แผนยุทธศาสตร
พ.ศ. 2559 – 2562 ( 4ป )

สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
สํานักงาน กศน.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
แผนยุทธศาสตร สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2559- 2562 จัดทําขึ้นเพื่อเปน
กรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานหนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตรไดเริ่มจากการทบทวนวิเคราะหสถานภาพขององคกร วิเคราะหความพรอม และ
ศักยภาพ ตลอดจนโอกาสและขอจํากัดในการพัฒนาเพื่อการกําหนดภาพในอนาคตขององคกรซึ่งในปจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจขององคกร ทั้งในสภาพแวดลอมภายนอก ดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ตลอดจนการเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีผล
ตอนโยบายการพัฒนาประเทศ โดยรัฐบาลไดกําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ เปนวาระแหงชาติ นโยบาย
รัฐบาล การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบราชการ การปฏิรูปการเงินและระบบงบประมาณภาครัฐ พระ
ราชกฤษฎีกาการบริหารกิจการบานเมืองดี ที่ทุกสวนราชการทุกระดับตองดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ โดยจะตองมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนและดําเนินการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมเพื่อใหสามารถรับกับสถานการณ และสรางความ
เขมแข็งทางศักยภาพดานตาง ๆ ดวยการกําหนดทิศทางและกลยุทธในการพัฒนาองคกรใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
14 กุมภาพันธ 2555

สารบัญ
หนา

สวนที่ 1 บทนํา
1. ความเปนมา
- ประวัติความเปนมาของจังหวัดลําพูน
- ประวัติความเปนมาของสํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
2. การวิเคราะห SWOT จาการสํารวจ
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
- การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
3. จุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะคุกคาม

5
16
19

สวนที่ 2 วิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย เปาหมาย
1. วิสัยทัศน
2. พันธกิจ
3. กลยุทธ
4. ยุทธศาสตร
5. นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน.จ.ลําพูน

21
21
21
22
23

สวนที่ 3 รายละเอียดเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลุมเปาหมาย
รายละเอียดเปาประสงค/ตัวชีว้ ัด/กลุมเปาหมายนโยบาย

30

สวนที่ 4 รายละเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร/โครงการ พ.ศ. 2555-2558
1. ตารางแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2559 – 2562
2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร พ.ศ. 2559 – 2562

32
35

1
2

สวนที่ 1
บทนํา
1.ประวัติความเปนมา
1. สภาพทั่วไป
จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชยเปนเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,340 ป ตามพงศาวดาร
โยนกเลาสืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เปนผูเกณฑพวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญ
มาสรางเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหวางแมน้ําสองสายคือ แมน้ํากวง และแมน้ําปง เมื่อมาสรางเสร็จได สงทูตไปเชิญ
ราชธิดากษัตริยเมืองละโวพระนาม “จามเทวี” มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศกษัตริย
ตอมาหลายพระองค จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสียการปกครองใหแกพอขุนเม็งรายมหาราช ผูรวบรวม
แวนแควนทางเหนือเขาเปนอาณาจักรลานนา เมืองลําพูนถึงแมวาจะตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักร
ลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมใหแกผูที่เขามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานทั่วไปใน
เวียงกุมกาม เชียงใหมและเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักร
ลานนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเมืองลําพูนจึงไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย มีผูครอง
นครสืบตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจาผู
ครองนครองคสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแกพิราลัย เมืองลําพูนจึงเปลี่ยนเปนจังหวัด มีผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูปกครองสืบมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน
2. การแบงเขตการปกครอง
จังหวัดลําพูน แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมูบาน 1 องคการบริหารสวนจังหวัด 19 เทศบาลเมือง /เทศบาลตําบล 45 องคการบริหารสวนตําบล และ 17 ชุมชน
อําเภอ

พื้นที่ ตร.กม. ตําบล

ชุมชน

15

หมูบาน เ ท ศ บ า ล อบต.
เมือง/ตําบล
159 8
8

17

หางจาก
จังหวัด
2 กม.

เมืองลําพูน(รวม
เทศบาลเมือง
ลําพูนพื้นที่
6 ตร.กม.)
ปาซาง
บานโฮง
แมทา

479.825

299.950
596.950
762.630

9
5
6

89
62
71

-

11 กม.
36 กม.
25 กม.
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อําเภอ

พื้นที่ ตร.กม. ตําบล

ลี้
ทุงหัวชาง
บานธิ
เวียงหนองลอง
รวม

1,701.990
486.129
129.024
49.433
4,505.882

8
3
2
3
51

หมูบาน เ ท ศ บ า ล
เมือง/ตําบล
99
2
35
1
36
1
24
1
575 19

อบต.

ชุมชน

8
3
1
2
45

17

หางจาก
จังหวัด
105 กม.
105 กม.
26 กม.
45 กม.
-

ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร
จังหวัดลําพูนปจจุบันมีประชากรจํานวน 406,334 คน เปนชาย 199,219 คน เพศหญิง
207,115 คน ในจํานวนนี้เปนชาวเขาเผากะเหรี่ยง จํานวน 26,568 คน คิดเปนรอยละ 6.54 ของประชากร
ทั้งหมด โดยอาศัยอยูในพื้นที่สูง อําเภอบานโฮง อําเภอแมทา อําเภอลี้ และอําเภอทุงหัวชาง
- ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยเทากับ 90 คน ตอพื้นที่ 1 ตร.กม.
- อัตราการเกิดเทากับ 9.36 ตอพันประชากร อัตราการตายเทากับ 9.99 ตอพันประชากร
- อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ เทากับรอยละ – 0.004 อยูในเกณฑต่ํา
3. สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
3.1 ประวัติความเปนมา
ป พ.ศ. 2509 กองสงเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความชวยเหลือจาก
องคการยูซอมแหงสหรัฐอเมริกา โดยจัดยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณการศึกษาพรอมทั้งใหทุนการศึกษา
ภายในประเทศแกครู และการดูงานตางประเทศ โดยใหมีที่ปรึกษาโครงการดานการจัดสอนวิชาชีพชาว
สหรัฐอเมริกา 1 คน รวมดําเนินการตั้งหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ปละ 9 แหง ใหครบตามโครงการในป 2515
รวม 54 แหง โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชาตาง ๆ เชน
ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางเชื่อมโลหะ ชางวิทยุ ชางดัดผม-เสริมสวย ชางตัดเสื้อสตรี ชางตัดเสื้อชาย
ชางอาหาร-ขนม เปนตน เพื่อใหเด็กและผูใหญที่ออกจากโรงเรียนแลว มีความรูดานอาชีพ สามารถทําการ
ประกอบอาชีพไดตอมาในปพ.ศ.2514 ไดเปลี่ยนชื่อหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ มาเปนโรงเรียนฝกฝนอาชีพ
เคลื่อนที่
ใน ป พ.ศ.2514 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40”
ณ จังหวัดลําพูน โดยใชอาคารโรงเรียนการชางสตรี ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และป พ.ศ. 2515
คณะปฏิวัติไดมีคําสั่งใหโอน โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ มาสังกัดกองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2524 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้ง“ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ลําพูน” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนขึ้นแทนโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 ที่ถูกยุบเลิกไป แตยังคงใช
อาคารเดิมของโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 เปนสํานักงานชั่วคราว มีหนาที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน
ไดแก การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานการศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย
ในรูปแบบหองสมุดประชาชน ที่อานหนังสือประจําหมูบาน และจัดโครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือแหงชาติ
ในปงบประมาณ 2532 กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณในการกอสรางศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดลําพูน ณ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซึ่งใชที่ดินราชพัสดุ ที่กรมอาชีวศึกษาโอนให มี
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เนื้อที่ 12 ไร 1 งาน 63 ตารางวา แปลงหมายเลขที่ ลพ 427 และใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน นับ
จากนั้นเปนตนมา งานการศึกษาภาคประชาชนของคนลําพูน ไดเจริญรุดหนาเปนที่ประจักษของคนลําพูน โดย
การนําของผูบริหารระดับจังหวัดมาเปนลําดับ มีผลงานเปนที่ประจักษ และในปพ.ศ. 2536 ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดลําพูนอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ ได
ประกาศจัดตั้ง “ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ” เพื่อเปนสถานศึกษาที่ทําหนาที่จัดการศึกษานอก
โรงเรียนในพื้นที่บริการของจังหวัดลําพูน รวม 8 อําเภอ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดลําพูน สงผลใหการบริการการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ทําไดอยางทั่วถึงมากขึ้น
ใน ป พ.ศ. 2551 ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 4
มีนาคม 2551 เปนตนมา ไดเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน” เปน “สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน” โดยเรียกชื่อยอวา “สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําพูน” มีสถานะเปนหนวยงานการศึกษามีบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ กํากับดูแลสถานศึกษาใน
สังกัดคือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แหง เรียกชื่อยอวา “กศน.
อําเภอ” และกําหนดในวันที่ 4 มีนาคม ของทุกปเปนวันสถาปนาสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยูเลขที่ 178 หมูที่ 11 ถนนลําพูน – ริมปง ตําบล
ตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ชื่อเดิม ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ซึ่งเปนสถานศึกษาตั้งขึ้นตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2524 โดยรวมหนวยงานตางๆ เขาดวยกันคือ โรงเรียน
ฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 หนวยโสตทัศนศึกษา และหองสมุดประชาชนจังหวัดลําพูน ซึ่งใชที่ดินของราชพัสดุ
ที่ กรมอาชีวศึกษาโอนใหโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40 มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร 1 งาน 63 ตารางวา ตอมา
วันที่ 3 มีนาคม 2551 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 ไดเปลี่ยนเปนหนวยงาน
ทางการศึกษา ชื่อ “สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน” ชื่อยอวา
“สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน” ชื่อภาษาอังกฤษ “Lumphun Provincial Office of the Non-Formal and
Informal Education”
ที่ตั้ง :

178 หมูที่ 11 ถนนลําพูน-ริมปง ตําบล ตนธง อําเภอ เมือง จังหวัดลําพูน
โทรศัพท : 0-5351-1295 โทรสาร : 0-5356-1255
E-mail : lpn_51@lpn.nfe.go.th , nfe_51@hotmail.com

ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา : โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 40
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ – สกุล ผูบริหาร
นายจเร พวงแกว
วาที่ ร.ต.เกษม ศรีวัง
นายมานิต ติณะคัต
วาที่ ร.ต.ประชิต เครือสุคนธ
นายภาคภูมิ ปนพัด

ปที่ดํารงตําแหนง
พ.ศ. 2514-2517
พ.ศ. 2517-2519
พ.ศ. 2519-2522
พ.ศ. 2522-2523
พ.ศ. 2523-2524
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ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน
ที่
ชื่อ – สกุล ผูบริหาร
ปที่ดํารงตําแหนง
1.
นางสาวเพ็ญสุข หวังแกว
30 ธันวาคม 2524- 30 กันยายน 2526
2.
นายณรงศักดิ์ กุลจินต
1 ตุลาคม 2526 - 30 พฤศจิกายน 2527
3.
นายเอกฉันท ศรีจันทร
1 ธันวาคม พ.ศ.- 15 กุมภาพันธ 2530
4.
นายพิสัณห ปนมาศ
16 กุมภาพันธ 2530- 7 มกราคม 2531
5.
นายอนุรักษ ปญญานุวัฒน
8 มกราคม 2531- 22 มีนาคม 2533
6.
นายยุทธชัย ปานศรี
22 มีนาคม 2533- 12 ตุลาคม 2533
7.
นางเพ็ญสุข หวังแกว
22 ตุลาคม 2539- 30 กันยายน 2538
8.
นายโฆษิต โฆษณสันติ
1 พฤศจิกายน 2540- 10 พฤศจิกายน 2540
9.
นายพิสัณห ปนมาศ
17 พฤศจิกายน 2540- 19 มกราคม 2542
10. นายวรพจน เตียวกุล
21 มกราคม 2542- 19 ธันวาคม 2542
11. วาที่ ร.ต. ธนิต แทงทองคํา
27 มกราคม 2542 – 10 ตุลาคม 2544
12. นายสุพล ทองคํา
10 ตุลาคม 2544- 11 เมษายน 2548
ทําเนียบผูบริหารหนวยงาน : สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน
ที่
ชื่อ – สกุล ผูบริหาร
ปที่ดํารงตําแหนง
1.
นายบุญทรง จิโนเปง
12 เมษายน 2548- 5 มิถุนายน 2552
2.
นายสุรพงษ ไชยวงศ
12 มิถุนายน 2552 – 30 พศจิกายน 2554
3.
นายพีระพงษ มหาวงศนันท
30 พฤศจิกายน 2554 – 22 ตุลาคม 2557
4.
นางยุพิน บัวคอม
24 ตุลาคม 2557 - ปจจุบัน
ขอมูลบุคลากร
ที่
ประเภท
1
ผูบริหาร
2
ขาราชการ
3
ลูกจางประจํา
4
พนักงานราชการ สนง.กศน.จังหวัด
5
หัวหนา กศน.ตําบล
6
อัตราจางเหมา
7
บรรณารักษหองสมุด
8
ครู ศรช.
9
ครู ปวช.
รวม
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จํานวน (คน)
10 คน
18 คน
10 คน
9 คน
50 คน
9 คน
8 คน
10 คน
3 คน
126 คน
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3. สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน มีสถานศึกษาใน
สังกัด คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 8 แหง ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
1. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือง
2. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอปาซาง
3. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานโฮง
4. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแมทา
5. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอลี้
6. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุงหัวชาง
7. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอบานธิ
8. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงหนองลอง
4. แหลงเรียนรู
หองสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดลําพูน 1 แหง
หองสมุดประชาชนอําเภอ
7 แหง
กศน.ตําบล
51 แหง
ศูนยการเรียนชุมชนไทยภูเขา “แมฟาหลวง” 15 แหง
2. การวิเคราะห SWOT จากการสํารวจ
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน
การจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดลําพูน พ.ศ. 2559 - 2562 ไดนําสภาวะแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนศักยภาพพื้นฐาน
รวมถึงแนวโนมการปรับเปลี่ยนบทบาท ภาระหนาที่ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มาวิเคราะหประมวลถึงผลกระทบที่สงผลตอการปฏิบัติภารกิจในอนาคต และพิจารณา
ถึงภารกิจและเปาหมายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูนเพื่อ
การพิจารณาจัดวางทิศทาง นโยบายการพัฒนาและการบริหาร อันจะนําไปสูการวางกลยุทธในการดําเนินภารกิจ
ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูนใหบรรลุวิสัยทัศน และสนอง
นโยบายแหงรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1. สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment)
1.1 ขอมูลทั่วไป
ความเปนมาจังหวัดลําพูน
ขอมูลจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เปนเมืองโบราณ มีอายุประมาณ
1,342 ปตามพงศาวดารโยนกเลาสืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชยวา ฤาษีวาสุเทพ เปนผูเกณฑพวกเม็งค
บุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสรางเมืองนี้ขึ้น ในพื้นที่ระหวางแมน้ํา สองสายคือ แมน้ํากวงและแมน้ําปง เมื่อมา
สรางเสร็จไดสงทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย เมืองละโวพระนาม "จามเทวี" มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญไชย
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สืบราชวงศกษัตริยตอมาหลายพระองค จนกระทั่งถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสีย การปกครองใหแกพอขุนเม็งราย
มหาราช ผูรวบรวมแวนแควนทางเหนือเขาเปน อาณาจักรลานนา เมืองลําพูน ถึงแมวาจะตกอยูภายใตการ
ปกครองของอาณาจักรลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแกผูที่เขามาปกครอง
ดังปรากฏ หลักฐานทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญ ในทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน มหาราช เมืองลําพูนจึงไดเขามาอยูใน
ราชอาณาจักรไทย มีผูครองนครสืบตอกันมาจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจาผูครองนครองคสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแกพิราลัย เมืองลําพูน
จึงเปลี่ยนเปนจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูปกครองสืบมา จนกระทั่งถึงปจจุบัน
ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ ที่ตั้ง
จังหวัดลําพูน ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพ มหานคร
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เปนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสาย
พหลโยธินเปนระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงที่ 18 องศา
เหนือ และเสนแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยูหางจากจังหวัดเชียงใหมเพียง
22 ก.ม.เปนพื้นที่ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขงหรือพื้นที่สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจรวมกับจังหวัดเชียงใหม
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดลําพูนตั้งอยูในภาคเหนือ ซึ่งตามตําแหนงที่ตั้งอยูในเขตรอนที่คอนไปทาง เขตอากาศ
อบอุนในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปใน แผนดินหางไกลจากทะเล จึงมีฤดู
แลงที่ยาวนานและอากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3
ชวงฤดู คือชวงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศรอน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเปนฤดู
ฝน และชวงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธมีอากาศหนาวเย็นเปนฤดูหนาว ซึ่งฤดูหนาวและฤดูรอนนั้น
เปนชวงฤดูแลง ที่มีระยะเวลาติดตอกันประมาณ 6 เดือน ในชวงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไมรอนเทากับ
ในฤดูรอน และไมหนาวเย็นเทา ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยูระหวางสองฤดูดังกลาว
สภาวะเศรษฐกิจ
ดานการเกษตรกรรม จังหวัดลําพูนมีพื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร รวม 641,889 ไร คิดเปน
รอยละ 22.79 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด จํานวนเกษตรกร 224,971 คน คิดเปนรอยละ 55.37 ของ
ประชากรทั้งหมด
ดานการอุตสาหกรรม
จังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด 833 โรงงาน เงินลงทุน 33,242 ลาน
บาทการจางงานรวม 51,863 คน แยกเปน นอกเขตนิตมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 765 โรงงานมีเงิน
ลงทุน 6,375 ลานบาท มีคนงาน 14,923 คน รวมโรงงานที่ตั้งในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเอกชนใน
เครือสหพัฒนอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 9 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 1,131 ลานบาท คนงาน 2,397
คน โรงงานที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่เปดดําเนินการแลว 68 โรงงาน มีเงินลงทุน ประมาณ
26,867 ลานบาท และมีแรงงานประมาณ 36,940 คน มีมูลคาการสงออก (ป 2543) 40,105 ลานบาท
สรุป ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม
กระจายอยูทุกพื้นที่ของแตละอําเภอ แตสวนใหญจะตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองลําพูนมากที่สุด รองลงมา คือ
อําเภอปาซาง และอําเภอแมทา โดยทั้ง 3 อําเภอมีอาณาเขตติดตอกัน มีปจจัยดานวัตถุดิบในดานการผลิต
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ดานโรงงาน ดานคมนาคมขนสง ที่เอื้ออํานวยตอการลงทุน ซึ่งการลงทุนสวนใหญเปนอุตสาหกรรม ที่ตองพึ่งพา
วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นโดยเฉพาะวัตถุดิบทางดานการเกษตร
สินคาที่สําคัญของจังหวัด
สินคาเกษตร >ลําไย แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก อําเภอเมือง ปาซาง ลี้ และบานโฮง กระเทียม
แหลงผลิตสําคัญ ไดแก อําเภอลี้ ปาซาง และบานโฮง หอมแดง แหลงผลิตสําคัญ ไดแก อําเภอบานโฮง ลี้ และ
ปาซาง พืชผัก แหลงผลิตสําคัญ ไดแก อําเภอเมือง และอําเภอบานโฮง โดยลําพูนนับเปนแหลงผลิต พืชผักที่
สําคัญของภาคเหนือ ผลผลิตสวนหนึ่งจะปอนเปนวัตถุดิบแกโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และสวนหนึ่งจะถูก
สงไปจําหนายในจังหวัดตาง ๆ เชน เชียงใหม ลําปาง กรุงเทพฯ นครสวรรค
สินคาหัตถกรม > ผาฝายทอมือ นิยมทํากันทุกอําเภอเปนอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นงาน
เกษตรกรรม แตที่มีชื่อเสียงมากคือ อําเภอปาซาง โดยเฉพาะที่บานหนองเงือก หมูที่ 5 ตําบลแมแรง ผาฝายทอ
มือของจังหวัดลําพูนทํากันในหลายรูปลักษณะ ทั้งผาผืนสําหรับนําไปตัดเย็บผาซิ่น เสื้อผาสําเร็จรูป ตลอดจน
อุปกรณเครื่องใชภายในบาน เชน ผาปูโตะ ที่รองแกว-จาน ฯลฯ ในดานการจําหนายผาทอและผลิตภัณฑนั้น
โดยทั่วไปอาศัยตลาดใหญเปนหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม ผาไหมยกดอก โรงงานผลิตผาไหมยกดอกที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดลําพูนคือโรงงาน เพ็ญศิริไหมไทยซึ่งไดมีการปรับปรุงแบบดานลวดลาย โดยอาศัยลายผาใน
สมัยโบราณประยุกต ปรับปรุงประกอบกับฝมือที่ประณีต ทําใหผาไหมยกดอกของลําพูนมีเอกลักษณและมี
ชื่อเสียง เปนที่รูจักทั่วไป ไมแกะสลัก แหลงผลิตที่สําคัญอยูในเขตอําเภอแมทา มีการแกะสลักไมจามจุรีเปนรูป
คน สัตวเครื่องใชและเครื่องประดับภายในบาน เปนที่นิยมของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ
เซรามิกส ถึงแมวาจะมีโรงงานผลิตเพียงไมกี่โรงแตก็สามารถสรางมูลคาในการจําหนายให กับจังหวัดลําพูน โดย
มีการสงออกไปจําหนายทั้งภายในและตางประเทศมูลคาปละหลายลานบาท โดยผลิตภัณฑสวนใหญจะเปน
ลักษณะของเครื่องใชและเครื่องตกแตงบานในลักษณะการเลียนแบบ ของโบราณ ซึ่งเปนที่นิยมของชาว
ตางประเทศสินคาอุตสาหกรรม สวนใหญไดแก สินคาที่ผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและ
สวนอุตสาหกรรมบริษัทสหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดแก - ชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนและอุปกรณ - อาหารและเครื่องดื่ม - การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร - อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องหนัง - เสื้อผาสําเร็จรูป
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประชาชนชาวจังหวัดลําพูนสวนใหญมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชื่อฟง และ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ชอบทําบุญทําทาน รักสงบและมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ ยึดมั่นใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของทองถิ่นอยางเครงครัด ชาวจังหวัดลําพูนมีวัฒนธรรม ประเพณีที่ยึดมั่นและ
สืบทอดกันมาทุกวันนี้ ไดแก
ดานวัฒนธรรม
1. ภาษา มีภาษาพูดที่เปนเอกลักษณของทองถิ่นชาวลําพูน ไดแก ภาษาคําเมือง ภาษาคํายอง
ภาษาลื้อ ซึ่งเปนภาษาทองถิ่นที่ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดลําพูนใชกันอยู
2. การแตงกาย เปนเอกลักษณของชาวลานนา คือ ผูชายจะนุงกางเกงสะดอ สวมเสื้อผาฝาย
คาดผาขาวมาที่พุง ผูหญิงนุงผาซิ่น สวมเสื้อแขนกระบอก ไวผมมวยทัดดอกไม
3. การละเลนดนตรีและขับรองดนตรีพื้นเมือง ใชในการบรรเลงในงานมงคลตาง ๆ และใชใน
การประกอบการฟอนรํา เชน ระบําซอ เครื่องดนตรีประกอบดวย สะลอ ซอ ซึง ขลุย การกลาวคาว การรองจอย
ซอ ซึ่งเปนลํานําพื้นบานของทางภาคเหนือ
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4. การแขงขันตีกลองหลวง เปนวัฒนธรรมเกาแกของเมืองลําพูน จะมีการจัดแขงขันกันใน งาน
ทําบุญ ประเพณีตาง ๆ เชน ปอยหลวง ปอยนอย โดยการนําเอากลองไมขนาดใหญของแตละ วัดหรือหมูบาน
ออกมาประชันจังหวะ ลีลา และเสียงจากการตีกลองหลวง เพื่อใหคณะกรรมการ เปนผูตัดสินถึงความเปนหนึ่ง
ในการแขงขันกลองหลวง
1.2 ยุทธศาสตร และนโยบายรัฐบาล
นโยบายของรัฐบาล ตามที่ นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2557 โดยกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ที่ระบุใหรัฐบาลมีหนาที่ในการบริหาร
ราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตางๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของ
ประชาชนในชาติ ดังนี้
นโยบายที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
นโยบายที่ 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
นโยบายที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
นโยบายที่ 6 การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายที่ 7 การสงเสริมบทบาทและ
การใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
นโยบายที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ วิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม
นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ อนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน
นโยบายที่ 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
นโยบายที่ 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
โดยสํานักงาน กศน. มีภารกิจการดําเนินงานเกี่ยวของกับนโยบายรัฐบาลนโยบายขอที่ 2 การ
รักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ ขอที่ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และนโยบายขอที่ 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1.1 นโยบายที่ 2 : การรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
1.1.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสู ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความมั่นคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือ เพื่อปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ
และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการ พื้นที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการ
พัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทํา อันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม
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ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาที่ตองไดรับการ ปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และจัดการ
ปญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงาน ตางดาว เปนตน
1.1.2 เร งแก ไขปญ หาการใชความรุน แรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํา
ยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุข กับผู
มีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ มนุษยชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของ ประชาชนในพื้นที่
ซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพื่อซ้ําเติมปญหาไมวา จากผูมีอิทธิพล ในทองถิ่น
หรือเจาหนาที่ฝายบานเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และ องคการระหวางประเทศที่อาจชวย
คลี่คลายปญหาได
1.2 นโยบายที่ 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม
1.2.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาใน ระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เปนคนดีมี คุณธรรม สรางเสริม
คุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพื่อสรางสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปน
ที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ บริการ
1.2.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษา
ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และ บูรณาการระบบ
การกูยืมเงินเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มโอกาสแกผูยากจนหรือ ดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบ โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง
1.2.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนทั่วไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา และ การเรียนรู
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองคกร ปกครองสวนทองถิ่นตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหาร จัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวขึ้น
1.2.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหสามารถมี ความรู
และทักษะใหมที่สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกัน เพื่อใหเอื้อตอการ
พัฒนาผูเรียนทั้งในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็น ผูอื่น การมีคุณธรรม
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเกี่ยวของทั้งใน และนอกโรงเรียน 1.2.5
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ ความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสม มาใชในการเรียนการสอนเพื่อเปนเครื่องมือชวยครู
หรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมทั้งปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะที่สะทอน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปน
สําคัญ
1.3 นโยบายที่ 7 : การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน พัฒนาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้ง แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะและแรงงานไม
แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

หนา 9

มีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิ วิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปน
เอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝมือแรงงานและ มาตรฐานวิชาชีพ ใน 8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียน
ควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตให เพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน เขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อใชใน
การประเมินคาจาง แรงงาน
1.3 คานิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทยตามนโยบายของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(2) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
(3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
(4) ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
(6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปน
(7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
(8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
(9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(10)
รู จั ก ดํ า รงตนอยู โ ดยใช ห ลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชดํ า รั ส ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย
และพรอมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
(11) มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มี ความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
(12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง
1.4 การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใชเปนกรอบแนว
ทางการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย
5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเรงดวน ซึ่งมีสาระสําคัญในแตละนโยบาย ดังนี้
5 นโยบายทั่วไป
(1) การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจาย อํานาจ ความ
ตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่ม ศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ รวมทั้งเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติ บัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบาย
คณะรัฐมนตรี เพื่อใหการดําเนินงานเปนที่ยอมรับและเกิดความ มั่นคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย
(2) การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการ สรางความเทา
เทียมและเปนธรรม โดยนอมนํา แนวทางการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพื่อ เปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมี
โอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและ ประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม
(3) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญ
กับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการ เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น
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และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวา ประโยชนสวนตน และเสริมสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ คิดเห็นของผูอื่น ยอมรับความแตกตางหลากหลาย
ทางความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมทั้งรู คุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย
(4) การสงเสริมและยกสถานะของครูซึ่งเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองให
ความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรที่ไดรับการ ยกยองวาเปน
แบบอยางที่ดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอด ความรูที่เหมาะสม มี
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคลองกับสภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
ในปจจุบัน
(5) การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการ
บูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนไปตาม หลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต
คอรรัปชั่น ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับงานดานการศึกษาที่ถูกตอง รวดเร็ว
และตรงกับความตองการของสังคม
7 นโยบายเฉพาะ
(1) พัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหา และพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต
(2) การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และการดํารงความ
ตอเนื่องภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน
(3) พัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เปาหมายในการ
(4) มุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
(5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทันสมัย
(6) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ป งบประมาณ
พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(7) การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา
10 นโยบายเรงดวน
(1) เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมทั้งฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน
นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย
(2) เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษา อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง
(3) เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการเพื่อจูงใจให นักเรียน
นักศึกษา พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสาย อาชีพอาชีวศึกษา
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาชีพที่ขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน
(4) ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มีเวลา
ทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมทั้งปลูกฝง ในเรื่องคานิยมหลัก
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มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดมั่นใน สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย
(5) เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ และดอยโอกาส
(6) เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะ การจัดทํา
ขอตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียน นักศึกษาเขาทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอื่น ๆ ใหเพิ่มมาก
(7) เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอื้อตอการเพิ่ม โอกาสใหมี
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณที่เหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อ สนับสนุนการแกไข
ปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(8) เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษาใน สถาบันการศึกษา
ตางๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองทั้งภายในและ ภายนอกสถาบัน
การศึกษา ใหเปนไปในแนวทางที่สรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทาง
เพศ รวมทั้งไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไปตามหลัก สิทธิมนุษยชน โดยใหมี ผลบังคับ
ใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
(9) เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เกี่ยวกับ การจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง เปนหมูคณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุก สถาบันการศึกษายึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด
(10) เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับดาน การศึกษาทั้งที่
เปนหนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตาม
เปาหมายและกรอบระยะเวลาที่กําหนด
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557- 2560
วิสัยทัศน (VISION) “เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง”
พันธกิจ
1. ดานสังคมและความมั่งคง : พัฒนาจังหวัดลําพูนใหเปนสังคมแหงดุลยภาพ สุข สงบ เขมแข็ง
เชื่อมโยงฐานความรู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม
2. ดานเศรษฐกิจ : สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สูเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ
สรางสรรค ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคา และบริการที่สอดคลองกับความตองการของตลาด และเนนฐานการผลิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไมสงผลกระทบทางลบตอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน
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3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดดวยกระบวนการมีสวนรวม โดยใชความรู ภูมิปญญาทองถิ่น และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเปนฐาน เปนเครื่องมือในการพัฒนา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม
4. ดานบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดใหมีคุณภาพ
มีประสิทธิภาพ เนนการบริหารงานแบบบูรณาการ ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
แทจริง เพื่อเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขัน ภายใตบริบทของ
การเปลี่ยนแปลง
เปาประสงค
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการ
พัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพื่อนําไปสูเมืองแหงวัฒนธรรมและความสุข
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
• เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
เปาประสงคที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ที่ดีของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
• ตัวชี้วัด รอยละความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 ดาน
• กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม
กลยุทธที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อใหเกิดสังคมคุณภาพ
• แผนงาน/โครงการ
กลยุทธที่ 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม
1. โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และบริการสาธารณะแกชุมชน
2. โครงการสรางเสริมสุขภาพ และสุขภาวะที่ดีของประชาชนอยางเปนองครวม
3. โครงการสงเสริมการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต และการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน
4. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และกําลังแรงงาน
5. โครงการสงเสริมการมีงานทํา และพัฒนาอาชีพในชุมชน
6. โครงการชุมชนตนแบบดูแลผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการชุมชนตนแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการพัฒนาเครือขายแหงการเรียนรู เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 3 : เสริมสรางความมั่นคง ปลอดภัย เพื่อใหเกิดสังคมคุณภาพ
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพยติดในชุมชน
2. โครงการสรางเครือขายองคความรูในดานความมั่นคงระดับพื้นที่
3. โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ
4. โครงการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว
ถูกตองเปนธรรม
แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

หนา 13

5. โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินแกประชาชนในสังคม
6. โครงการ สงเสริมกระบวนการสรางความเปนพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
ในยุคปฎิรูปการศึกษาตามการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545 นั้น ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของคนไทย
ใหสูงขึ้น ดังที่ระบุในมาตรา 10 วา “ ……. การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐตองจัดใหอยางทั่วถึงและไมเก็บคาใชจาย . … ” เจตนารมณ
ดังกลาว สอดคลองกับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งมุงเนน
ให ประชาชนมี โอกาสได รั บการศึ กษาขั้น พื้น ฐานที่มีคุณภาพอยางกวางขวางโดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน
รัฐบาลไดดําเนินการกําหนดนโยบายเรงการขยาย และยกระดับความรูพื้นฐานของประชากรทั้งมวล เพื่อมุงให
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยางเสมอภาคและทั่วถึง สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษามีการรณรงคขยายการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหคนไทยไดรับการศึกษาสูงขึ้น
อยางกวางขวางทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรที่ตองการ สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําเปนที่ตองเรงดําเนินการจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ใหแกประชาชนไดรับการศึกษาตอเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคมที่ใชความรูและภูมิปญญาเปนฐาน
ในการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษา
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา การจัดการศึกษาจะตอง
เปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับปวงชน ในการจัดการศึกษาใหยึดผูเรียน
เป น สํ า คัญภายใต ห ลั กการว า ผูเ รี ย นทุ กคนมีความสามารถเรีย นรูและพัฒ นาตนเองไดโ ดยการจัดการศึกษา
สามารถดําเนินการไดอยางกวางขวางและหลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงตองปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อใหมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูง มีความโปรงใส ตรวจสอบได มีความคุมคา และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพเปนที่ย อมรับ รวมถึงสรางสรรคและพัฒนา
ภาพลักษณขององคกร เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เปนบทบังคับใหทุกสวนราชการจะตองกําหนดหนาที่ตองปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและ
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการของภาครัฐที่จะสามารถนํานโยบายและเปาหมายไปสูการปฏิบัติที่เกิดผลลัพธ
ในแตละปที่ชัดเจนรวมทั้งมีกลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรของภาครัฐไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยตองการใหสวนราชการและขาราชการ มีแนวทางในการปฏิบัติราชการที่เปนมาตรฐาน
ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได และเพื่อใหประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็ว สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานไดรวมทั้งใหมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ
แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
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3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 มีหลักการ
สําคัญ คือ 1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้นในทุกระดับ 2) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 3) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ
อยางบูรณาการ และเปนองครวม และ 4) ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและ
เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน
ทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”
เปนเปาหมาย
1. วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมทุกวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากลและเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
3. เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมทางสังคม ชุมชน และสังคมใหมั่นคงและเอื้อตอการ
พัฒนาคนอยางสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
3. เปาหมายการพัฒนา
1. คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุที่
เหมาะสมในทุกชวงวัย มีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต
มีความคิดสรางสรรค มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมความเปนไทย รูจักสิทธิหนาที่ของตนเองและของผูอื่น
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
2. คุณภาพการศึกษาไดรับการยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสู
นวัตกรรมและโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
3. โอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
ลดลงอยางเปนองครวม
4. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลักในการหลอ
หลอมบมเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต และคํานึงถึง
ประโยชนตอสวนรวม
4. กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญ จึงไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น โดยหวังวายุทธศาสตรฯ นี้จะนําพาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนดวยการสรางและ
พัฒนา “ทุนมนุษย” ใหเขมแข็งมีพลังพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม สูความมั่นคงของประเทศใน
อนาคต การจัดการศึกษาจากนี้ไปจะเปนการมองหาศักยภาพที่แทจริงของทุกภาคสวนของสังคมทั้งปจจัย
ภายนอกและปจจัย ภายในที่สามารถเปนเชื้อเพลิงขับ เคลื่อนการศึกษาใหคนไทยไดรูจักศักยภาพของตนเอง
แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
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ศักยภาพของผูอื่น รูเทาทันและสามารถแขงขันไดในประชาคมโลก การจัดการศึกษาจะยึดพื้นที่ ซึ่งมีบริบทและ
ความตองการแตกตางกันเปนฐานในการพัฒนา เพื่อใหคนไทยทุกกลุมวัย ทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาสอดคลอง
กับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่นั้นๆ โดยการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการจะ
บูรณาการการจัดการศึกษาภายใต 9 ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ อันไดแก (1) การปรับตัวเขาสูประชาคม
อาเซียน/ประชาคมโลก (2) การพัฒนาสถานศึกษาและองคความรู (3) การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ
อุปกรณ (4) การพัฒนาครูทั้งระบบ (5) การพัฒนาศักยภาพผูเรียน (6) การวิจัยและถายทอดองคความรู
(7) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา (8 ) การสงเสริมการมีงานทํา และ (9) การบริหารจัดการกลยุทธของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5. ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
ไดกําหนดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหเปนไปตาม
แนวทางมีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเพื่อทําใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู และสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนไดตามศักยภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา มีจุดมุงเนนใหบุคคลไดรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติโดยให
บุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยได
2. สภาพแวดลอมภายใน ( Internal Environment)
2.1 การบริหารและการจัดการ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน มีระบบการบริหารและการจัดการ เพื่อสงเสริมสนับสนุนกํากับ
ดูแลและนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 8 แหง ใหสถานศึกษาทําหนาที่สงเสริม
สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขายในระดับ
พื้นที่ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังทําหนาที่ในการจัดการศึกษานอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ซึ่งโครงสรางการบริหารงานเปนองคกรขนาดเล็ก มีความยืดหยุนและความคลองตัวสูงมีการกระจายอํานาจการ
บริหารงานอยางมีแผนและมีเปาหมาย แตในกระแสการพัฒนาในสังคมฐานความรูองคกรการศึกษานอกระบบ
ตองปรับเปลี่ยน บทบาทจาก ผูจัด ( Provider ) เปน ผูสงเสริมสนับสนุน (supporter) การเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน ตองมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพื่อทํางานในเชิงรุกและทํางานรวมกับภาคีเครือขาย
บุคลากรตองมีทักษะในการประสานงาน เพื่อการทํางานในลักษณะพันธมิตรตองทําหนาที่เสมือนนายหนา
ทําหนาที่ติดตอประสานระหวางคนอยากไดความรู กับคนที่มีความรู คอยกระตุนสงเสริมสนับสนุนเพื่อขยาย
บริการความรูหรือการเรียนรูอยางกวางขวางและตอเนื่อง
2.2 งบประมาณ
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ไดรับงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แบงเปน งบบุคลากร ในสวนเงินเดือนขาราชการลูกจางประจํา
และ พนักงานราชการ งบลงทุน จะไดรับจัดสรรเปนรายป เพื่อเปนคาครุภัณฑ และซอมแซมปรับปรุงสิ่งกอสราง
ซึ่งทางสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) เปนผูพิจารณา
จัดสรรเอง ในสวนงบดําเนินงาน จะไดรับจัดสรรตามจํานวนกลุมเปาหมาย โดยสํานักงาน กศน. จะใชฐาน
ปงบประมาณกอนในการจัดสรร ทําใหไมสามารถเพิ่มจํานวนงบประมาณ แตปรับลดในจํานวนกลุมเปาหมาย
แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
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และงบอุดหนุนไดรับการจัดสรรตามคาใชจายรายหัวตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม
2.3 พื้นที่และอาคารสถานที่
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน รับผิดชอบพื้นที่ 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมูบาน โดยมี
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแตละอําเภอ รับผิดชอบทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน
ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขายในระดับพื้นที่ มีทั้งอยู
รวมกับหองสมุดประชาชนอําเภอ และมีอาคาร ที่ตั้งเปนเอกเทศของตนเอง โดยใชอาคารของหนวยงานอื่นหรือ
โรงเรียนยุบเลิก บางแหงปรับปรุงอาคาร หรือสรางเพิ่มเติม จากงบบริจาค และงบสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มี กศน.ตําบล จํานวน 51 แหง เพื่อเปนศูนยกลางจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางทั่วถึงและมีคุณภาพรวมกับภาคีเครือขาย
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ และไดรับงบประมาณในการจัดสรางศูนย กศน.ตําบลจํานวน 8 แหง
ในปงบประมาณ 2554 ซึ่งจะตองมีการจัดสรางใหครบทุก กศน. เพื่อเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนได
อยางทั่วถึงและครอบคลุมกลุมเปาหมายในพื้นที่ตอไป
2.4 บุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน มีบุคลากร ผูบริหาร 10 คน
ขาราชการครู จํานวน 15 คน พนักงานราชการ 8 คน ครู อาสาสมัคร กศน. 36 คน ครู กศน.ตําบล 49 คน
ครูศูนยการเรียนชุมชน 2 ครู ปวช. 5 คน บรรณารักษอัตราจาง 8 คน และลูกจางประจํา 9 คน รวมทั้งสิ้น
142 คน จากสัดสวนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรพบวาสัดสวนระดับปริญญา โท : ตรี เทากับ 14 : 128 ซึ่ง
ขาราชการครู ที่ลงไปปฏิบัติหนาที่ใน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจํานวน 13
คน โดยสวนใหญจะเปนตําแหนง อํานวยการศูนย ฯ 1 คน เปนขาราชการครู 1-2 คน ในสวนการบริหาร
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน ประกอบดวยบุคลากร ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และบุคลากรทางการศึกษา
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในกลุมงานตางๆ ที่เปนพนักงานราชการจํานวน 8 คน
2.5 การจัดการศึกษา หลักสูตร นักศึกษา และคุณภาพการศึกษา
สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ไดดําเนินการการจัดการศึกษาใหกับประชาชนกลุมเปาหมายตาม
ตองการและความจําเปน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ การจัดการศึกษาตอเนื่อง
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเกิดผลผลิต ดังนี้
1) จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และแผนการศึกษาแห งชาติ สํานั กงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย มีหนาที่จัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเนนการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
และสงเสริมให ประชาชนที่พลาด โอกาสทางการศึกษาในระบบไดมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษานอกระบบโดย
เน นการจัด การศึ กษาตามความสนใจ ศั กยภาพของตนเอง เพื่อใหมีพื้น ฐานความรูพอเพีย งที่จะดําเนินชีวิต
สามารถนําความรูไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ ความเปนอยูใหดีขึ้น หรือเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ รวมถึงการจัด กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ที่เนนกิจ กรรม หลากหลาย ในการพัฒนาผูเรียนดานรางกาย จิตใจ สติปญ ญา อารมณและสังคม มุ ง
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สงเสริมเจตคติคุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมที่พึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สราง
จิ ต สํ า นึ กในธรรมชาติ และสิ่ งแวดล อม ปรั บ ตั ว และปฏิบัติตนใหเป น ประโยชนต อสังคม ประเทศชาติ และ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
2) พัฒ นาการเทียบโอนความรู (การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6) เพื่อพัฒนาทุนมนุษย เพื่อเสริมสรางนวัตกรรม โดยมีเปาหมาย เพิ่มความรู
สู ม วลชน เป ด โอกาสให นํ า ผลงานจากการทํ า งานมาเที ย บโอน และศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ตามระบบให ไ ด ร ะดั บ
มัธยมศึกษาปที่ 6 ภายใน 8 เดือน ซึ่งเปนนวัตกรรมกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถภาพความสามารถของผู
ขาดโอกาสทางการศึกษา
3) การสงเสริมการรูหนังสือ ดําเนินการสงเสริมการรูหนังสือ (อานออก เขียนได
และคิดเลขเปน) ใหกับกลุมเปาหมายพื้นราบ และกลุมเปาหมายชาวไทยภูเขาสูง ในรูปแบบศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช) ในพื้นที่อําเภอแมทาและอําเภอทุงหัวชาง จํานวน 15 แหง
4) การจัดการศึกษาตอเนื่อง เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบที่เปน
หลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษาสายอาชีพ กลุมสนใจ ที่จัดตามความตองการของกลุมเปาหมายที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5) การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา เปนการจัดการศึกษาสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูหนังสือและมีความรูพื้นฐานเกี่ยวของกับการดํารงชีวิต โดยจัดกิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การทํางานเปนกลุม ความรับผิดชอบ วิถีประชาธิปไตย จัดกิจกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีชีวิตของชนเผา จัดในพื้นที่ อําเภอแมทา และทุงหัวชาง
6) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการเสนอโอกาส และ
ทางเลือก เพื่อการศึกษาหา ความรูดวยตนเองใหแกประชาชนทั่วไปใหไดรับการศึกษาและเพิ่มเติมความรูใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง ของโลกกอใหเกิดโลกทัศนที่กวางขวางสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงชีวิตให
กาวหนาและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุขดวยการจัดบริการขอมูล ขาวสาร และความรู ในรูปแบบ
หองสมุดประชาชนแหลงเรียนรูในชุมชน กศน.ตําบล ซึ่งเปนแหลงความรูของชุมชนที่ใหบริการการศึกษาตาม
อัธยาศัยแกประชาชนในพื้นที่ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ในรูปของสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนศึกษา สื่อ
อิเล็คโทรนิกส และสื่ออื่น ๆ จํานวน 51 แหง
ดังนั้น จะเห็นไดวาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัยมีความหลากหลาย
มีความยืดหยุนตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ตรงตามวิถีชีวิตของผูรับบริการ และสามารถกระจายการ
จัดการเรียนรูลงสูพื้นที่ไดครอบคลุมในระดับบุคคล ระดับชุมชน โดยมีการประสานการทํางานรวมกันกับภาคี
เครือขาย หากพิจารณาในภาพรวมจะพบวาประสบความสําเร็จเปนที่นาพึงพอใจ คือ สามารถจัดบริการไดตาม
เปาหมายเชิงปริมาณตามแผนที่กําหนดไว แตในสวนความสําเร็จในมิติของเชิงคุณภาพยังไมเปนที่นาพึงพอใจ แต
หากมอง การไดรับโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา การศึกษานอกระบบ
พบวามีผลตอการสรางสรรคใหคนมีความรู ความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดระดับหนึ่ง และอีกทั้งยังสงเสริม
ใหมีคนดีใหสังคม และการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมชุมชน ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานกิจกรรมการเรียนรูใน
หลักสูตรของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแตละปงบประมาณเปนจํานวนไมนอยที่มีโอกาส
นําความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรูที่ไดรับไปใชประโยชนในชีวิต ทั้งดานการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพ การเพิ่มพูนทักษะชีวิต และการทําประโยชนตาง ๆ ใหกับสังคมและชุมชน
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3. การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT)
3.1 จุดแข็ง ( Strength )
1) ผูบริหารมีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการในการบริหารและสนับสนุนสงเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู
2 ) โครงสรางและการบริหารงานขององคกร มีความยืดหยุน มีการกระจายอํานาจการบริหาร
อยางมีแผนและมีเปาหมาย สอดคลองกับนโยบายของสํานักงาน กศน. มีการแบงมอบหมายงาน ของแตละกลุม
งาน และมีผูรับผิดชอบงานแตละงานอยางชัดเจน
3 ) บุคลากรในองคกร มีความสามารถในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการ
เปลี่ยนแปลง และเรียนรู มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการทํางานเปนทีม
4 ) งาน/กิจกรรมขององคกร มีความหลากหลาย ยืดหยุน สอดคลองกับวิถีชีวิต และตอบสนอง
ความตองการของกลุมเปาหมาย
5) ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีระบบสารสนเทศที่ดี บุคลากรมีความรูมีทักษะ มีความ
พรอมดานอุปกรณ และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย
6) บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ
3.2 จุดออน (Weakness)
1) การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานไมครอบคลุมในทุก ๆ กิจกรรมของงาน กศน.
2) บุคลากรทํางานไมตรงกับตําแหนง
3) ความเขาใจไมตรงกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย
4) การประสานงานเครือขายและระดมทรัพยากรในพื้นที่ยังมีนอย
5) ความมั่นคงของอาชีพ ตําแหนงของบุคลากร สงผลตอการหมุนเวียนของบุคลากร ขาดความ
ตอเนื่องในงาน
3.3 โอกาส ( Opportunity )
1) มี พรบ.กศน. ที่สงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับผูคนในสังคมไดอยางเหมาะสม
2) หลักสูตรในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ตรงตามความตองการของผูเรียนและตามวิถีชีวิต
3) มีแหลงเรียนรูที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต
4) การปฏิรูประบบราชการเปน โอกาสที่จะไดป รับปรุงกระบวนวิธีการทํางานและระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5) ความรวมมือจาก เครือขายพันธมิตร ภูมิปญญาทองถิ่น และชุมชน
6) องคกรเปนที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
7) รูปแบบของกิจกรรม สามารถตอบสนองความตองการไดทันตามสถานการณ
8) บุคลากร มีโอกาสไดเรียนรูและเกิดประสบการณที่หลากหลาย และเปนที่ยอมรับของสังคม
9) มีชองทางในการประชาสัมพันธที่หลากหลาย โดยใชเทคโนโลยีรวมสมัย
3.4 อุปสรรค (Threats)
1) นโยบายของรัฐที่มีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณของสังคม
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2) ภาระงานที่นอกเหนือจากแผนงานที่กําหนด และปริมาณงานที่มาก ทําใหขาดการพัฒนา
งาน เพียงแตแกปญหาเฉพาะหนา
3) การจัดสรรงบประมาณขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ลาชา ไมสัมพันธ
4) วิถีชีวิต ประเพณี ขัดแยงไมสอดคลองกับปฏิทินการจัดกิจกรรมการศึกษา
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สวนที่ 2
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย เปาหมาย
แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน พ.ศ.2559 – 2562 เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินภารกิจทุกดานหนวยงาน กศน. จังหวัดและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ซึ่งไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ ไวดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
ภายในป 2562 กศน.ลําพูน เปนหนวยงานในการบริหารจัดการ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใชเทคโนโลยีรวมสมัยเพื่อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู
พันธกิจ (Mission)
1) สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหประชาชน กลุมเปาหมายทุกกลุม ทุกชวงวัย มีโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2) สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองความตองการทางการศึกษาของประชาชนอยางหลากหลาย
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุงเนนการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาที่ และภารกิจ ในระดับปฏิบัติการของสถานศึกษา
4) พั ฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึกษารว มสมัยมาใชใหเกิดประสิทธิภ าพตอการบริห ารจัด
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต
กลยุทธ (Strategy)
1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ วิธีการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลายสอดคลองกับสภาพ ปญหา
และความตองการของกลุมเปาหมาย
2. เรงรัดสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับการศึกษาใหกับประชาชน
3. สงเสริมการจัดระบบความรูเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการอานของผูเรียนและ ประชาชน
4. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5. แสวงหาภาคีเครือขายรวมดําเนินการจัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยการรวมลงนาม MOU
อยางเปนรูปธรรม
6. สงเสริมการพัฒนา ครูกศน.ตําบล/ครูอาสา/บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรูและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
7. กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เปนวาระสําคัญ
ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
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ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
1.1 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
1.2 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
1.3 สงเสริมให กศน.อําเภอ มีการเทียบโอนความรูประสบการณ
1.4 สงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ และมีระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือให ครบถวน
ถูกตอง ทันสมัย
1.6 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
1.7 สงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพในชุมชน
2.2 สงเสริมการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน
2.3 สงเสริมใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา อยางเปน
ระบบตอเนื่อง
2.4 สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 5 กลุมอาชีพ ไดแก 1.อาชีพ เกษตรกรรม
2.อุตสาหกรรม 3.พาณิชยกรรม 4.ความคิดสรางสรรค 5. อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต,พัฒนาสังคมและชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย
3.2 สงเสริมใหประชาชนมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรู
3.3 พัฒนาหองสมุดประชาชน/กศน.ตําบล ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต
3.4 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการเรียนรูของชุมชน
4.1 พัฒนา กศน.ตําบลใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหกับ
ประชาชน
4.2 สงเสริม สนับสนุน ใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด สนับสนุน การ
จัดการศึกษาตลอดชีวิต
4.3 สงเสริมใหมีผูมีจิตอาสา เขามาเปนอาสาสมัคร กศน.ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู การศึกษานอกระบบ
4.4 สงเสริมให กศน.ตําบล จัดการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน
4.5 สงเสริมกิจกรรมคานิยม 12 ประการ
ยุทธศาสตรที่ 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
5.1 ส งเสริ มการจั ดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย เพื่อสนับ สนุน โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
5.2 สงเสริมและการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ ไดแกผูสูงอายุคนพิการ ผูดอยโอกาส
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5.3 พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอมในการจัด การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากร
6.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการปฏิบัติงาน และมี ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6.2 สงเสริมการกํากับ นิเทศติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
6.3 สงเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการใหม
นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
จุดเนน :
1. สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งศูนยฝกอาชีพชุมชนจังหวัดลําพูน
1.1 จัดใหมีศูนยฝกอาชีพชุมชนจังหวัดและในทุกอําเภออยางนอยอําเภอละ ๒ แหง เพื่อเปน
ศูนยกลางในการฝก พัฒนา สาธิต และสรางอาชีพของผูเรียนและชุมชน รวมทั้งเปนที่จัดเก็บ แสดง จําหนวย
และกระจายสินคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร
1.๒ ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนของหนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ ใน
พื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนในแตละอําเภอ
1.3 จัดใหมีระบบการประสานงานเพื่อสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงทุนตาง ๆ
สําหรับเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานอาชีพ
อยางตอเนื่องใหกับผูเรียน
1.4 จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยาง
เปนระบบตอเนื่อง พรอมทั้งนําผลที่ไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการ
ดานการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชน ความตองการของตลาด และศักยภาพของพื้นที่ทั้ง ๕ ดาน
2. สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อยกระดับ
การศึกษาใหกับประชาชน
2.1 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุงเนนให
ผูเรียนสามารถนําสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม
และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพที่สามารถสรางรายไดอยางมั่นคง
2.2 สงเสริมการพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีเนื้อหา
สาระการเรียนรูที่ทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสรางหลักสูตร นําไปใชประโยชนไดจริง
2.3 สงเสริมให กศน.อําเภอทุกแหงดําเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณรวมทั้งผล
การเรียนอยางเปนระบบ ไดมาตรฐานสอดคลองกับหลักสูตร เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับ
ประชาชนอยางกวางขวาง
2.4 พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษาที่มีความโปรงใส ยุติธรรมตรวจสอบได
มีมาตรฐานตามที่กําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
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3. สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบความรูสําหรับประชาชน
3.1 สงเสริมใหครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอานเพื่อเปน
วิธีการในการแสวงหาความรูตอเนื่องตลอดชีวิต
3.2 สงเสริม สนับสนุนพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนและประชาชนใหสามารถอานได
อยางมีประสิทธิภาพ
3.3 พัฒนาหนังสือและสื่อที่มีเนื้อหาสาระจากภูมิปญญาทองถิ่น และหนังสือดีมีคุณภาพใน
การพัฒนาความรูสําหรับประชาชนในชุมชน
3. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ
3.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑) ดําเนินการใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไดรับการสนับสนุนคา
จัดซื้อตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียนอยางทั่วถึง เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย
๒) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
๓) ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพใหกับประชากรวัยแรงงานที่ไมจบการศึกษา
ภาคบังคับแลไมอยูในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ
๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันทั่วไประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับ
ผูเรียน
๕) สงเสริมใหมีวิธีการเรียนรูที่เนนการฝกปฏิบัติจริงเพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและ
เจตคติที่ดีตอการเรียนรู รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการเรียนรูที่สามารถนําไปประยุกตใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เดียวกัน

3.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ
๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเปนระบบ

๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงานสําหรับผูไมรู
หนังสือใหสอดคลองกับสภาพของแตละกลุมเปาหมาย
๓) เพิ่มศักยภาพครู กศน.และภาคีเครือขายที่รวมจัด ใหมีความรูความสามารถและทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๔) มุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ การพัฒนา
ทักษะการรูหนังสือ และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อสงเสริมการรูหนังสือ สําหรับใหประชาชน
ไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู
๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรูหนังสือใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
3.๓ การศึกษาตอเนื่อง
๑) สงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา ใน ๕ กลุมอาชีพ กระกอบดวย อาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม
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ความคิดสรางสรรค และกลุมอํานวยการและอาชีพเฉพาะทางที่สอดคลองกับศักยภาพของแตละพื้นที่ เพื่อให
ผูเรียนสามารถนําความรูความสามารถ เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพและทักษะที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชน
และสรางรายไดไดจริง
๒) สงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาที่มุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข รวมทั้งการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน
๓) สงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใชรูปแบบการฝกอบรมการ
ประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และรูปแบบอื่น ๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยเนนการสราง
จิตสําหนึกความเปนประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษพัฒนาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอการใชงานเพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย
3.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
๑) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะพี่พึงประสงคตามจุดมุงหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร
๒) สงเสริม พัฒนาครูและผูที่เกี่ยวของใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดยสงเสริม
ใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรีย นรูและการวัด และ
ประเมินผล
๓) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น และกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการและสภาพของกลุมเปาหมาย
๔) สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออื่นๆประกอบหลักสูตรโดยการมี
สวนรวมของทั้งภาครัฐและเอกชน
๕) สงเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตที่หลากหลาย
สอดคลองกับสภาพ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน
๖) สงเสริม ใหกลุมเปาหมายที่ลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพและ
ความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรูพื้นฐานไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐
๗) สงเสริม พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหไดมาตรฐาน โดยการนําขอทดสอบกลางมาใชอยางมีประสิทธิภาพ
3.๕ การประกันคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑) สงเสริม ใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหไดมาตรฐาน
โดยพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได
อยางตอเนื่องโดยใชการประเมินภายในตนเอง
๒) สงเสริม ให กศน.อําเภอ ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยตนสังกัดให
ผานการประเมินคุณภาพภายใน ไมนอยกวารอยละ ๘๐
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๓) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา กศน.ที่มีประเมินภายนอกของสถานศึกษาไมไดตาม
มาตรฐานที่ สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด สําหรับสถานศึกษาที่ยังไมไดเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด
๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาที่ไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด
๒. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย
๒.๑ การสงเสริมการอาน
๑) สงเสริม พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได
ระดับอานคลอง เขียนคลอง และอานเชิงคิดวิเคราะหพื้นฐาน โดยผานกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
๒) สงเสริม ใหคนในลําพูนมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรู โดยปลูกฝงและ
สราง เจตคติใหเห็นคุณคาและประโยชนของการอาน ประชาสัมพันธสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และกําหนด
มาตรการจูงใจเครือขายสงเสริมการอาน
๓) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการอาน ใหเกิดขึ้นใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนกาพัฒนาแหลงการอานใหเกิดอยางกวางขวาง และหลากหลาย รวมทั้งมีความพรอมใน
ดานสื่ออุปกรณที่สนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานที่หลากหลาย
๔) สงเสริม และสนับสนุนการสรางเครือขายสงเสริมการอานโดยจัดใหมีอาสาสมัคร
สงเสริมการอานในทุกตําบล
๕) สงเสริมใหมี “อําเภอแหงการอาน” ในอําเภอที่มีความพรอมเพื่อสรางเสริมบทบาท
ของการสงเสริมการอาน
๒.๒ หองสมุดประชาชน
๑) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอด
ชีวิตของชุมชนเปนแหลงคนควาและแลกเปลี่ยนความรูการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทําและสรางรายไดอยาง
ยั่งยืน และการสรางความพรอมใหกับประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน
2) สงเสริม สนับสนุน จัดหาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลการเรียนรูตางๆ สําหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน
๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกหองสมุด
เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน แลพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองของประชาชน เพื่อสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชประโยชนไดจริงในการปฏิบัติ
๕) สงเสริม จัดหนวยบริการเคลื่อนที่พรอมอุปกรรเพื่อสงเสริมการอานและการเรียนรู
ที่หลากหลายออกใหบริการประชาชนในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง สม่ําเสมอเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรูและการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน
๖) สงเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการของหองสมุดประชาชน ใหมี
ความรู ความสามารถในการใหบริการสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุด
๗) สงเสริม แสวงหาภาคีเครือขายเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
หองสมุดประชาชน
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2.๓. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน
2.๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน
๑) สงเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสราง
พื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะกับ กศน.ตําบล ใหครบทุกแหงเพื่อสนับสนุนการ
บริหาร การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ที่สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชนได
ทันเวลา
2) สงเสริม สนับสนุนจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
เทคโนโลยี ที่มีคุณภาพในรูปแบบและสาระที่หลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาตนเองและครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน
3) สงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงรุกที่หลากหลาย
ทันสมัยสรางสรรค ตอเนือง และตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน มีการฝกอาชีพ การสงเสริม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การปองกันภัยพิบัติ การศึกษาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสรางความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและความจําเปน
เรงดวนตางๆ ของแตละชุมชน
4) สงเสริม สนับสนุน กศน.ตําบล จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสงเสริมใหมีกลุม
สงเสริมการอานเพื่อพัฒนาเปนชุมชนรักการอาน โดยอาสาสมัครสงเสริมการอานเปนกลไกในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเปนทีมรวมกับครู กศน.ตําบล
5) พัฒนาระบบฐานขอมูลสภาพการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษาและการ
เรียนรูของประชากรวัยแรงงานและผูสูงอายุ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ครบถวนถูกตองทันสมัยและ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทันความตองการ
6) สงเสริมและพัฒนาเครือขาย กศน. ตําบล เพื่อการประสานเชื่อมโยงและสงตอผูเรียน
ใหไดรับบริการทางการศึกษาที่สนองตอบตอความตองการอยางมีประสิทธิภาพ
7 ) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล อยางตอเนื่อง รวมทั้งใหมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล รวมทั้งนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน. ตําบลอยางตอเนื่อง
8) กํากับและติดตามให กศน.ตําบล ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการดําเนิน กศน.
ตําบล
2.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด
สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน
ใหครอบคลุมพื้นที่ทุกระดับ
๑) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขาย มีการจัดทําฐานขอมูลใหมี
ความถูกตอง ทันสมัย
๒) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอยางมีคุณภาพ
๓) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานสถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และภารกิจเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.๓.๓ อาสาสมัคร กศน.
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๑) สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถิ่น และขาราชการบํานาญเขามา
เปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในชุมชน
๒) สงเสริมใหอาสาสมัคร กศน. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหเปนผูจัดและผูสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ
๓) เสริมสรางขวัญและกําลังใจในรูปแบบตาง ๆ แกอาสาสมัคร กศน. เพื่อใหตระหนักถึง
คุณคาและความสําคัญของตนเอง และเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน
2.๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน
๑) สงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล ที่
ดําเนินการอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด
๒) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชนจัดเวทีชาวบาน
การศึกษาดูงาน การฝกอบรม เพื่อนําความรูไปแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน
๓) สงเสริมใหมีการบูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ ของ กศน.
โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผูเรียนที่แทจริง เพื่อประโยชนในการมีงานทําและการเทียบ
โอนความรูและประสบการณ
๔) สงเสริมใหมีขยายและพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนในการถายทอดองคความรู โดยให
มีการจัดทําและเผยแพรสื่อเพื่อการธํารงรักษาและถายทอดองคความรูในชุมชน
๕) พัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหภูมิปญญาทองถิ่น ผูเชี่ยวชาญองคความรูดานตาง ๆ
เปนแหลงการเรียนรูของชุมชน
๔ นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ
๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๑) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๒) จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
4.2 การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ
๑) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับ
กลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูไรสัญชาติ เด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบโรงเรียน
เด็กดอยโอกาส คนเรรอน
๒) จัดและสงเสริมการเรียนรูและใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับกลุมชาติพันธุ
๓) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความ
พรอมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๔) สงเสริม พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม
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กลุมเปาหมายพิเศษ

5) สงเสริม พัฒ นาคุณภาพและความมั่นคงในการปฏิบัติงานของครูที่รับผิดชอบ
5. นโยบายดานการบริหารจัดการ

5.๑ การพัฒนาบุคลากร
๑) สงเสริม การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงขึ้นอยางตอเนื่องและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพ
๒) สงเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีในการปฏิบัติและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนยฝกอาชีพชุมชนใหเปนศูนยกลางในการฝกและสรางอาชีพที่มั่นคงใหกับ
ประชาชนและชุมชนพรอมที่จะแขงขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล
๓) สงเสริม พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบลใหมีสมรรถนะสูงขึ้นในการบริหารจัดการ กศน.
ตําบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนักจัดการความรูและ
ผูอํานวยความสะดวกการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนที่มีประสิทธิภาพอยางแทจริง
๔) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล เพื่อการมีสวนรวมในการ
บริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อยางมีประสิทธิภาพ
๕) สงเสริม พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล ใหสามารถทําหนาที่เปนผูสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล ที่มีคุณภาพ
๖) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมทั้งภาคีเครือขายในทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือขายในรูปแบบที่
หลากหลายอยางตอเนื่อง เชน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานในรูปแบบตาง ๆ
๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
๘) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดย
เนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ
5.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล
๑) สงเสริม การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายทั้งระบบ
๒) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการ
กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ
5.๓ โครงสรางพื้นฐานและอัตรากําลัง
๑) จัดทําแผนการพัฒ นาโครงสรางพื้นฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานที่และวัส ดุ
อุปกรณ ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา
2) แสวงหาภาคีเครือขายในทองถิ่นเพื่อการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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สวนที่ 3
รายละเอียดเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลุมเปาหมาย
รายละเอียดเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลุมเปาหมาย
เปาประสงค
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
กลุมเปาหมาย
ประชาชนไดรับการฟนฟูจิตใจและ รอยละ 75 ของผูเขารวมกิจกรรมมี ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสริมสรางสมรรถนะการประกอบ ความพรอมในการเตรียมรับภัยใน ในสถานศึกษาสังกัด กศน. จังหวัด
อาชีพ
ลักษณะตางๆและมีชองทางในการ ลําพูน
ประกอบอาชีพได
ประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรูใน
ศูนยสาธิตและสรางชีพของชุมชน

รอยละ 80 ของประชาชนมีโอกาส
ไดเรียนรูอาชีพที่มั่นคง

ศูนยอาชีพชุมชน จํานวน 16 ศูนย

ประชาชนไดรับโอกาสทาง
การศึกษาอยางทั่วถึงและ
ครอบคลุม

รอยละ 75 ของจํานวนนักศึกษา
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและปวช.
ไดรับการสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู

ประชาชนทั่วไป ในเขตบริการ
กศน.จังหวัดลําพูน

ประชาชนไดรับโอกาสในการ
เรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัย

รอยละ 75 ของนักศึกษา
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอานและแสวงหาความรู
ตอเนื่องตลอดชีวิต

ประชาชนทั่วไป ในเขตบริการ
กศน.จังหวัดลําพูน

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ
การศึกษาตอเนื่องอยางทั่วถึง
ครอบคลุม เปนธรรม

รอยละ 75 ของจํานวนประชาชน
ผูรับบริการการศึกษาตอเนื่องมี
ความพึงพอใจตอกิจกรรม

ในเขตบริการ กศน.จังหวัดลําพูน

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ
การศึกษานอกระบบที่หลากหลาย
อยางทั่วถึง

รอยละ 75 ของจํานวนประชาชน
ผูรับบริการการศึกษานอกระบบมี
ความพึงพอใจตอหลักสูตร

ในเขตบริการ กศน.จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

หนา 30

เปาประสงค
ประชาชนไดรับโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิต

ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ
รอยละ 75 ของประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับบริการศูนยการ
เรียนชุมชน

ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการศึกษานอกระบบ

รอยละ 75 ของภาคีเครือขายมีสวน กศน. จังหวัดลําพูน
รวมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
อยางตอเนื่อง

อาสาสมัคร กศน. มีสวนรวมใน
รอยละ 80 ของอาสาสมัคร กศน.
การสงเสริมกิจกรรมการศึกษานอก จิตอาสา,ขาราชการบํานาญ,ภูมิ
ระบบ
ปญญาทองถิ่นมีความพึงพอใจการ
การจัดกิจกรรมรวมกับ กศน.

กลุมเปาหมาย
ศูนย กศน. ตําบล จํานวน 51 แหง

กศน. ในสถานศึกษาในสังกัด

ประชาชนไดรับโอกาสในการ
เรียนรูตลอดชีวิต

รอยละ 80 ของประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับบริการแหลง
เรียนรู

แหลงเรียนรู ในสังกัดและภาคี
เครือขาย กศน. อําเภอ

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม
เปนธรรม

รอยละ 80 ของจํานวนประชาชน
ผูรับบริการการศึกษามีความพึง
พอใจตอกิจกรรม

ประชาชนบนพื้นที่สูง ในเขต
รับผิดชอบ 2 อําเภอ ไดแก
ทุงหัวชาง แมทา

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ
การศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม
เปนธรรม

รอยละ 80 ของจํานวนประชาชน
ผูรับบริการการศึกษามีความพึง
พอใจตอกิจกรรม

กลุมเปาหมายพิเศษ คนพิการ
ผูสูงอายุในเขตบริการสํานักงาน
กศน. จังหวัดลําพูน

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
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สวนที่ 4
รายละเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร/โครงการ
พ.ศ. 2559 – 2562
1. ตารางแผนงานตามยุทธศาสตร พ.ศ. 2559 – 2562
ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)
1. สงเสริม
สนับสนุนการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษา
ตามอัธยาศัย

เปาประสงค
(Goals)
1. ผูรับบริการไดรับ
การพัฒนาเปนไป
ตามเปาหมายและ
หลักการจัด
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. ภาคีเครือขายเขา
มารวมดําเนินการ
จัดการศึกษาตลอด
ชีวิต
อยางกวางขวาง
3. สถานศึกษามี
แหลงบริการการ
เรียนรูที่หลากหลาย
สามารถ
ตอบสนองความ
ตองการที่แตกตาง
ของแตละบุคคลได

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย
1. ความพึง
พอใจของรับ
บริการ/
ผูเกี่ยวของ
2. จํานวน
ผูรับบริการเพิ่ม
มากขึ้น
3. มีรูปแบบ
และกระบวนการ
ใหบริการที่
หลากหลาย
4. จํานวนภาคี
เครือขายที่รวม
จัดกิจกรรม
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

กลยุทธ
(Strategies)
1. สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนเขารับ
บริการการศึกษา
นอกระบบและ
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. การผนึกกําลัง
ภาคีเครือขาย

โครงการ
1. โครงการจัด
การศึกษานอก
ระบบตั้งแตแรกจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. โครงการเปด
หองเรียน ระดับ
ปวช.
3. โครงการสงเสริม
การรูหนังสือ
4.โครงการ
อาสาสมัคร กศน.
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
(Strategic Issues)
(Goals)
2. สงเสริมการจัด 1. รอยละของ
การศึกษาอาชีพ
ผูเรียนมีความรู
ชุมชน
ความเขาใจ
และฝกทักษะการ
ประกอบอาชีพ
2. รอยละของ
ผูเรียนมีอาชีพและมี
รายได
3. สถานศึกษามี
ศูนยฝกอาชีพไว
บริการการเรียนรู
ดานการฝกอาชีพ
สามารถตอบสนอง
ความตองการที่
แตกตางของแตละ
บุคคลได

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย
1. ความพึง
พอใจของรับ
บริการ/ผูเกี่ยวของ
2. จํานวน
ผูรับบริการเพิ่ม
มากขึ้น
3.มีรูปแบบและ
กระบวนการ
ใหบริการที่
หลากหลาย

กลยุทธ
(Strategies)
1. สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนไดรับ
บริการการศึกษา
อาชีพชุมชน
2. สนับสนุนให
สถานศึกษาจัดตั้ง
ศูนยอาชีพชุมชน

3. สงเสริมการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย

1. ผูรับบริการไดรับ
การพัฒนาเปนไป
ตามเปาหมายและ
หลักการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย
2. มีสถานที่เรียนรู
ของผูรับบริการที่
หลากหลาย
3. ผูรับบริการได
เรียนรูการศึกษา
ตลอดชีวิตตาม
ความตองการ

1. สงเสริม
สนับสนุนให
ประชาชนไดรับ
บริการการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2. พัฒนาหองสมุด
ประชาชน
ใหบริการครบ
วงจร
3. สงเสริมการ
พัฒนาแหลงเรียนรู
ในชุมชน

1. ความพึง
พอใจของรับ
บริการ/ผูเกี่ยวของ
2. จํานวน
ผูรับบริการเพิ่ม
มากขึ้น

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

โครงการ
1. โครงการสงเสริม
ความรูและเตรียม
ความพรอมเพื่อลด
ความเสี่ยง
2. โครงการสงเสริม
จัดตั้งศูนย
ฝกอาชีพชุมชน
3. โครงการสงเสริม
และสนับสนุนภาคี
เครือขายรวมจัด
การศึกษา ตลอด
ชีวิตและการจัด
การศึกษาอาชีพเพื่อ
การมีงานทําอยาง
ยั่งยืน

1. โครงการจัด
การศึกษาตาม
อัธยาศัย กิจกรรม
สงเสริมการอาน
2. โครงการ
จัดบริการหองสมุด
ประชาชน,
หองสมุดเคลื่อนที่
3. โครงการบาน
หนังสืออัจฉริยะ
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
(Strategic Issues)
(Goals)
4. สงเสริมการ
1. สถานศึกษามี
เรียนรูของชุมชน แหลงบริการการ
ประชาชน
เรียนรูท ี่หลากหลาย
สามารถตอบสนอง
ความตองการที่
แตกตางของแตละ
บุคคลได
2. ชุมชนมีการ
จัดการความรูและ
กระบวนการเรียนรู
เพื่อสรางสังคมแหง
การภูมิปญญาและ
การเรียนรูความ
ตองการของ
5. สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
โครงการพิเศษ

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย
1. รอยละของ
ชุมชนที่มีแหลง
การเรียนรูที่เอื้อ
ตอการเรียนรู
ของชุมชน
2. จํานวนแหลง
เรียนรูที่ไดรับ
การพัฒนา

กลยุทธ
(Strategies)
1. การขยายพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
สื่อการเรียนรู
2. สงเสริมการ
จัดการเรียนรูใน
ชุมชน
3. สงเสริการ
พัฒนาหลักสูตร
แบบบูรณาการ

1. ผูรับบริการไดรับ 1. ความพึงพอใจ
ของผูร ับบริการ/
การพัฒนา
ผูเกี่ยวของ
การศึกษา
ตามโครงการพิเศษ
และโครงการ
พระราชดําริ

1. สงเสริมการ
พัฒนาหลักสูตรบน
พื้นที่สูงและ
หลักสูตรบูรณาการ

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

โครงการ
1. โครงการสงเสริม
การจัดการ
เรียนรูในชุมชน
2. โครงการพัฒนา
กศน. ตําบลใหเปน
แหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต

1. โครงการ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือ
โครงการอัน
เกี่ยวเนื่องกับพระ
ราชวงศ
2. โครงการสงเสริม
และจัดการศึกษา
สําหรับ
กลุมเปาหมายพิเศษ
3. โครงการพัฒนา
กศน.ตําบลใหเปน
แหลงเรียนรู
ตลอดชีวิต
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ประเด็นยุทธศาสตร
(Strategic Issues)
6. สงเสริมการ
พัฒนาบุคลากร
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

เปาประสงค
(Goals)
1. สํานักงาน กศน.
ลําพูน เปนแหลง
สรางและพัฒนา
องคความรูที่
ตอบสนองตองการ
เพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากรและ
องคกร
2. ผูรับบริการไดรับ
การพัฒนาเปนไป
ตามเปาหมายและ
หลักการจัดการ
ศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
3. องคกรประสบ
ความสําเร็จและ
ผูรับบริการไดรับ
ประโยชนสูงสุด

ตัวชี้วัด/
คาเปาหมาย
1. รอยละของ
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา
2. มีศูนยพัฒนา
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ/
ผูเกี่ยวของ
4. มีรูปแบบ
กิจกรรมที่
หลากหลาย

2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร ป 2559 – 2562
ยุทธศาสตร/โครงการ
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
1.1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกจนจบ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1.2 โครงการสงเสริมการรูหนังสือ
1.3 โครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง
1. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

กลยุทธ
(Strategies)
1. สงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร
2. สงเสริมการ
จัดการความรูใน
องคกร
3. สงเสริมการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ
3. สงเสริมใหมี
นวัตกรรมในการ
จัดกระบวนการ
เรียนรู

โครงการ
1. การพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและ
การจัดการ
2. โครงการสงเสริม
การเรียนรูดวย
เทคโนโลยี
3. โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
4. โครงการกํากับ
นิเทศ ติดตาม
ประเมินและ
รายงานผล
5. โครงการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

1,100 คน
1,950 คน
3,200 คน
200 คน
1,300 คน

1,200 คน
2,000 คน
3,300 คน
220 คน
1,400 คน

1,300 คน
2,050 คน
3,400 คน
240 คน
1,500 คน

1,400 คน
2,100 คน
3,500 คน
260 คน
1,600 คน

3,600 คน 3,700 คน
2,000 คน 2,100 คน

3,800 คน
2,200 คน

3,900 คน
2,300 คน
หนา 35

ยุทธศาสตร/โครงการ
3. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
4. การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพชุมชน
2.1 โครงการสงเสริมความรูและเตรียมความ
พรอมเพื่อลดความเสี่ยง
2.2 โครงการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายรวม
จัดการศึกษา ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทําอยางยั่งยืน

ป 2559 ป 2560
ป 2561
1,600 คน 1,700 คน 61,800 คน
600 คน
650 คน 700 คน
1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ
297 แหง

1 โครงการ
297 แหง

1 โครงการ
297 แหง

1 โครงการ
297 แหง

1 โครงการ
51 แหง

1 โครงการ
51 แหง

1 โครงการ
51 แหง

1 โครงการ
51 แหง

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

1 โครงการ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

8 อําเภอ

3. สงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม
สงเสริมการอาน
3.2 โครงการจัดบริหารหองสมุดประชาชน
3.3 โครงการบานหนังสืออัจฉริยะ
4. สงเสริมการเรียนรูของชุมชน
4.1 โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน
4.2 โครงการพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต
5. สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ
5.1 โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริหรือ โครงการอันเกี่ยวเนื่องจากพระ
ราชวงศ
5.2 โครงการสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับ
กลุมเปาหมายพิเศษ
5.3 โครงการพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนแหลง
เรียนรูตลอดชีวิต

ป 2562
1,900 คน
750 คน

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน
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ยุทธศาสตร/โครงการ
6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
6.1 โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการจัดการ
6.2 โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี
6.3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.4 โครงการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผล

ป 2559

ป 2560

ป 2561

ป 2562

51 แหง

51 แหง

51 แหง

51 แหง

51 แหง
8 อําเภอ
8 อําเภอ

51 แหง
8 อําเภอ
8 อําเภอ

51 แหง
8 อําเภอ
8 อําเภอ

51 แหง
8 อําเภอ
8 อําเภอ

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

หนา 37

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา

1. ดร.ยุพิน บัวคอม
2. นางสาวเรณู ลีสุวรรณ

ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน

ผูสนับสนุนขอมูล
1. ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ทุกอําเภอ
2. นางปราณี อรามดิลกรัตน
ศึกษานิเทศชํานาญการพิเศษ
3. นายดนัย สิทธิเจริญ
ศึกษานิเทศกชํานาญการ
4. นายธวัชชัย อรามดิลกรัตน
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน
5. นายจักรพันธ มหาไม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
6. นางพรวรา ภิชัย
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
7. พนักงานราชการ เจาหนาที่สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ทุกคน
คณะทํางานจัดทําตนฉบับ

นางชญานิษฐ อรุณสิทธิ์
นางสาวนภาวัลย ฝนพรม

บรรณาธิการ

นางสาวเรณู ลีสุวรรณ

ผูจัดพิมพ

นางสาวนภาวัลย ฝนพรม

นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน

หนา 38

