเปนฐานแหง

การเรียนรู 

การศกึษาขั้นพื้นฐาน 

 1. ผูไมรูหนังสือ 

 2. ระดับประถมศึกษา 

 3. ระดับมัธยมศกึษาตอนตน 

 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

2 
 
 

- 

 

48 

81 

        

รอยละของผูจบ

หลักสตูรการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มีผลสัมฤทธิ์การ

เรียน ≥ 2 

 

รอยละ 80 

 

กลุมเปาหมายมี

อาชีพเพื่อสราง

รายไดใหกับตนเอง

และครอบครัวได

อยางยั่งยืน 

 

จัดศูนยฝกอาชีพให

เปนศนูยกลางในการ

เรียนรู สาธติฝก

ทักษะ และสราง

อาชีพแกประชาชน

กลุมเปาหมายโดย

ชุมชนเปนฐาน 

การศกึษานอกระบบ 

๑. ศูนยฝกอาชีพชุมชน 

๒. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 

๓. กิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชน 

4.  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

80 

60 

60 

60 

 

80 

60 

60 

60 

 

80 

60 

60 

60 

 

80 

60 

60 

60 

 

22,000 

5,000 

12,000 

4,800 

 

    

รอยละของ

ผูรับบริการเพ่ือ

พัฒนาอาชีพนํา

ความรูไปใช

พัฒนาอาชีพให

ตนเองและ

ครอบครัว 

 

 

รอยละ 80 



  

  

เปาประสงค กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
เปาหมาย งบประมาณ (บาท) ตัวชี้วัด

ความสําเร็จ 

เกณฑ

ความสําเร็จ 2560 2561 2562 2563 2560 2561 2562 2563 

 

กลุมเปาหมายผูรับ 

บริการทุกชวงวัยมี

ความรูความสามารถ 

รอบดานเพียงพอตอ

การดํารงชีวิต 

 

 

จัดการศึกษานอก

ระบบแลการศึกษา 

ตามอัธยาศัยโดย

ชุมชนเปนฐานแหง

การเรียนรู 

จัดการศกึษาตามอัธยาศัย 

 ๑. กิจกรรมมุมอาน กศน.ตําบล 

 ๒. กิจกรรมรถมินโิมบายเคล่ือนที 

 ๓. กิจกรรมนั่งที่ไหนอานที่นั่น 

 4. กิจกรรมหนังสอืพิมพฝาผนัง 

 5. กิจกรรมบานหนังสือชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐ 

๕๐ 

๕๐ 

50 

100 

 

 

๕๐ 

๕๐ 

๕๐ 

50 

100 

 

๕๐ 

๕๐ 

๕๐ 

50 

100 

 

๕๐ 

๕๐ 

๕๐ 

50 

100 

     

รอยละของกลุม 

เปาหมายมี

ความพึงพอใจ

ตอการเขารวม

กิจกรรมการ

เรียนรูทปุระเภท 

ระดบัดีขึ้นไป 

 

รอยละ 80 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 
แผนปฎิบัติการ กศน.ตาํบลกระแสสินธุ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕60 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา 
 

 

 

 

 

 

 



  

  

บัญชีโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบติัการประจําป  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  อําเภอกระแสสินธุ  จังหวัดสงขลา 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

จํานวน(คน) 

พื้นท่ีดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

วันท่ีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

หมูท่ี ชื่อบาน 

๑ นโยบายจัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ

ตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 

 

48 

81 

 

 
 

 

 

 

 

 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

  

 

 

ตุลาคม ๒๕59 –  

กันยายน ๒๕60 

 

2 นโยบายพัฒนาคุณภาพการฝกอบรมอาชีพใน

ศูนยฝกอาชีพชุมชนไปสูระดับวิสาหกิจชมุชน 

โครงการจัดการศึกษาตอเน่ือง 

๑.การศกึษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

   ๑. ชางพื้นฐาน (ชางปูน) 

   2. การทําผาบาติก 

  3. การทําผลิตภัณฑจากเศษผา 

  ๔. กลุมสนใจ (การยอมผา) 

  ๕. กลุมสนใจ (การยอมผา) 

  6. กลุมสนใจ (การยอมผา) 

  7. กลุมสนใจ (การยอมผา) 

  8. กลุมสนใจ (การยอมผา) 

 

 

 

 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 

 

 

๓ 

3 

2 

2 

3 

1 

2 

4 

 

 

 

 

กศน.อําเภอกระแสสินธุ 

หมูที่ ๓ บานโคกโหนด 

หมูที่ ๒ บานโตนดดวน 

หมูที่ ๒ วัดโตนดดวน 

หมูที่ ๓ บานโคกโหนด 

หมูที่ ๑ บานทุงบัว 

หมูที่ ๒ บานโตนดดวน 

หมูที่ ๔ บานมวงงาม 

 

 

 

 

12,000 

  6,000 

  6,000 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

9 – 1๙  ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๑๗ – ๒๔ มกราคม  ๒๕๖๐ 

17 - 24 มกราคม ๒๕๖๐ 

  19  ตุลาคม2559 

 ๒0  ตุลาคม  2559 

๒2 ตุลาคม  2559 

๒4  ตุลาคม  2559 

๒5  ตุลาคม  2559 

 

 

 

 

สุมลฑา   ปนทอง 

สุมลฑา   ปนทอง 

กลิ่นผกา  พุฒคง 

สุมลฑา   ปนทอง 

สุมลฑา   ปนทอง 

กลิ่นผกา  พุฒคง 

กลิ่นผกา  พุฒคง 

กลิ่นผกา  พุฒคง 



  

  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย 

จํานวน(คน) 

พื้นท่ีดําเนินการ งบประมาณ 

(บาท) 

วันท่ีดําเนินการ หมายเหตุ 

หมูท่ี ชื่อบาน 

    9. กลุมสนใจ (ผูกผา) 

 10. กลุมสนใจ (ผูกผา) 

 11. กลุมสนใจ (ทําโบว) 

10 

10 

10 

4 

4 

4 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

500 

500 

500 

   15  ตุลาคม 2559 

  17  ตุลาคม 2559 

  ๒1  ตุลาคม 2559 

สุมลฑา   ปนทอง 

สุมลฑา   ปนทอง 

สุมลฑา   ปนทอง 

 โครงการจัดการศึกษาตอเน่ือง 

๒. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

    ๑. กิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตยในชุมชน 

 

 

 

60 

 

 

 

4 

 

 

 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

 

 

๒,๕๐๐ 

 

 

 

19 มกราคม  ๒๕๖๐ 

 

 

 

สุมลฑา   ปนทอง 

กลิ่นผกา  พุฒคง 

 ๓. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 

   1. กิจกรรมเรียนรูสื่อสังคมออนไลน 

 

60 

 

1 

 

หมูที่  ๑ บานทุงบัว 

 

๖,๐๐๐ 

 

8  กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 

สุมลฑา   ปนทอง 

กลิ่นผกา  พุฒคง 

 4. การศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    1.กิจกรรมอบรมใหความรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม 

 

 

60 

 

 

2 

 

 

หมูที่ ๒ บานโตนดดวน 

 

 

๒,๔๐๐ 

 

 

10 กุมภาพันธ  ๒๕๖๐ 

 

 

 

สุมลฑา   ปนทอง 

กลิ่นผกา  พุฒคง 

 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

   ๑. กิจกรรมมุมอาน กศน.ตําบล 

   ๒. กิจกรรมรถมินิโมบายเคลื่อนที่ 

   ๓. กิจกรรมนั่งที่ไหน อานท่ีนั่น 

   4. กิจกรรมหนังสือพิมพฝาผนัง 

   5. กิจกรรมบานหนังสือชุมชน 

 

25 

25 

25 

25 

๕๐ 

 

 

 

1 - 4 

 

 

 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

  

 

 

ตุลาคม ๒๕59 –  

มีนาคม ๒๕60 

 

 

 

สุมลฑา   ปนทอง 

 



  

  

 

   แผนปฏบิตักิาร ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อําเภอกระแสสินธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

    ขอที ่1.๒ การศึกษาตอเนื่อง    ๑) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน 
 
3. ชื่องาน/กจิกรรม   ศูนยฝกอาชีพชุมชน  

4. วตัถุประสงค 

     ๔.1  ผูเรียนมีอาชีพที่สามารถสรางรายไดท่ี
มั่นคงใหกับครอบครัว 
     ๔.2  ผูเรียนมีทักษะในการจัดการอาชีพได
อยางมีประสิทธภิาพ 

5. กิจกรรมหลกั  

   ๑. ชางปูน 

   2. การทําผาบาติก 

   3. ผลิตภัณฑจากเศษผา 

   ๔.  การยอมผาดํา 

   ๕.  การทําโบวดํา 

   6.  การผูกผา 

 

๖. ตัวชีว้ดัความสําเร็จ 

- รอยละ 80กลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรมพัฒนา

อาชีพ 
- รอยละ 80กลุมเปาหมายมีอาชพีเพื่อสราง

รายไดใหกับตนเองและครอบครวัไดอยางย่ังยนื  

7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

  ตําบลกระแสสินธุ 
 

จํานวน  ๑๒๐  คน 

8. งบประมาณ จํานวน..........๒๕,๑๘๕............บาท 

 งบอุดหนุน........ผลผลิตที ่4 

ผลผลติที ่5      รายจายอื่นแบงเปน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 

19,185 12,000   

 
 
9. พื้นที่ดาํเนินการ 

    ศูนย กศน.อําเภอกระแสสินธุ 

    กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

10. ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุมลฑา  ปนทอง 

โทรศัพท  086 - 6974321 



  

  

 

  แผนปฏิบัตกิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอเภอกระแสสินธุ  

 (งาน/โครงการในภาพรวม)  

 

 
 

ชื่องาน/

โครงการ 
วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท

กลุมเปาหมาย 

จํานวน

เปาหมาย 

งบอดุหนนุ ผลผลิตที ่๔ ผลผลิตที่ ๕ งบรายจายอื่น 

1. กิจกรรมศูนยฝก

อาชีพชุมชน  

๔.1  ผูเรียนมีอาชีพท่ี
สามารถสรางรายไดที่
มั่นคงใหกับครอบครัว 
๔.2  ผูเรียนมีทักษะใน
การจัดการอาชีพได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๑. ชางปูน 

  2. การทําผาบาติก 

  3. ผลิตภัณฑจาก

เศษผา 

  ๔.  การยอมผาดํา 

  ๕.  การทําโบวดํา 

  6.  การผูกผา 

 

 - รอยละ 80กลุมเปาหมาย 

เขารวมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ 
- รอยละ 80กลุมเปาหมายมี

อาชีพเพื่อสรางรายไดใหกับ

ตนเองและครอบครัวไดอยาง

ยั่งยืน 
 

-ประชาชน 

ทั่วไป ตําบล

กระแสสินธุ 

๒๐  คน 

๑๐ คน 

 
 

๑๐ คน 

๕๐  คน 

10  คน 

20 คน 
 

 

 ๑๒,๐๐๐ 

6,000 

   

6,000 

๕,๐00 
 

685 
1,500 

 

  

 รวม  120 คน  25,185   

กศน.- กฝ.-01 

1    กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อาํเภอกระแสสินธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 



  

  

 รวมสทุธ ิ  120 คน  25,185   

   แผนปฏบิตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อาํเภอกระแสสินธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

    ขอที ่1.๒ การศึกษาตอเนื่อง 
 
3. ชื่องาน/กจิกรรม  โครงการพัฒนาทักษะชีวิต   กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในชุมชน 

4. วตัถุประสงค 

4.1  เพ่ือสรางแกนนําประชาชนใหเขามามสีวนรวม

ในการสงเสรมิประชาธิปไตยในชุมชน 

4.2  เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหประชานและเยาวชนใหมี

ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย 

5. กิจกรรมหลกั  

    กิจกรรมสงเสรมิประชาธิปไตยในชมุชน 

  

 
 

   
๖. ตัวชีว้ดัความสําเร็จ 

-รอยละ ๙0 ของคนในชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรม

สามารถมีสวนรวมในการสงเสรมิประชาธิปไตยใน

ชุมชน 

    - รอยละ ๙0 ของคนในชุมชนที่เขารวมกิจกรรม

มีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย  

7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

จํานวน  60 คน 

 

8. งบประมาณ จํานวน..........2,5๐๐............บาท 

 งบอุดหนุน........ ผลผลิตที ่4 

ผลผลติที ่5   รายจายอื่นแบงเปน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
 2,5๐๐   

 
 
9. พื้นที่ดาํเนินการ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุลนางสาวสุมลฑา  ปนทอง 

โทรศัพท  086 - 6974321 



  

  

 

  แผนปฏิบัตกิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอกระแสสินธุ  

 (งาน/โครงการในภาพรวม)  

 
 
 

ชื่องาน/

โครงการ 
วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท

กลุมเปาหมาย 

จํานวนเปาหมาย งบอดุหนนุ ผลผลิตที ่๔ ผลผลิตที ่๕ งบรายจายอื่น 

1. โครงการพัฒนา

ทักษะชีวิต   

กิจกรรมสงเสริม

ประชาธิปไตยใน

ชุมชน 

1  เพ่ือสรางแกนนํา

ประชาชนใหเขามามี

สวนรวมในการสงเสริม

ประชาธิปไตยในชมุชน 

2  เพ่ือปลูกจิตสํานึกให

ประชานและเยาวชนให

มีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

กิจกรรมสงเสิรม

ประชาธิปไตยใน

ชุมชน 

 

-รอยละ ๙0 ของคนในชุมชน

ที่เขารวมกิจกรรมสามารถมี

สวนรวมในการสงเสริม

ประชาธิปไตยในชมุชน 

- รอยละ ๙0 ของคนในชุมชน

ที่เขารวมกิจกรรมมีความรู

ความเขาใจเก่ียวกับระบอบ

ประชาธิปไตย 

 

ประชาชน 

ทั่วไป ตําบล

กระแสสินธุ 

60  คน  2,5๐๐   

 รวม  60  คน  2,5๐๐   
 รวมสทุธ ิ  60  คน  2,5๐๐   

กศน.- กฝ.-01 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อําเภอกระแสสนิธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 



  

  

 

   แผนปฏบิตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อาํเภอกระแสสินธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

    ขอที ่ 1.๓ งานการศึกษาตอเนือ่ง    3)  มุงจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชมุชน 

3. ชื่องาน/กจิกรรม   โครงการพัฒนาสังคมและชมุชน  กิจกรรมเรียนรูสื่อสังคมออนไลน 

4. วตัถุประสงค 

4.1 เพ่ือใหประชาชนในตําบลกระแสสินธุ มคีวามรู

เกี่ยวกับการใชสือ่สังคมออนไลน    

๔.๒ เพ่ือใหประชาชนมีคณุธรรม จริยธรรมในการใช

สื่อออนไลนไดอยางถูกตอง 

 

5. กิจกรรมหลกั  

    กิจกรรมเรียนรูสื่อสังคมออนไลน 

  

 
 

   
๖. ตัวชีว้ดัความสําเร็จ 

-  รอยละ ๙0 ของคนในชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรม 

สามารถใชสือ่สังคมออนไลนได 

    - รอยละ ๙0 ของคนในประชาชนมีคณุธรรม 

จริยธรรมในการใชสื่อสังคมออนไลนอยางถูกตอง  

7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

จํานวน  60 คน 

 

8. งบประมาณ จํานวน..........๖,๐๐๐............บาท 

 งบอุดหนุน...... ผลผลิตที ่4 

ผลผลติที ่5       รายจายอื่นแบงเปน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
 ๖,๐๐๐ 

 

  

 
9. พื้นที่ดาํเนินการ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 
 

10. ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุมลฑา  ปนทอง 

โทรศัพท  086 - 6974321 



  

  

 

  แผนปฏิบัตกิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอําเภอกระแสสินธุ  

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

  

 
 

ชื่องาน/

โครงการ 
วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท

กลุมเปาหมาย 

จํานวนเปาหมาย งบอดุหนนุ ผลผลติที่ ๔ ผลผลิตที ่๕ งบรายจายอื่น 

1. โครงการพัฒนา

สังคมและชมุชน 

กิจกรรมการใช

สื่อสังคม

ออนไลน 

4.1 เพ่ือใหประชาชนใน

ตําบลกระแสสินธุ มี

ความรูเก่ียวกับการใชสื่อ

สังคมออนไลน    

๔.๒ เพ่ือใหประชาชนมี

คุณธรรม จรยิธรรมใน

การใชส่ือออนไลนได

อยางถูกตอง 

 

 

 

 

กิจกรรมการใชสอืสัง

คมออนไลน 
 

 

- รอยละ ๙0 ของคนในชุมชน

ที่เขารวมกิจกรรม 

สามารถใชสื่อสังคมออนไลนได 

- รอยละ ๙0 ของคนใน
ประชาชนมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการใชสือ่สังคม

ออนไลนอยางถูกตอง 
 

ประชาชน 

ทั่วไป ตําบล

กระแสสนิธุ 

60  คน  ๖,๐๐๐ 

 

  

 รวม  60  คน  6,0๐๐   

กศน.- กฝ.-01 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อําเภอกระแสสนิธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 



  

  

 รวมสทุธ ิ  60  คน  6,0๐๐   

แผนปฏิบตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อาํเภอกระแสสินธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

    ขอที ่ 1.๒ งานการศึกษาตอเนือ่ง 

3. ชื่องาน/กจิกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี

4. วตัถุประสงค 

๔.1  เพื่อสงเสริมการเรียนรู การทําบัญชี รับ –

จายครัวเรือน 

    ๔.2  เพ่ือเปนการดําเนินกิจกรรมภายใตหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ๔.๓เพ่ือสรางความตระหนักในการดําเนิน

ชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5. กิจกรรมหลกั  

    กิจกรรมอบรมใหความรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร

ทฤษฎใีหม 

  

 
 

   ๖. ตัวชีว้ดัความสําเร็จ 

-รอยละ  ๙0  มีความรูความเขาใจ มีทักษะ
ทางดานอาชีพและเปนผูประกอบการ  ทําให
ประชาชนกลุมเปาหมายมีรายไดเพ่ิมขึ้น
สามารถพึ่งตนเองได  สรางความเปนอยูที่ดี
ขึ้น   

7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป 

 

 

จํานวน  60 คน 

 

8. งบประมาณ จํานวน..........2,4๐๐............บาท 

 งบอุดหนุน........ ผลผลิตที ่4 

ผลผลติที ่5        รายจายอื่นแบงเปน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
 2,4๐๐   

 
 
9. พื้นที่ดาํเนินการ 

    กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

 

10. ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุมลฑา  ปนทอง 

โทรศัพท  086 - 6974321 



  

  

 

แผนปฏิบัติการ  ประจาํปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอเภอกระแสสินธุ  

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 

 

 
 

ชื่องาน/

โครงการ 
วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท

กลุมเปาหมาย 

จํานวน

เปาหมาย 

งบอดุหนนุ ผลผลิตที ่๔ ผลผลิตที่ ๕ งบรายจายอื่น 

1. โครงการ

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

กิจกรรมอบรม

ใหความรูตาม

หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ

พอเพียงและ

เกษตรทฤษฎ ี

๔.1  เพื่อสงเสริมการ

เรียนรู การทําบัญชี 

รับ –จายครัวเรือน 

  ๔.2  เพื่อเปนการ

ดําเนินกิจกรรมภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

    ๔.๓เพ่ือสรางความ

ตระหนักในการดําเนิน

ชีวติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

กิจกรรมอบรมให

ความรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเกษตร

ทฤษฎใีหม 
 

 

-รอยละ  ๙0  มีความรู
ความเขาใจ มีทักษะ
ทางดานอาชีพและเปน
ผูประกอบการ  ทําให
ประชาชนกลุมเปาหมายมี
รายไดเพิ่มข้ึนสามารถ
พึ่งตนเองได  สรางความ
เปนอยูท่ีดีข้ึน  
 

-ประชาชน 

ทั่วไป 

60  คน  2,4๐๐   

 รวม  60  คน  2,4๐๐   

กศน.- กฝ.-01 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อําเภอกระแสสนิธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 



  

  

 รวมสทุธ ิ  60  คน  2,4๐๐   

แผนปฏิบตักิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอกระแสสินธุ 

(จําแนกตามงาน / โครงการ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กศน-กผ-02/๖๐ 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อาํเภอกระแสสินธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 

2. สอดคลองกบันโยบาย และจดุเนนการดําเนินงาน กศน. ป ๒๕๖๐  ๑. ดานการจัดการศึกษาและการเรียนรู 

๑.๓ การศึกษาตามอัธยาศัย 

3. ชื่องาน/กจิกรรม   กจิกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. วตัถุประสงค 

   4.1 เพ่ือสนับสนุนสงเสริม กศน.ตําบล และภาคี

เครือขายในการจัดกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูใน

รูปแบบการศึกษาตามอัธยาศัย 

     4.2 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนและทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

จัดการขยะดวย

5. กิจกรรมหลกั  

๑. กิจกรรมมุมอาน กศน.ตําบล 

๒. กิจกรรมรถมินิโมบายเคลื่อนที ่

๓. กิจกรรมนั่งที่ไหน อานที่น่ัน 

4. กิจกรรมหนังสือพิมพฝาผนัง 

5. กิจกรรมบานหนังสอืชุมชน 

     

  ๖. ตัวชีว้ดัความสําเร็จ 

-รอยละ ๙0 ของคนในชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรม

สามารถมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษาตาม

อัธยาศยั 

 
 

7. เปาหมาย 

ประเภทกลุมเปาหมาย จํานวนเปาหมาย 

- ประชาชนทั่วไป จํานวน  150 คน 

 

8. งบประมาณ จํานวน.....................บาท 

 งบอุดหนุน........  ผลผลิตที ่4 

 ผลผลิตที ่5       รายจายอื่นแบงเปน 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส4 
    

 
 
9. พื้นที่ดาํเนินการ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ 

 

10. ผูรับผิดชอบ 

ชื่อ – สกุล  นางสาวสุมลฑา  ปนทอง 

โทรศัพท  086 - 6974321 



  

  

 

  แผนปฏิบัตกิาร  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

กศน.ตําบลกระแสสินธุ  ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยัอเภอกระแสสินธุ  

 (งาน/โครงการในภาพรวม) 
  

 
 

ชื่องาน/

โครงการ 
วตัถปุระสงค กจิกรรมหลัก ตวัชีว้ดัความสําเร็จ 

เปาหมาย งบประมาณ 

ประเภท

กลุมเปาหมาย 

จํานวน

เปาหมาย 

งบอดุหนนุ ผลผลิตที ่๔ ผลผลิตที่ ๕ งบรายจายอื่น 

1. กิจกรรมการ 

ศึกษาตาม

อัธยาศยั 

 

 1 เพ่ือสนับสนุน

สงเสริม กศน.ตําบล 

และภาคีเครือขายในการ

จัดกิจกรรมสงเสริมการ

เรียนรูในรปูแบบ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 2 เพ่ือสงเสริมใหชุมชน

และทุกภาคสวนมสีวน

รวมในการสนับสนุนการ

ดําเนินการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 

๑. กิจกรรมมุมอาน 

กศน.ตําบล 

๒. กิจกรรมรถมินิ

โมบายเคลื่อนที ่

๓. กิจกรรมนั่งที่

ไหน อานที่นั่น 

4. กิจกรรม

หนังสือพิมพฝาผนัง 

5. กิจกรรมบาน

หนังสือชุมชน 
 

 

-รอยละ ๙0 ของคนในชุมชน

ที่เขารวมกิจกรรมสามารถมี

สวนรวมในการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย 

 
 

-ประชาชน 

ทั่วไป 

25  คน 

 
 

 

25  คน 

 

25  คน 

 

25  คน 

 

50 คน 

 

 

 -   

 รวม  150  คน  -   

กศน.- กฝ.-01 

1.   กศน.ตําบลกระแสสินธุ        ศนูย กศน.อาํเภอกระแสสินธุ          สํานกังาน กศน. จังหวัดสงขลา 



  

  

 รวมสทุธ ิ  150  คน  -   

 


