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สวนที่ 1 
บทนํา 

  
 
 
1.ประวัติความเปนมา 

1. สภาพท่ัวไป 
 จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชยเปนเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,340 ป ตามพงศาวดาร 
โยนกเลาสืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวาสุเทพ เปนผูเกณฑพวกเม็งคบุตรหรือชนเชื้อชาติมอญ
มาสรางเมืองนี้ข้ึน ในพ้ืนท่ีระหวางแมน้ําสองสายคือ แมน้ํากวง และแมน้ําปง เม่ือมาสรางเสร็จได สงทูตไปเชิญ
ราชธิดากษัตริยเมืองละโวพระนาม “จามเทวี” มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญไชย สืบราชวงศกษัตริย
ตอมาหลายพระองค จนกระท่ังถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสียการปกครองใหแกพอขุนเม็งรายมหาราช ผูรวบรวม
แวนแควนทางเหนือเขาเปนอาณาจักรลานนา เมืองลําพูนถึงแมวาจะตกอยูภายใตการปกครองของอาณาจักร
ลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลปและวัฒนธรรมใหแกผูท่ีเขามาปกครอง ดังปรากฏหลักฐานท่ัวไปใน
เวียงกุมกาม เชียงใหมและเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักร
ลานนา จนกระท่ังสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเมืองลําพูนจึงไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย มีผูครอง
นครสืบตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เม่ือเจาผู
ครองนครองคสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแกพิราลัย เมืองลําพูนจึงเปลี่ยนเปนจังหวัด มีผูวา
ราชการจังหวัดเปนผูปกครองสืบมาจนกระท่ังถึงปจจุบัน 
 
2. การแบงเขตการปกครอง 
 จังหวัดลําพูน แบงเขตการปกครองออกเปน 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมูบาน 1 องคการ-
บริหารสวนจังหวัด 19 เทศบาลเมือง /เทศบาลตําบล 45 องคการบริหารสวนตําบล และ 17 ชุมชน 
 
อําเภอ พ้ืนท่ี ตร.กม. ตําบล หมูบาน เ ท ศ บ า ล 

เมือง/ตําบล 
อบต. ชุมชน หางจาก 

จังหวัด 
เมืองลําพูน(รวม 
เทศบาลเมือง 
ลําพูนพ้ืนท่ี  
6 ตร.กม.) 

479.825 15 159 8 8 17 2 กม. 

ปาซาง 299.950 9 89 3 5 - 11 กม. 
บานโฮง 596.950 5 62 1 5 - 36 กม. 
แมทา 762.630 6 71 2 6 - 25 กม. 
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อําเภอ พ้ืนท่ี ตร.กม. ตําบล หมูบาน เ ท ศ บ า ล 
เมือง/ตําบล 

อบต. ชุมชน หางจาก 
จังหวัด 

ลี้ 1,701.990 8 99 2 8 - 105 กม. 
ทุงหัวชาง 486.129 3 35 1 3 - 105 กม. 
บานธ ิ 129.024 2 36 1 1 - 26 กม. 
เวียงหนองลอง 49.433 3 24 1 2 - 45 กม. 
รวม 4,505.882 51 575 19 45 17 - 
 

ประชากรและการเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
 จังหวัดลําพูนปจจุบันมีประชากรจํานวน 406,334 คน เปนชาย 199,219 คน เพศหญิง 
207,115 คน ในจํานวนนี้เปนชาวเขาเผากะเหรี่ยง จํานวน 26,568 คน คิดเปนรอยละ 6.54 ของประชากร
ท้ังหมด โดยอาศัยอยูในพ้ืนท่ีสูง อําเภอบานโฮง อําเภอแมทา อําเภอลี้ และอําเภอทุงหัวชาง 

- ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ยเทากับ 90 คน ตอพ้ืนท่ี 1 ตร.กม. 
 - อัตราการเกิดเทากับ 9.36 ตอพันประชากร อัตราการตายเทากับ 9.99 ตอพันประชากร 
 - อัตราเพ่ิมตามธรรมชาติ เทากับรอยละ – 0.004 อยูในเกณฑต่ํา 
 
3. สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน 

 3.1 ประวัติความเปนมา 
 ป พ.ศ. 2509 กองสงเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับความชวยเหลือจาก
องคการยูซอมแหงสหรัฐอเมริกา โดยจัดยานพาหนะ วัสดุครุภัณฑ อุปกรณการศึกษาพรอมท้ังใหทุนการศึกษา
ภายในประเทศแกครู และการดูงานตางประเทศ โดยใหมีท่ีปรึกษาโครงการดานการจัดสอนวิชาชีพชาว
สหรัฐอเมริกา 1 คน รวมดําเนินการตั้งหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ีปละ 9 แหง ใหครบตามโครงการในป 2515 
รวม 54 แหง โดยดําเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นในแผนกวิชาตาง ๆ เชน            
ชางเครื่องยนต ชางไฟฟา ชางเชื่อมโลหะ ชางวิทยุ ชางดัดผม-เสริมสวย ชางตัดเสื้อสตรี ชางตัดเสื้อชาย        
ชางอาหาร-ขนม เปนตน เพ่ือใหเด็กและผูใหญท่ีออกจากโรงเรียนแลว มีความรูดานอาชีพ สามารถทําการ
ประกอบอาชีพไดตอมาในปพ.ศ.2514 ไดเปลี่ยนชื่อหนวยฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี มาเปนโรงเรียนฝกฝนอาชีพ
เคลื่อนท่ี 
 ใน ป พ.ศ.2514 กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศจัดตั้ง “โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 40”   
ณ จังหวัดลําพูน โดยใชอาคารโรงเรียนการชางสตรี ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน และป พ.ศ. 2515 
คณะปฏิวัติไดมีคําสั่งใหโอน โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี มาสังกัดกองการศึกษาผูใหญ กรมสามัญศึกษา          
เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2524 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศจัดตั้ง“ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
ลําพูน” สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนข้ึนแทนโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 40 ท่ีถูกยุบเลิกไป แตยังคงใช
อาคารเดิมของโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 40 เปนสํานักงานชั่วคราว มีหนาท่ีจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
ไดแก การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จข้ันพ้ืนฐานการศึกษาสายสามัญ และการศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัย
ในรูปแบบหองสมุดประชาชน ท่ีอานหนังสือประจําหมูบาน และจัดโครงการรณรงคเพ่ือการรูหนังสือแหงชาติ  
ในปงบประมาณ 2532 กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดจัดสรรงบประมาณในการกอสรางศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดลําพูน ณ ตําบลตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ซ่ึงใชท่ีดินราชพัสดุ ท่ีกรมอาชีวศึกษาโอนให มี
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เนื้อท่ี 12 ไร 1 งาน 63 ตารางวา แปลงหมายเลขท่ี ลพ 427 และใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงานในปจจุบัน นับ
จากนั้นเปนตนมา งานการศึกษาภาคประชาชนของคนลําพูน ไดเจริญรุดหนาเปนท่ีประจักษของคนลําพูน โดย
การนําของผูบริหารระดับจังหวัดมาเปนลําดับ มีผลงานเปนท่ีประจักษ และในปพ.ศ. 2536 ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในวงการศึกษาภาคประชาชนจังหวัดลําพูนอีกครั้งหนึ่ง เม่ือกระทรวงศึกษาธิการ ได
ประกาศจัดตั้ง “ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ” เพ่ือเปนสถานศึกษาท่ีทําหนาท่ีจัดการศึกษานอก
โรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการของจังหวัดลําพูน รวม 8 อําเภอ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนจังหวัดลําพูน สงผลใหการบริการการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบตาง ๆ ทําไดอยางท่ัวถึงมากข้ึน 
 ใน ป พ.ศ. 2551 ไดมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ เนื่องจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 4
มีนาคม 2551 เปนตนมา ไดเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน” เปน “สํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน” โดยเรียกชื่อยอวา “สํานักงาน กศน.
จังหวัดลําพูน” มีสถานะเปนหนวยงานการศึกษามีบทบาทหนาท่ีในการบริหารจัดการ กํากับดูแลสถานศึกษาใน
สังกัดคือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ จํานวน 8 แหง เรียกชื่อยอวา “กศน.
อําเภอ” และกําหนดในวันท่ี 4 มีนาคม ของทุกปเปนวันสถาปนาสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน สังกัดสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยูเลขท่ี 178 หมูท่ี 11 ถนนลําพูน – ริมปง ตําบล
ตนธง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ชื่อเดิม ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน ซ่ึงเปนสถานศึกษาตั้งข้ึนตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันท่ี 17 เมษายน 2524 โดยรวมหนวยงานตางๆ เขาดวยกันคือ โรงเรียน
ฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 40 หนวยโสตทัศนศึกษา และหองสมุดประชาชนจังหวัดลําพูน ซ่ึงใชท่ีดินของราชพัสดุ     
ท่ี กรมอาชีวศึกษาโอนใหโรงเรียนฝกฝนอาชีพเคลื่อนท่ี 40 มีเนื้อท่ีท้ังหมด 12 ไร 1 งาน 63 ตารางวา ตอมา 
วันท่ี 3 มีนาคม 2551 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันท่ี 3 มีนาคม 2551 ไดเปลี่ยนเปนหนวยงาน
ทางการศึกษา ชื่อ “สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน” ชื่อยอวา 
“สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน” ชื่อภาษาอังกฤษ “Lumphun Provincial Office of the Non-Formal and 
Informal Education” 

ท่ีตั้ง :  178 หมูท่ี 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 : โรงเรียนฝกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 40 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ผูบริหาร ปท่ีดํารงตําแหนง 
1. นายจเร พวงแกว                   พ.ศ. 2514-2517 
2. วาท่ี ร.ต.เกษม ศรีวัง              พ.ศ. 2517-2519 
3. นายมานิต ติณะคัต                พ.ศ. 2519-2522 
4. วาท่ี ร.ต.ประชิต เครือสุคนธ   พ.ศ. 2522-2523 
5. นายภาคภูมิ ปนพัด                พ.ศ. 2523-2524 

  

mailto:nfe_51@hotmail.com
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ทําเนียบผูบริหารสถานศึกษา : ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดลําพูน  
ท่ี ชื่อ – สกุล ผูบริหาร ปท่ีดํารงตําแหนง 

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. วาท่ี ร.ต. ธนิต แทงทองคํา           27 มกราคม 2542 – 10 ตุลาคม 2544 
12. นายสุพล ทองคํา                        10 ตุลาคม 2544- 11 เมษายน 2548 

 
ทําเนียบผูบริหารหนวยงาน : สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน 

ท่ี ชื่อ – สกุล ผูบริหาร ปท่ีดํารงตําแหนง 
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 

ท่ี ประเภท จํานวน (คน) 
1 ผูบริหาร 10 คน 
2 ขาราชการ 18 คน 
3 ลูกจางประจํา 10 คน 
4 พนักงานราชการ  สนง.กศน.จังหวัด 9 คน 
5 หัวหนา กศน.ตําบล 50 คน 
6 อัตราจางเหมา 9 คน 
7 บรรณารักษหองสมุด 8 คน 
8 ครู ศรช. 10 คน 
9 ครู ปวช. 3 คน 
 รวม 126 คน 
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3.  สถานศึกษาในสังกัด 
 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูน มีสถานศึกษาใน
สังกัด คือ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  8 แหง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการ
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 ไดนําสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนศักยภาพพ้ืนฐาน 
รวมถึงแนวโนมการปรับเปลี่ยนบทบาท ภาระหนาท่ี ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มาวิเคราะหประมวลถึงผลกระทบท่ีสงผลตอการปฏิบัติภารกิจในอนาคต และพิจารณา
ถึงภารกิจและเปาหมายของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูนเพ่ือ
การพิจารณาจัดวางทิศทาง นโยบายการพัฒนาและการบริหาร อันจะนําไปสูการวางกลยุทธในการดําเนินภารกิจ
ของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําพูนใหบรรลุวิสัยทัศน และสนอง
นโยบายแหงรัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 1. สภาพแวดลอมภายนอก (External Environment) 
  1.1 ขอมูลท่ัวไป 
    ความเปนมาจังหวัดลําพูน 
       ขอมูลจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูน เดิมชื่อเมืองหริภุญไชย เปนเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 
1,342 ปตามพงศาวดารโยนกเลาสืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชยวา ฤาษีวาสุเทพ เปนผูเกณฑพวกเม็งค
บุตรหรือชนเชื้อชาติมอญมาสรางเมืองนี้ข้ึน ในพ้ืนท่ีระหวางแมน้ํา สองสายคือ แมน้ํากวงและแมน้ําปง เม่ือมา
สรางเสร็จไดสงทูตไปเชิญราชธิดากษัตริย เมืองละโวพระนาม "จามเทวี" มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญไชย 
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สืบราชวงศกษัตริยตอมาหลายพระองค จนกระท่ังถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสีย การปกครองใหแกพอขุนเม็งราย
มหาราช ผูรวบรวมแวนแควนทางเหนือเขาเปน อาณาจักรลานนา เมืองลําพูน ถึงแมวาจะตกอยูภายใตการ
ปกครองของอาณาจักรลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมใหแกผูท่ีเขามาปกครอง    
ดังปรากฏ หลักฐานท่ัวไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม และเชียงราย เมืองลําพูนจึงยังคงความสําคัญ ในทางศิลปะ
และวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา จนกระท่ังสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน มหาราช เมืองลําพูนจึงไดเขามาอยูใน
ราชอาณาจักรไทย มีผูครองนครสืบตอกันมาจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ. 2475 เม่ือเจาผูครองนครองคสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคํา ขจรศักดิ์ ถึงแกพิราลัย เมืองลําพูน  
จึงเปลี่ยนเปนจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปนผูปกครองสืบมา จนกระท่ังถึงปจจุบัน 
  ลักษณะภูมิประเทศ / ภูมิอากาศ ท่ีตั้ง 
     จังหวัดลําพูน ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพ มหานคร    
ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (สายเอเซีย) เปนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสาย
พหลโยธินเปนระยะทาง 724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศา
เหนือ และเสนแวงท่ี 99 องศาตะวันออก อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยูหางจากจังหวัดเชียงใหมเพียง 
22 ก.ม.เปนพ้ืนท่ี ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยกลางความเจริญของภาคเหนือตอนบน และอนุภูมิภาค   
ลุมน้ําโขงหรือพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจรวมกับจังหวัดเชียงใหม 
  ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดลําพูนตั้งอยูในภาคเหนือ ซ่ึงตามตําแหนงท่ีตั้งอยูในเขตรอนท่ีคอนไปทาง เขตอากาศ
อบอุนในฤดูหนาวจึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปใน แผนดินหางไกลจากทะเล จึงมีฤดู
แลงท่ียาวนานและอากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3
ชวงฤดู คือชวงเดือนมีนาคม กับเมษายนมีอากาศรอน ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม จะมีฝนตกชุกเปนฤดู
ฝน และชวงเดือนพฤศจิกายนถึง เดือนกุมภาพันธมีอากาศหนาวเย็นเปนฤดูหนาว ซ่ึงฤดูหนาวและฤดูรอนนั้น 
เปนชวงฤดูแลง ท่ีมีระยะเวลาติดตอกันประมาณ 6 เดือน ในชวงฤดูฝนอีก 6 เดือน นั้น อากาศจะไมรอนเทากับ 
ในฤดูรอน และไมหนาวเย็นเทา ฤดูหนาว คือมีอุณหภูมิปานกลางอยูระหวางสองฤดูดังกลาว  
  สภาวะเศรษฐกิจ 
  ดานการเกษตรกรรม จังหวัดลําพูนมีพ้ืนท่ีถือครองเพ่ือการเกษตร รวม 641,889 ไร คิดเปน
รอยละ 22.79 ของพ้ืนท่ีท้ังหมดของจังหวัด จํานวนเกษตรกร 224,971 คน คิดเปนรอยละ 55.37 ของ
ประชากรท้ังหมด 
  ดานการอุตสาหกรรม 
  จังหวัดลําพูนมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมท้ังหมด 833 โรงงาน เงินลงทุน 33,242 ลาน
บาทการจางงานรวม 51,863 คน แยกเปน นอกเขตนิตมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จํานวน 765 โรงงานมีเงิน
ลงทุน 6,375 ลานบาท มีคนงาน 14,923 คน รวมโรงงานท่ีตั้งในพ้ืนท่ีสวนอุตสาหกรรมเอกชนใน
เครือสหพัฒนอินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 9 โรงงาน เงินลงทุนประมาณ 1,131 ลานบาท คนงาน 2,397 
คน โรงงานท่ีตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ท่ีเปดดําเนินการแลว 68 โรงงาน มีเงินลงทุน ประมาณ 
26,867 ลานบาท และมีแรงงานประมาณ 36,940 คน มีมูลคาการสงออก (ป 2543) 40,105 ลานบาท 
  สรุป ภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูน จังหวัดลําพูนมีโรงงานอุตสาหกรรม 
กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีของแตละอําเภอ แตสวนใหญจะตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองลําพูนมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
อําเภอปาซาง และอําเภอแมทา โดยท้ัง 3 อําเภอมีอาณาเขตติดตอกัน มีปจจัยดานวัตถุดิบในดานการผลิต 
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ดานโรงงาน ดานคมนาคมขนสง ท่ีเอ้ืออํานวยตอการลงทุน ซ่ึงการลงทุนสวนใหญเปนอุตสาหกรรม ท่ีตองพ่ึงพา
วัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินโดยเฉพาะวัตถุดิบทางดานการเกษตร 
  สินคาท่ีสําคัญของจังหวัด 
  สินคาเกษตร >ลําไย แหลงผลิตท่ีสําคัญ ไดแก อําเภอเมือง ปาซาง ลี้ และบานโฮง กระเทียม 
แหลงผลิตสําคัญ ไดแก อําเภอลี้ ปาซาง และบานโฮง หอมแดง แหลงผลิตสําคัญ ไดแก อําเภอบานโฮง ลี้ และ
ปาซาง พืชผัก แหลงผลิตสําคัญ ไดแก อําเภอเมือง และอําเภอบานโฮง โดยลําพูนนับเปนแหลงผลิต พืชผักท่ี 
สําคัญของภาคเหนือ ผลผลิตสวนหนึ่งจะปอนเปนวัตถุดิบแกโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป และสวนหนึ่งจะถูก 
สงไปจําหนายในจังหวัดตาง ๆ เชน เชียงใหม ลําปาง กรุงเทพฯ นครสวรรค 
  สินคาหัตถกรม > ผาฝายทอมือ นิยมทํากันทุกอําเภอเปนอาชีพเสริมหลังจากเสร็จสิ้นงาน
เกษตรกรรม แตท่ีมีชื่อเสียงมากคือ อําเภอปาซาง โดยเฉพาะท่ีบานหนองเงือก หมูท่ี 5 ตําบลแมแรง ผาฝายทอ
มือของจังหวัดลําพูนทํากันในหลายรูปลักษณะ ท้ังผาผืนสําหรับนําไปตัดเย็บผาซ่ิน เสื้อผาสําเร็จรูป ตลอดจน
อุปกรณเครื่องใชภายในบาน เชน ผาปูโตะ ท่ีรองแกว-จาน ฯลฯ ในดานการจําหนายผาทอและผลิตภัณฑนั้น 
โดยท่ัวไปอาศัยตลาดใหญเปนหลักคือ กรุงเทพฯ และเชียงใหม ผาไหมยกดอก โรงงานผลิตผาไหมยกดอกท่ีมี
ชื่อเสียงของจังหวัดลําพูนคือโรงงาน เพ็ญศิริไหมไทยซ่ึงไดมีการปรับปรุงแบบดานลวดลาย โดยอาศัยลายผาใน
สมัยโบราณประยุกต ปรับปรุงประกอบกับฝมือท่ีประณีต ทําใหผาไหมยกดอกของลําพูนมีเอกลักษณและมี
ชื่อเสียง เปนท่ีรูจักท่ัวไป ไมแกะสลัก แหลงผลิตท่ีสําคัญอยูในเขตอําเภอแมทา มีการแกะสลักไมจามจุรีเปนรูป
คน สัตวเครื่องใชและเครื่องประดับภายในบาน เปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ  
เซรามิกส ถึงแมวาจะมีโรงงานผลิตเพียงไมก่ีโรงแตก็สามารถสรางมูลคาในการจําหนายให กับจังหวัดลําพูน โดย
มีการสงออกไปจําหนายท้ังภายในและตางประเทศมูลคาปละหลายลานบาท โดยผลิตภัณฑสวนใหญจะเปน
ลักษณะของเครื่องใชและเครื่องตกแตงบานในลักษณะการเลียนแบบ ของโบราณ ซ่ึงเปนท่ีนิยมของชาว
ตางประเทศสินคาอุตสาหกรรม สวนใหญไดแก สินคาท่ีผลิตจากโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและ 
สวนอุตสาหกรรมบริษัทสหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ไดแก - ชิ้นสวนและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส - 
ชิ้นสวนและอุปกรณ - อาหารและเครื่องดื่ม - การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร - อัญมณีและเครื่องประดับ - 
เครื่องหนัง - เสื้อผาสําเร็จรูป 
  ขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ประชาชนชาวจังหวัดลําพูนสวนใหญมีความเชื่อม่ันและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชื่อฟง และ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ชอบทําบุญทําทาน รักสงบและมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ ยึดม่ันใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของทองถ่ินอยางเครงครัด ชาวจังหวัดลําพูนมีวัฒนธรรม ประเพณีท่ียึดม่ันและ
สืบทอดกันมาทุกวันนี้ ไดแก 
  ดานวัฒนธรรม 
  1. ภาษา มีภาษาพูดท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ินชาวลําพูน ไดแก ภาษาคําเมือง ภาษาคํายอง 
ภาษาลื้อ ซ่ึงเปนภาษาทองถ่ินท่ีชนพ้ืนเมืองดั้งเดิมของจังหวัดลําพูนใชกันอยู 
  2. การแตงกาย เปนเอกลักษณของชาวลานนา คือ ผูชายจะนุงกางเกงสะดอ สวมเสื้อผาฝาย 
คาดผาขาวมาท่ีพุง ผูหญิงนุงผาซ่ิน สวมเสื้อแขนกระบอก ไวผมมวยทัดดอกไม 
  3. การละเลนดนตรีและขับรองดนตรีพ้ืนเมือง ใชในการบรรเลงในงานมงคลตาง ๆ และใชใน
การประกอบการฟอนรํา เชน ระบําซอ เครื่องดนตรีประกอบดวย สะลอ ซอ ซึง ขลุย การกลาวคาว การรองจอย 
ซอ ซ่ึงเปนลํานําพ้ืนบานของทางภาคเหนือ 
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  4. การแขงขันตีกลองหลวง เปนวัฒนธรรมเกาแกของเมืองลําพูน จะมีการจัดแขงขันกันใน งาน 
ทําบุญ ประเพณีตาง ๆ เชน ปอยหลวง ปอยนอย โดยการนําเอากลองไมขนาดใหญของแตละ วัดหรือหมูบาน 
ออกมาประชันจังหวะ ลีลา และเสียงจากการตีกลองหลวง เพ่ือใหคณะกรรมการ เปนผูตัดสินถึงความเปนหนึ่ง 
ในการแขงขันกลองหลวง 
 
 1.2 ยุทธศาสตร และนโยบายรัฐบาล 
 นโยบายของรัฐบาล ตามท่ี นายกรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เม่ือ วันท่ี 12 กันยายน 2557 โดยกําหนดนโยบายไว 11 ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 19 ท่ีระบุใหรัฐบาลมีหนาท่ีในการบริหาร 
ราชการแผนดิน ดําเนินการใหมีการปฏิรูปดานตางๆ และสงเสริมความสามัคคีและความสมานฉันทของ 
ประชาชนในชาติ ดังนี้   
 นโยบายท่ี 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
 นโยบายท่ี 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  
 นโยบายท่ี 3 การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ   
  นโยบายท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 นโยบายท่ี 5 การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 นโยบายท่ี 6 การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและ
การใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  
 นโยบายท่ี 8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การ วิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี 9 การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการ อนุรักษ
กับการใชประโยชนอยางยั่งยืน  
 นโยบายท่ี 10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกัน 
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 นโยบายท่ี 11 การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 โดยสํานักงาน กศน. มีภารกิจการดําเนินงานเก่ียวของกับนโยบายรัฐบาลนโยบายขอท่ี 2 การ
รักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ ขอท่ี 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และนโยบายขอท่ี 7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้    
   1.1 นโยบายท่ี 2 : การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  
   1.1.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสู ประชาคม
การเมืองและความม่ันคงอาเซียน ในกิจการ 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน การสรางความม่ันคงทาง
ทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน และการเสริมสราง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือ เพ่ือปองกัน แกไขขอพิพาทตาง ๆ 
และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไก ท้ังระดับทวิภาคี และพหุภาคี ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการ พ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล รองรับการ
พัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย กําหนดใหปญหา     
ยาเสพติด การคาอาวุธ การคามนุษย การกระทํา อันเปนโจรสลัด การกอการรายสากลและอาชญากรรมขาม



แผนยุทธศาสตร (ป 2559 – 2562) สาํนักงาน กศน. จังหวัดลําพูน หนา 9 
 

ชาติ เปนปญหาเฉพาะหนาท่ีตองไดรับการ ปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และจัดการ
ปญหาอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเขา
เมือง การจัดระเบียบแรงงาน ตางดาว เปนตน  
   1.1.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํา 
ยุทธศาสตรเขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุย สันติสุข กับผู
มีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิ มนุษยชน
โดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของ ประชาชนในพ้ืนท่ี
ซ่ึงเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความรุนแรงแทรกซอน เพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวา จากผูมีอิทธิพล ในทองถ่ิน
หรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และ องคการระหวางประเทศท่ีอาจชวย
คลี่คลายปญหาได  
   1.2 นโยบายท่ี 4 : การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ วัฒนธรรม  
   1.2.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาใน ระบบ
และการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนได เต็มตาม
ศักยภาพ ประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เปนคนดีมี คุณธรรม สรางเสริม
คุณภาพการเรียนรู โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปน 
ท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ บริการ  
   1.2.2 ในระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การศึกษา 
ใหสอดคลองกับความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา และปรับปรุง และ บูรณาการระบบ
การกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแกผูยากจนหรือ ดอยโอกาส จัดระบบการสนับสนุน
ใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ท้ังในระบบ โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะ
พิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  
   1.2.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
ประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษา และ การเรียนรู 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกร ปกครองสวนทองถ่ินตาม
ศักยภาพและความพรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคล และบริหาร จัดการไดอยางอิสระและ
คลองตัวข้ึน  
   1.2.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เพ่ือใหสามารถมี ความรู
และทักษะใหมท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคต ปรับกระบวนการ
เรียนรูและหลักสูตรใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกัน เพ่ือใหเอ้ือตอการ
พัฒนาผูเรียนท้ังในดานความรู ทักษะ การใฝเรียนรู การแกปญหา การรับฟงความเห็น ผูอ่ืน การมีคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนพลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังใน และนอกโรงเรียน 1.2.5 
พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ ความเปนครู เนนครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตาม
วิชาท่ีสอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสม มาใชในการเรียนการสอนเพ่ือเปนเครื่องมือชวยครู
หรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง เชน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน รวมท้ังปรับ
ระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอน ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปน
สําคัญ  
   1.3 นโยบายท่ี 7 : การสงเสริมบทบาทและใชโอกาสในประชาคมอาเซียน พัฒนาแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ัง แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะและแรงงานไม
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มีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบคุณวุฒิ วิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปน
เอกภาพกับระบบมาตรฐาน ฝมือแรงงานและ มาตรฐานวิชาชีพ ใน 8 กลุมท่ีมีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียน
ควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตให เพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
และอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงาน เขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพ่ือใชใน
การประเมินคาจาง แรงงาน  
 
 1.3  คานิยมหลัก 12 ประการ ของคนไทยตามนโยบายของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
   (1)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
  (2)  ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
  (3)  กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
  (4)  ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  
  (5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  (6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
  (7)  เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
  (8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
  (9)  มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
  (10) รูจักดํารงตนอยู โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย 
และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  
  (11) มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มี ความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  
  (12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและของชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง  
 

1.4  การขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาลดานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใชเปนกรอบแนว
ทางการดําเนินงานและการติดตามประเมินผลของทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย     
5 นโยบายท่ัวไป 7 นโยบายเฉพาะ และ 10 นโยบายเรงดวน ซ่ึงมีสาระสําคัญในแตละนโยบาย ดังนี้  
    5 นโยบายท่ัวไป  

  (1) การพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา จะตองยึดหลักการมีสวนรวม การกระจาย อํานาจ ความ
ตองการของทุกภาคสวนในสังคม มีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิม ศักยภาพการแขงขันของ
ประเทศ รวมท้ังเปนไปตามกระบวนการของสภาปฏิรูปแหงชาติและสภานิติ บัญญัติแหงชาติ และแนวนโยบาย
คณะรัฐมนตรี เพ่ือใหการดําเนินงานเปนท่ียอมรับและเกิดความ ม่ันคงยั่งยืนในระบบการศึกษาของไทย  

(2) การสรางโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย จะตองใหความสําคัญกับการ สรางความเทา 
เทียมและเปนธรรม โดยนอมนํา แนวทางการพัฒนาระบบจัดการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหมเขามาประยุกตใช เพ่ือ เปนการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดมี
โอกาสเขาถึงองคความรูไดโดยสะดวก และสามารถพัฒนาและ ประยุกตใชองคความรูในการดําเนินชีวิตอยาง
ตอเนื่อง รวมท้ังเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางเทาเทียม  

  (3) การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา จะตองใหความสําคัญ
กับการยกระดับความรูใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ควบคูไปกับการสงเสริมการ เรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน 
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และปลูกฝงคุณธรรม การสรางวินัย ปลูกฝงอุดมการณความยึดม่ันในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
การมีจิตสาธารณะ ความตระหนักถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวา ประโยชนสวนตน และเสริมสรางความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตองในหลักการประชาธิปไตย เคารพความ คิดเห็นของผูอ่ืน ยอมรับความแตกตางหลากหลาย
ทางความคิด อุดมการณ และความเชื่อ รวมท้ังรู คุณคาและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย  

  (4) การสงเสริมและยกสถานะของครูซ่ึงเปนบุคลากรหลักในระบบการศึกษา จะตองให
ความสําคัญกับการสรางเสริมใหวิชาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงในสังคม เปนบุคลากรท่ีไดรับการ ยกยองวาเปน
แบบอยางท่ีดีในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม มีภูมิความรูและทักษะในการสื่อสารถายทอด ความรูท่ีเหมาะสม มี
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพครู ตลอดจนมีฐานะและคุณภาพชีวิตท่ีดีสอดคลองกับสภาพ ทางเศรษฐกิจและสังคมไทย 
ในปจจุบัน  

  (5) การบริหารและการปฏิบัติราชการกระทรวงในทุกระดับ จะตองใหความสําคัญกับการ 
บูรณาการการปฏิบัติของทุกหนวยงานในสังกัดใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและประสานสอดคลองกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังเปนไปตาม หลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริต
คอรรัปชั่น ตลอดจนใหความสําคัญกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร เก่ียวกับงานดานการศึกษาท่ีถูกตอง รวดเร็ว 
และตรงกับความตองการของสังคม  
 
 7 นโยบายเฉพาะ  

  (1) พัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตและสนับสนุนการแกไขปญหา และพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต  

  (2) การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 และการดํารงความ
ตอเนื่องภายหลังการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  

  (3) พัฒนาศักยภาพการแขงขันและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน เปาหมายในการ  
  (4) มุงเนนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ  
  (5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาใหทันสมัย  
  (6) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจํา ป งบประมาณ 

พ.ศ.2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ  
   (7) การดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติและการปฏิรูปการศึกษา  
 

 10 นโยบายเรงดวน  
   (1) เรงสํารวจและใหความชวยเหลือเยียวยา รวมท้ังฟนฟูโรงเรียน สถานศึกษา นักเรียน 
นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณอุทกภัย  

  (2) เรงแกไขปญหาความรุนแรงและเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะศึกษา อยางเปน
ระบบและตอเนื่อง  

  (3) เรงสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณ และกําหนดมาตรการเพ่ือจูงใจให นักเรียน
นักศึกษา พอแมและผูปกครอง มีความยินดีและสงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาในสาย อาชีพอาชีวศึกษา
เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน  
   (4) ทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห มีเวลา
ทํากิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ รวมท้ังปลูกฝง ในเรื่องคานิยมหลัก       
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มีคุณธรรม จริยธรรม สรางวินัย จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม การยึดม่ันใน สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และความภาคภูมิใจในการเปนคนไทย  
   (5) เรงพิจารณาทบทวนการอุดหนุนรายหัวแกนักเรียนในระดับการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานท้ังของ
ภาครัฐและเอกชน การชวยเหลือคาอุปกรณการเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา และการชวยเหลือเด็ก
ยากจน พิการ และดอยโอกาส  

  (6) เรงขยายบทบาทของภาคเอกชนในการมีสวนรวมในระบบการศึกษา โดยเฉพาะ การจัดทํา
ขอตกลงระหวางผูประกอบการธุรกิจเอกชนในการใหการสนับสนุนและการรับนักเรียน นักศึกษาเขาทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษา และการสนับสนุนอ่ืน ๆ ใหเพ่ิมมาก 

  (7) เรงปรับระบบการบรรจุครูและการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูใหเอ้ือตอการเพ่ิม โอกาสใหมี
บุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณท่ีเหมาะสมเขามาในระบบการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือ สนับสนุนการแกไข
ปญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และครูสาขาขาดแคลนในระดับ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   (8) เรงทบทวนมาตรการการจัดกิจกรรมรับนองของนักเรียนนักศึกษาใน สถาบันการศึกษา
ตางๆ และมาตรการติดตาม ควบคุม การลักลอบการจัดกิจกรรมรับนองท้ังภายในและ ภายนอกสถาบัน 
การศึกษา ใหเปนไปในแนวทางท่ีสรางสรรค ปลอดภัย ปราศจากการใชความรุนแรง การละเมิดและคุกคามทาง
เพศ รวมท้ังไมขัดตอหลักศีลธรรมขนบประเพณีอันดีงาม และเปนไปตามหลัก สิทธิมนุษยชน โดยใหมี ผลบังคับ
ใชใหทุกสถาบันการศึกษายึดถือเปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด  
   (9) เรงทบทวนมาตรการความปลอดภัยสําหรับสถาบันการศึกษาตาง ๆ เก่ียวกับ การจัด
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางและการขนสง เปนหมูคณะของ
นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยใหมีผลบังคับใชใหทุก สถาบันการศึกษายึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติอยางเครงครัด  
  (10) เรงดําเนินการตามนโยบายเรงดวนของคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของกับดาน การศึกษาท้ังท่ี
เปนหนวยรับผิดชอบหลักและหนวยสนับสนุน ใหเห็นผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และเปนไปตาม
เปาหมายและกรอบระยะเวลาท่ีกําหนด  
 

1.3  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดลําพูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557- 2560 

วิสัยทัศน (VISION)  “เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง”  

พันธกิจ  
  1. ดานสังคมและความม่ังคง : พัฒนาจังหวัดลําพูนใหเปนสังคมแหงดุลยภาพ สุข สงบ เขมแข็ง 

เชื่อมโยงฐานความรู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินกับการพัฒนาในทุกมิติของสังคม  
  2. ดานเศรษฐกิจ : สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด สูเศรษฐกิจสีเขียว และเศรษฐกิจ

สรางสรรค ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ทองเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับสินคา และบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด และเนนฐานการผลิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไมสงผลกระทบทางลบตอวิถีชีวิต และความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน  
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 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม: อนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคง สมดุลของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัดดวยกระบวนการมีสวนรวม โดยใชความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และ
แนวทางการจัดการแบบชุมชนเปนฐาน เปนเครื่องมือในการพัฒนา เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม  
 4. ดานบริหารจัดการ : พัฒนาระบบบริหารจัดการ สมรรถนะบุคลากรของจังหวัดใหมีคุณภาพ    
มีประสิทธิภาพ เนนการบริหารงานแบบบูรณาการ ใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
แทจริง เพ่ือเกิดความเชื่อม่ันศรัทธาจากประชาชน รวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขัน ภายใตบริบทของ
การเปลี่ยนแปลง  

เปาประสงค  
พัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชวัฒนธรรมเปนฐานในการ

พัฒนา เชื่อมโยงในทุกมิติ เพ่ือนําไปสูเมืองแหงวัฒนธรรมและความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร  
  ประเด็นยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความม่ันคง  
   • เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  
   เปาประสงคท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of life) ท่ีดีของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  
   • ตัวชี้วัด   รอยละความพึงพอใจตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 4 ดาน  
   • กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
   กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม  
   กลยุทธท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
   กลยุทธท่ี 3 : เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือใหเกิดสังคมคุณภาพ  
   • แผนงาน/โครงการ  
   กลยุทธท่ี 1 : พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคม  
    1. โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และบริการสาธารณะแกชุมชน  

  2. โครงการสรางเสริมสุขภาพ และสุขภาวะท่ีดีของประชาชนอยางเปนองครวม  
  3. โครงการสงเสริมการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต และการเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน  
  4. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน และกําลังแรงงาน  
  5. โครงการสงเสริมการมีงานทํา และพัฒนาอาชีพในชุมชน  
  6. โครงการชุมชนตนแบบดูแลผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส  

   กลยุทธท่ี 2 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  1. โครงการชุมชนตนแบบ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. โครงการพัฒนาเครือขายแหงการเรียนรู เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง  

   กลยุทธท่ี 3 : เสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือใหเกิดสังคมคุณภาพ  
  1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการแกไข และปองกันปญหายาเสพยติดในชุมชน  
  2. โครงการสรางเครือขายองคความรูในดานความม่ันคงระดับพ้ืนท่ี  
  3. โครงการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในทุกระดับ  
  4. โครงการสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว 
ถูกตองเปนธรรม  
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  5. โครงการเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินแกประชาชนในสังคม  
  6. โครงการ สงเสริมกระบวนการสรางความเปนพลเมืองท่ีดีในระบอบประชาธิปไตย 

 ในยุคปฎิรูปการศึกษาตามการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 นั้น ไดแสดงใหเห็นถึงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาของคนไทย
ใหสูงข้ึน ดังท่ีระบุในมาตรา 10 วา “ ……. การจัดการศึกษาตองจัดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐตองจัดใหอยางท่ัวถึงและไมเก็บคาใชจาย . … ” เจตนารมณ
ดังกลาว สอดคลองกับแนวนโยบายในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 ซ่ึงมุงเนน         
ใหประชาชนมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางกวางขวางโดยเสมอภาคและเทาเทียมกัน 
รัฐบาลไดดําเนินการกําหนดนโยบายเรงการขยาย และยกระดับความรูพ้ืนฐานของประชากรท้ังมวล เพ่ือมุงให
ประชาชนทุกคนเขาถึงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพอยางเสมอภาคและท่ัวถึง สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงาน
ตางๆ ท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษามีการรณรงคขยายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหคนไทยไดรับการศึกษาสูงข้ึน
อยางกวางขวางท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน โดยเฉพาะยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดยุทธศาสตรท่ีตองการ สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ในฐานะหนวยงานหลักในการจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จําเปนท่ีตองเรงดําเนินการจัดและสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ใหแกประชาชนไดรับการศึกษาตอเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคมท่ีใชความรูและภูมิปญญาเปนฐาน
ในการพัฒนาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความม่ันคงและคุณภาพชีวิต  
 
 1.4 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)     
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดวา บุคคลยอมมีสิทธิและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา การจัดการศึกษาจะตอง
เปนกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับปวงชน ในการจัดการศึกษาใหยึดผูเรียน
เปนสําคัญภายใตหลักการวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยการจัดการศึกษา
สามารถดําเนินการไดอยางกวางขวางและหลากหลาย ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน จึงตองปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารจัดการเพ่ือใหมีการ
ดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีความโปรงใส ตรวจสอบได มีความคุมคา และพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ รวมถึงสรางสรรคและพัฒนา
ภาพลักษณขององคกร เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน 

  2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
เปนบทบังคับใหทุกสวนราชการจะตองกําหนดหนาท่ีตองปฏิบัติตาม เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและ
เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการของภาครัฐท่ีจะสามารถนํานโยบายและเปาหมายไปสูการปฏิบัติท่ีเกิดผลลัพธ
ในแตละปท่ีชัดเจนรวมท้ังมีกลไกการประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีชัดเจนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรของภาครัฐไดอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยตองการใหสวนราชการและขาราชการ มีแนวทางในการปฏิบัติราชการท่ีเปนมาตรฐาน
ชัดเจน มีความโปรงใสสามารถวัดผลการดําเนินงานได และเพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการท่ีรวดเร็ว สามารถ
ตรวจสอบการดําเนินงานไดรวมท้ังใหมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ 
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  3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 มีหลักการ
สําคัญ คือ 1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจน
ยิ่งข้ึนในทุกระดับ 2) ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคม และการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน 3) พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ
อยางบูรณาการ และเปนองครวม และ 4) ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย      
มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและ
เอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเอง และแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักด์ิศรี”
เปนเปาหมาย 
    1. วิสัยทัศนในชวง พ.ศ.2555-2559 “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
        2. วัตถุประสงค 
   1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมทุกวัยใหมีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา     
มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงามและรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต    
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
   2. เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากลและเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
   3. เพ่ือเสริมสรางสภาพแวดลอมทางสังคม ชุมชน และสังคมใหม่ันคงและเอ้ือตอการ
พัฒนาคนอยางสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 
    3. เปาหมายการพัฒนา 
   1. คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาท้ังทางรางกายและจิตใจ มีอนามัยการเจริญพันธุท่ี
เหมาะสมในทุกชวงวัย มีความรู ความสามารถในการคิด วิเคราะห สังเคราะห มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต         
มีความคิดสรางสรรค มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมความเปนไทย รูจักสิทธิหนาท่ีของตนเองและของผูอ่ืน 
จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม 
   2. คุณภาพการศึกษาไดรับการยกระดับสูมาตรฐานสากล ตอยอดองคความรูสู
นวัตกรรมและโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน  
   3. โอกาสในการเขาถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ
ลดลงอยางเปนองครวม 
   4. สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลักในการหลอ
หลอมบมเพาะคนไทยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมในวิถีชีวิต และคํานึงถึง
ประโยชนตอสวนรวม 

 4. กระทรวงศึกษาธิการไดตระหนักถึงความสําคัญ จึงไดจัดทํายุทธศาสตรการจัดการศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืนข้ึน โดยหวังวายุทธศาสตรฯ นี้จะนําพาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืนดวยการสรางและ
พัฒนา “ทุนมนุษย” ใหเขมแข็งมีพลังพรอมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม สูความม่ันคงของประเทศใน
อนาคต การจัดการศึกษาจากนี้ไปจะเปนการมองหาศักยภาพท่ีแทจริงของทุกภาคสวนของสังคมท้ังปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายในท่ีสามารถเปนเชื้อเพลิงขับเคลื่อนการศึกษาใหคนไทยไดรูจักศักยภาพของตนเอง 
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ศักยภาพของผูอ่ืน รูเทาทันและสามารถแขงขันไดในประชาคมโลก การจัดการศึกษาจะยึดพ้ืนท่ี ซ่ึงมีบริบทและ
ความตองการแตกตางกันเปนฐานในการพัฒนา เพ่ือใหคนไทยทุกกลุมวัย ทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาสอดคลอง
กับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ีนั้นๆ โดยการทํางานใหสัมฤทธิ์ผลหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการจะ 
บูรณาการการจัดการศึกษาภายใต 9 ประเด็นยุทธศาสตรท่ีสําคัญ อันไดแก (1) การปรับตัวเขาสูประชาคม
อาเซียน/ประชาคมโลก (2) การพัฒนาสถานศึกษาและองคความรู (3) การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ
อุปกรณ (4) การพัฒนาครูท้ังระบบ (5) การพัฒนาศักยภาพผูเรียน (6) การวิจัยและถายทอดองคความรู  
(7) การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา (8 ) การสงเสริมการมีงานทํา และ (9) การบริหารจัดการกลยุทธของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 5. ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ไดกําหนดใหมีกฎหมายเก่ียวกับการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหเปนไปตาม
แนวทางมีการบริหารและจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือทําใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรู และสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนไดตามศักยภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา มีจุดมุงเนนใหบุคคลไดรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติโดยให
บุคคลซ่ึงไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยได 
 
   
 2. สภาพแวดลอมภายใน ( Internal Environment) 
 2.1 การบริหารและการจัดการ 
    สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน มีระบบการบริหารและการจัดการ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนกํากับ
ดูแลและนิเทศติดตามผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ท้ัง 8 แหง ใหสถานศึกษาทําหนาท่ีสงเสริม 
สนับสนุน ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขายในระดับ
พ้ืนท่ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ และยังทําหนาท่ีในการจัดการศึกษานอกระบบ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ซ่ึงโครงสรางการบริหารงานเปนองคกรขนาดเล็ก มีความยืดหยุนและความคลองตัวสูงมีการกระจายอํานาจการ
บริหารงานอยางมีแผนและมีเปาหมาย แตในกระแสการพัฒนาในสังคมฐานความรูองคกรการศึกษานอกระบบ
ตองปรับเปลี่ยน บทบาทจาก ผูจัด ( Provider ) เปน ผูสงเสริมสนับสนุน (supporter) การเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประชาชน ตองมีความคลองตัวในการบริหารจัดการเพ่ือทํางานในเชิงรุกและทํางานรวมกับภาคีเครือขาย 
บุคลากรตองมีทักษะในการประสานงาน เพ่ือการทํางานในลักษณะพันธมิตรตองทําหนาท่ีเสมือนนายหนา       
ทําหนาท่ีติดตอประสานระหวางคนอยากไดความรู กับคนท่ีมีความรู คอยกระตุนสงเสริมสนับสนุนเพ่ือขยาย
บริการความรูหรือการเรียนรูอยางกวางขวางและตอเนื่อง 

 2.2  งบประมาณ 
     สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ไดรับงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินงานจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แบงเปน งบบุคลากร ในสวนเงินเดือนขาราชการลูกจางประจํา 
และ พนักงานราชการ งบลงทุน จะไดรับจัดสรรเปนรายป เพ่ือเปนคาครุภัณฑ และซอมแซมปรับปรุงสิ่งกอสราง 
ซ่ึงทางสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) เปนผูพิจารณา
จัดสรรเอง ในสวนงบดําเนินงาน จะไดรับจัดสรรตามจํานวนกลุมเปาหมาย โดยสํานักงาน กศน. จะใชฐาน
ปงบประมาณกอนในการจัดสรร ทําใหไมสามารถเพ่ิมจํานวนงบประมาณ แตปรับลดในจํานวนกลุมเปาหมาย 
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และงบอุดหนุนไดรับการจัดสรรตามคาใชจายรายหัวตามเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลักของนักศึกษา
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรม 

 2.3  พ้ืนท่ีและอาคารสถานท่ี 
     สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน รับผิดชอบพ้ืนท่ี 8 อําเภอ 51 ตําบล 575 หมูบาน โดยมี
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแตละอําเภอ รับผิดชอบทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน
ประสานงาน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขายในระดับพ้ืนท่ี มีท้ังอยู
รวมกับหองสมุดประชาชนอําเภอ และมีอาคาร ท่ีตั้งเปนเอกเทศของตนเอง โดยใชอาคารของหนวยงานอ่ืนหรือ 
โรงเรียนยุบเลิก บางแหงปรับปรุงอาคาร หรือสรางเพ่ิมเติม จากงบบริจาค และงบสนับสนุนจากองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน มี กศน.ตําบล จํานวน 51 แหง เพ่ือเปนศูนยกลางจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาตลอดชีวิตอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพรวมกับภาคีเครือขาย 
กระจายครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และไดรับงบประมาณในการจัดสรางศูนย กศน.ตําบลจํานวน 8 แหง                 
ในปงบประมาณ 2554 ซ่ึงจะตองมีการจัดสรางใหครบทุก กศน. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนได
อยางท่ัวถึงและครอบคลุมกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ีตอไป 

 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 รวมท้ังสิ้น 
142 คน จากสัดสวนคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรพบวาสัดสวนระดับปริญญา โท : ตรี เทากับ 14 : 128 ซ่ึง
ขาราชการครู ท่ีลงไปปฏิบัติหนาท่ีใน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอจํานวน 13 
คน โดยสวนใหญจะเปนตําแหนง อํานวยการศูนย ฯ 1 คน เปนขาราชการครู 1-2 คน ในสวนการบริหาร
สํานักงาน กศน. จังหวัดลําพูน ประกอบดวยบุคลากร ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และบุคลากรทางการศึกษา 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในกลุมงานตางๆ ท่ีเปนพนักงานราชการจํานวน 8 คน 

 2.5 การจัดการศึกษา หลักสูตร นักศึกษา และคุณภาพการศึกษา 
 สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ไดดําเนินการการจัดการศึกษาใหกับประชาชนกลุมเปาหมายตาม
ตองการและความจําเปน ในรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบ การจัดการศึกษาตอเนื่อง 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงเกิดผลผลิต ดังนี้ 
  1) จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแตปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545   
และแผนการศึกษาแหงชาติ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหนาท่ีจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยเนนการจัดการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา
และสงเสริมให ประชาชนท่ีพลาด โอกาสทางการศึกษาในระบบไดมีโอกาสในการเขาถึงการศึกษานอกระบบโดย
เนนการจัดการศึกษาตามความสนใจ ศักยภาพของตนเอง เพ่ือใหมีพ้ืนฐานความรูพอเพียงท่ีจะดําเนินชีวิต 
สามารถนําความรูไปปรับปรุงคุณภาพชีวิตและ ความเปนอยูใหดีข้ึน หรือเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงข้ึน โดยศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   (ปวช.)   หลักสูตรการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ  รวมถึงการจัด กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ท่ีเนนกิจกรรม หลากหลาย ในการพัฒนาผูเรียนดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม มุง
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สงเสริมเจตคติคุณคาชีวิต ปลูกฝงคุณธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค สงเสริมใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง สราง
จิตสํานึกในธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ปรับตัวและปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม ประเทศชาติ และ
ดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข 
   2) พัฒนาการเทียบโอนความรู (การเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6) เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย เพ่ือเสริมสรางนวัตกรรม โดยมีเปาหมาย เพ่ิมความรู
สูมวลชน เปดโอกาสใหนําผลงานจากการทํางานมาเทียบโอน และศึกษาเพ่ิมเติมตามระบบใหไดระดับ
มัธยมศึกษาปท่ี 6 ภายใน 8 เดือน ซ่ึงเปนนวัตกรรมกระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสมรรถภาพความสามารถของผู
ขาดโอกาสทางการศึกษา  
  3) การสงเสริมการรูหนังสือ ดําเนินการสงเสริมการรูหนังสือ (อานออก เขียนได 
และคิดเลขเปน) ใหกับกลุมเปาหมายพ้ืนราบ และกลุมเปาหมายชาวไทยภูเขาสูง ในรูปแบบศูนยการเรียนชุมชน
ชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” (ศศช) ในพ้ืนท่ีอําเภอแมทาและอําเภอทุงหัวชาง  จํานวน 15 แหง  

 4) การจัดการศึกษาตอเนื่อง เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบท่ีเปน
หลักสูตรระยะสั้น การจัดการศึกษาสายอาชีพ กลุมสนใจ ท่ีจัดตามความตองการของกลุมเปาหมายท่ีมีเนื้อหา
เก่ียวกับอาชีพ ทักษะชีวิต การพัฒนาสังคมและชุมชน การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  5) การศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา เปนการจัดการศึกษาสําหรับชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง 
เปนกิจกรรมท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูหนังสือและมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวของกับการดํารงชีวิต โดยจัดกิจกรรม 
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชน การทํางานเปนกลุม ความรับผิดชอบ วิถีประชาธิปไตย จัดกิจกรรม 
การศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชนตามวิถีชีวิตของชนเผา จัดในพ้ืนท่ี อําเภอแมทา และทุงหัวชาง  
  6) การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาตามอัธยาศัยเปนการเสนอโอกาส และ 
ทางเลือก เพ่ือการศึกษาหา ความรูดวยตนเองใหแกประชาชนท่ัวไปใหไดรับการศึกษาและเพ่ิมเติมความรูใหทัน 
ตอการเปลี่ยนแปลง ของโลกกอใหเกิดโลกทัศนท่ีกวางขวางสามารถใชเปนขอมูลในการปรับปรุงชีวิตให 
กาวหนาและดํารงตนอยูในสังคมไดอยางเปนสุขดวยการจัดบริการขอมูล ขาวสาร และความรู ในรูปแบบ 
หองสมุดประชาชนแหลงเรียนรูในชุมชน กศน.ตําบล ซ่ึงเปนแหลงความรูของชุมชนท่ีใหบริการการศึกษาตาม 
อัธยาศัยแกประชาชนในพ้ืนท่ีระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด ในรูปของสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศนศึกษา สื่อ 
อิเล็คโทรนิกส และสื่ออ่ืน ๆ จํานวน 51 แหง 
 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีความหลากหลาย       
มีความยืดหยุนตรงกับความตองการของกลุมเปาหมาย ตรงตามวิถีชีวิตของผูรับบริการ และสามารถกระจายการ
จัดการเรียนรูลงสูพ้ืนท่ีไดครอบคลุมในระดับบุคคล ระดับชุมชน โดยมีการประสานการทํางานรวมกันกับภาคี
เครือขาย หากพิจารณาในภาพรวมจะพบวาประสบความสําเร็จเปนท่ีนาพึงพอใจ คือ สามารถจัดบริการไดตาม
เปาหมายเชิงปริมาณตามแผนท่ีกําหนดไว แตในสวนความสําเร็จในมิติของเชิงคุณภาพยังไมเปนท่ีนาพึงพอใจ แต
หากมอง การไดรับโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนท่ีพลาดโอกาสทางการศึกษา การศึกษานอกระบบ
พบวามีผลตอการสรางสรรคใหคนมีความรู ความสามารถในการพ่ึงพาตนเองไดระดับหนึ่ง และอีกท้ังยังสงเสริม
ใหมีคนดีใหสังคม และการมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมชุมชน ผูสําเร็จการศึกษาและผูผานกิจกรรมการเรียนรูใน
หลักสูตรของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในแตละปงบประมาณเปนจํานวนไมนอยท่ีมีโอกาส
นําความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในชีวิต ท้ังดานการศึกษาตอ การประกอบ
อาชีพ การเพ่ิมพูนทักษะชีวิต 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 มีระบบสารสนเทศท่ีดี บุคลากรมีความรูมีทักษะ มีความ
พรอมดานอุปกรณ และเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทันสมัย 
  6) บุคลากรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 

 3.2 จุดออน (Weakness) 
  1) การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานไมครอบคลุมในทุก ๆ กิจกรรมของงาน กศน. 
  2) บุคลากรทํางานไมตรงกับตําแหนง 
  3) ความเขาใจไมตรงกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติงานในเชิงนโยบาย 
  4) การประสานงานเครือขายและระดมทรัพยากรในพ้ืนท่ียังมีนอย 
  5) ความม่ันคงของอาชีพ ตําแหนงของบุคลากร สงผลตอการหมุนเวียนของบุคลากร ขาดความ
ตอเนื่องในงาน 

 3.3 โอกาส ( Opportunity ) 
  1) มี พรบ.กศน. ท่ีสงเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตใหกับผูคนในสังคมไดอยางเหมาะสม 
  2) หลักสูตรในการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย ตรงตามความตองการของผูเรียนและตามวิถีชีวิต 
  3) มีแหลงเรียนรูท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต 
  4) การปฏิรูประบบราชการเปนโอกาสท่ีจะไดปรับปรุงกระบวนวิธีการทํางานและระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการจัดการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  5) ความรวมมือจาก เครือขายพันธมิตร ภูมิปญญาทองถ่ิน และชุมชน 
  6) องคกรเปนท่ียอมรับของชุมชนและสังคม 
  7) รูปแบบของกิจกรรม สามารถตอบสนองความตองการไดทันตามสถานการณ 
  8) บุคลากร มีโอกาสไดเรียนรูและเกิดประสบการณท่ีหลากหลาย และเปนท่ียอมรับของสังคม 
  9) มีชองทางในการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย โดยใชเทคโนโลยีรวมสมัย 

 3.4 อุปสรรค (Threats) 
  1) นโยบายของรัฐท่ีมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณของสังคม 
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  2) ภาระงานท่ีนอกเหนือจากแผนงานท่ีกําหนด และปริมาณงานท่ีมาก ทําใหขาดการพัฒนา
งาน เพียงแตแกปญหาเฉพาะหนา 
  3) การจัดสรรงบประมาณขาดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน ลาชา  ไมสัมพันธ  
  4)  วิถีชีวิต ประเพณี ขัดแยงไมสอดคลองกับปฏิทินการจัดกิจกรรมการศึกษา 
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สวนท่ี 2 
วิสัยทัศน ยุทธศาสตร นโยบาย เปาหมาย 

 
 
 แผนยุทธศาสตรสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน พ.ศ.2559 – 2562 เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาและการดําเนินภารกิจทุกดานหนวยงาน กศน. จังหวัดและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ซ่ึงไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และกลยุทธ ไวดังนี้ 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

ภายในป 2562  กศน.ลําพูน เปนหนวยงานในการบริหารจัดการ สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใชเทคโนโลยีรวมสมัยเพ่ือใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 

พันธกิจ (Mission) 
 1) สงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ใหประชาชน กลุมเปาหมายทุกกลุม ทุกชวงวัย มีโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 2) สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือตอบสนองความตองการทางการศึกษาของประชาชนอยางหลากหลาย 
 3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีมุงเนนการดําเนินงาน
ตามบทบาทหนาท่ี และภารกิจ ในระดับปฏิบัติการของสถานศึกษา  
 4) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษารวมสมัยมาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการบริหารจัด
การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต 

กลยุทธ (Strategy) 
 1. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร สื่อ วิธีการเรียนและกิจกรรมท่ีหลากหลายสอดคลองกับสภาพ ปญหา
และความตองการของกลุมเปาหมาย  
 2. เรงรัดสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ 
ยกระดับการศึกษาใหกับประชาชน  
 3. สงเสริมการจัดระบบความรูเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาการอานของผูเรียนและ ประชาชน  
 4. สงเสริมใหสถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 5. แสวงหาภาคีเครือขายรวมดําเนินการจัดและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยการรวมลงนาม MOU 
อยางเปนรูปธรรม 
 6. สงเสริมการพัฒนา ครูกศน.ตําบล/ครูอาสา/บุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรูและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 7. กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา เปนวาระสําคัญ
ของสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  

 1.1 สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
 1.2 สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน  
 1.3 สงเสริมให กศน.อําเภอ มีการเทียบโอนความรูประสบการณ 
 1.4 สงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ และมีระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือให ครบถวน 
ถูกตอง ทันสมัย  
 1.6 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
 1.7 สงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหไดมาตรฐาน  
 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา  
 2.1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพในชุมชน  
 2.2 สงเสริมการพัฒนาและจัดทําหลักสูตรการศึกษาอาชีพใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน  
 2.3 สงเสริมใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา อยางเปน
ระบบตอเนื่อง 
 2.4  สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 5 กลุมอาชีพ ไดแก 1.อาชีพ เกษตรกรรม              
2.อุตสาหกรรม 3.พาณิชยกรรม 4.ความคิดสรางสรรค 5. อํานวยการและอาชีพเฉพาะทาง สงเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต,พัฒนาสังคมและชุมชน  

ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  
 3.1 พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมาย  
 3.2 สงเสริมใหประชาชนมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรู 
 3.3 พัฒนาหองสมุดประชาชน/กศน.ตําบล ใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต  
 3.4 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี 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 
 
ยุทธศาสตรท่ี 5 สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ  

5.1 สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  

5.2 สงเสริมและการจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ ไดแกผูสูงอายุคนพิการ ผูดอยโอกาส  
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5.3 พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความพรอมในการจัด การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากร 
6.1 พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรูความเขาใจ เจตคติท่ีดีตอการปฏิบัติงาน 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 เพ่ือเปน 
ศูนยกลางในการฝก พัฒนา สาธิต และสรางอาชีพของผูเรียนและชุมชน รวมท้ังเปนท่ีจัดเก็บ แสดง จําหนวย 
และกระจายสินคาและบริการของชุมชนอยางเปนระบบครบวงจร 
 1.๒ ประสานการดําเนินงานกับศูนยฝกอาชีพชุมชนของหนวยงานและสถานศึกษาตาง ๆ ใน 
พ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงเปนเครือขายการฝกและสรางอาชีพของประชาชนและชุมชนในแตละอําเภอ 
 1.3 จัดใหมีระบบการประสานงานเพ่ือสนับสนุนใหผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงทุนตาง ๆ 
สําหรับเปนชองทางในการเสริมสรางความเขมแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานอาชีพ 
อยางตอเนื่องใหกับผูเรียน 
 1.4 จัดใหมีการกํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยาง 
เปนระบบตอเนื่อง พรอมท้ังนําผลท่ีไดมาใชในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามความตองการ 
ดานการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําของประชาชน ความตองการของตลาด และศักยภาพของพ้ืนท่ีท้ัง ๕ ดาน 

 2. สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือยกระดับ
การศึกษาใหกับประชาชน 
 2.1  สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมุงเนนให 
ผูเรียนสามารถนําสาระการเรียนรูและวิธีการเรียนรูไปใชประโยชนไดจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม 
และสรางเสริมสมรรถนะการประกอบอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดอยางม่ันคง 
 2.2  สงเสริมการพัฒนาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหมีเนื้อหา 
สาระการเรียนรูท่ีทันสมัย ครอบคลุมตามโครงสรางหลักสูตร นําไปใชประโยชนไดจริง 
 2.3  สงเสริมให กศน.อําเภอทุกแหงดําเนินการเทียบโอนความรูและประสบการณรวมท้ังผล 
การเรียนอยางเปนระบบ ไดมาตรฐานสอดคลองกับหลักสูตร เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับ 
ประชาชนอยางกวางขวาง 
 2.4  พัฒนาระบบการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษาท่ีมีความโปรงใส ยุติธรรมตรวจสอบได 
มีมาตรฐานตามท่ีกําหนด และสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3. สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบความรูสําหรับประชาชน 
  3.1  สงเสริมใหครอบครัว ชุมชน และสังคม ตระหนักถึงความสําคัญของการอานเพ่ือเปน 
วิธีการในการแสวงหาความรูตอเนื่องตลอดชีวิต 
 3.2  สงเสริม สนับสนุนพัฒนาความรูความสามารถของผูเรียนและประชาชนใหสามารถอานได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3  พัฒนาหนังสือและสื่อท่ีมีเนื้อหาสาระจากภูมิปญญาทองถ่ิน และหนังสือดีมีคุณภาพใน 
การพัฒนาความรูสําหรับประชาชนในชุมชน 

 3. นโยบายดานการศึกษานอกระบบ 

 3.๑ จัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกเกิดจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑) ดําเนินการใหผูเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการสนับสนุนคา
จัดซ้ือตําราเรียน คาจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน และคาเลาเรียนอยางท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย 
  ๒) จัดหาตําราเรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ  
  ๓) ขยายการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพใหกับประชากรวัยแรงงานท่ีไมจบการศึกษา
ภาคบังคับแลไมอยูในระบบโรงเรียน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสกลุมตาง ๆ 
  ๔) พัฒนาระบบฐานขอมูลรวมของนักศึกษา กศน.ใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และ
เชื่อมโยงกันท่ัวไประเทศ สามารถสืบคนและสอบทานไดทันความตองการเพ่ือประโยชนในการจัดการศึกษาใหกับ
ผูเรียน 
  ๕) สงเสริมใหมีวิธีการเรียนรูท่ีเนนการฝกปฏิบัติจริงเพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจและ   
เจตคติท่ีดีตอการเรียนรู รวมท้ังสามารถพัฒนาทักษะเก่ียวกับสาระและวิธีการเรียนรูท่ีสามารถนําไปประยุกตใช
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.๒ การสงเสริมการรูหนังสือ 
  ๑) พัฒนาระบบฐานขอมูลผูไมรูหนังสือใหมีความครบถวน ถูกตอง ทันสมัย และเปนระบบ
เดียวกัน 
  ๒) พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการดําเนินงานสําหรับผูไมรู
หนังสือใหสอดคลองกับสภาพของแตละกลุมเปาหมาย 
  ๓) เพ่ิมศักยภาพครู กศน.และภาคีเครือขายท่ีรวมจัด ใหมีความรูความสามารถและทักษะการ
จัดกระบวนการเรียนรูใหกับผูไมรูหนังสืออยางมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 
  ๔) มุงเนนใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมการรูหนังสือ การคงสภาพการรูหนังสือ การพัฒนา
ทักษะการรูหนังสือ และการพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรพ้ืนฐานเพ่ือสงเสริมการรูหนังสือ สําหรับใหประชาชน
ไดนําไปใชเปนเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู 
  ๕) พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรูหนังสือใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับประเทศ 

 3.๓ การศึกษาตอเนื่อง 
  ๑) สงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ใน ๕ กลุมอาชีพ กระกอบดวย อาชีพเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม 
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ความคิดสรางสรรค และกลุมอํานวยการและอาชีพเฉพาะทางท่ีสอดคลองกับศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือให
ผูเรียนสามารถนําความรูความสามารถ เจตคติท่ีดีตอการประกอบอาชีพและทักษะท่ีพัฒนาข้ึนไปใชประโยชน
และสรางรายไดไดจริง 
  ๒) สงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตใหกับทุกกลุมเปาหมาย โดยจัด
กิจกรรมการศึกษาท่ีมุงเนนใหทุกกลุมเปาหมายมีความรูความสามารถในการจัดการชีวิตของตนเองใหอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข รวมท้ังการใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 ๓) สงเสริม สนับสนุนจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชนโดยใชรูปแบบการฝกอบรมการ
ประชุมสัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยเนนการสราง
จิตสําหนึกความเปนประชาธิปไตย ความเปนพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน การอนุรักษพัฒนาธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และการรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน และหลักสูตรเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔) พัฒนาระบบคลังหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องใหไดมาตรฐาน และสะดวกตอการใชงานเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือขาย 

 3.๔ การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
  ๑) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะพ่ีพึงประสงคตามจุดมุงหมายและ
มาตรฐานของหลักสูตร 
  ๒) สงเสริม พัฒนาครูและผูท่ีเก่ียวของใหสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ โดยสงเสริม
ใหมีความรูความสามารถในการจัดทําแผนการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดและ
ประเมินผล 
  ๓) สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน และกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลายสอดคลองกับ
ความตองการและสภาพของกลุมเปาหมาย 
  ๔) สงเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส และสื่ออ่ืนๆประกอบหลักสูตรโดยการมี
สวนรวมของท้ังภาครัฐและเอกชน 
  ๕) สงเสริมการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตท่ีหลากหลาย
สอดคลองกับสภาพ และความตองการของกลุมเปาหมายและชุมชน 
  ๖) สงเสริม ใหกลุมเปาหมายท่ีลงทะเบียนเรียนไดเรียนในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับสภาพและ
ความตองการของตนเอง โดยมีอัตราการคงอยูไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ในสาระความรูพ้ืนฐานไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐ 
  ๗) สงเสริม พัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะ
หลักสูตรในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน 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.ท่ีมีประเมินภายนอกของสถานศึกษาไมไดตาม
มาตรฐานท่ี สมศ.กําหนดโดยปรับแผนพัฒนาคุณภาการศึกษาของสถานศึกษา และดําเนินการตามแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหไดคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด สําหรับสถานศึกษาท่ียังไมไดเขารับการประเมิน
คุณภาพภายนอก ใหพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
  ๔) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาท่ีไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน สมศ. ผดุงระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 ๒. นโยบายดานการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๒.๑ การสงเสริมการอาน 
  ๑) สงเสริม พัฒนาระดับความสามารถในการอานของประชาชนทุกกลุมเปาหมายใหได
ระดับอานคลอง เขียนคลอง และอานเชิงคิดวิเคราะหพ้ืนฐาน โดยผานกระบวนการปฏิรูปการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ 
  ๒) สงเสริม ใหคนในลําพูนมีนิสัยรักการอาน ใฝเรียน ใฝรู โดยปลูกฝงและ 
สราง เจตคติใหเห็นคุณคาและประโยชนของการอาน ประชาสัมพันธสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวม และกําหนด 
มาตรการจูงใจเครือขายสงเสริมการอาน 
  ๓) สงเสริมใหมีการสรางบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการอาน ใหเกิดข้ึนใน
สังคมไทย โดยสนับสนุนกาพัฒนาแหลงการอานใหเกิดอยางกวางขวาง และหลากหลาย รวมท้ังมีความพรอมใน
ดานสื่ออุปกรณท่ีสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอานท่ีหลากหลาย 
  ๔) สงเสริม และสนับสนุนการสรางเครือขายสงเสริมการอานโดยจัดใหมีอาสาสมัคร
สงเสริมการอานในทุกตําบล 
  ๕) สงเสริมใหมี “อําเภอแหงการอาน” ในอําเภอท่ีมีความพรอมเพ่ือสรางเสริมบทบาท
ของการสงเสริมการอาน 

  ๒.๒ หองสมุดประชาชน 
  ๑) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาหองสมุดประชาชนทุกแหงใหเปนศูนยกลางการเรียนรูตลอด
ชีวิตของชุมชนเปนแหลงคนควาและแลกเปลี่ยนความรูการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานทําและสรางรายไดอยาง
ยั่งยืน และการสรางความพรอมใหกับประชาชนในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
  2) สงเสริม สนับสนุน จัดหาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือเชื่อมโยงกับแหลงขอมูลการเรียนรูตางๆ สําหรับใหบริการในหองสมุดประชาชน 
  ๔) จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลายท้ังภายในและภายนอกหองสมุด 
เพ่ือปลูกฝงนิสัยรักการอาน แลพัฒนาศักยภาพการเรียนรูดวยตนเองของประชาชน เพ่ือสามารถนําความรูท่ี
ไดรับไปใชประโยชนไดจริงในการปฏิบัติ 
  ๕) สงเสริม จัดหนวยบริการเคลื่อนท่ีพรอมอุปกรรเพ่ือสงเสริมการอานและการเรียนรู     
ท่ีหลากหลายออกใหบริการประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ อยางท่ัวถึง สมํ่าเสมอเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเรียนรูและการ
พัฒนาอาชีพของประชาชนและชุมชน 
  ๖) สงเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากร ท่ีรับผิดชอบการบริการของหองสมุดประชาชน ใหมี
ความรู ความสามารถในการใหบริการสนับสนุนการดําเนินงานหองสมุด 
  ๗) สงเสริม แสวงหาภาคีเครือขายเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการสนับสนุนการดําเนินงาน
หองสมุดประชาชน 
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  2.๓. นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
     2.๓.๑ พัฒนา กศน.ตําบล ใหเปนศูนยกลางการสรางโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาใหกับประชาชนในชุมชน 
  ๑) สงเสริม สนับสนุนจัดหาครุภัณฑและสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนโครงสราง
พ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะกับ กศน.ตําบล ใหครบทุกแหงเพ่ือสนับสนุนการ
บริหาร การจัดกิจกรรมการศึกษาและการเรียนรู ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชนได
ทันเวลา 
  2) สงเสริม สนับสนุนจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อ 
เทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพในรูปแบบและสาระท่ีหลากหลาย ทันสมัย ประชาชนสามารถนําไปใชประโยชนในการ
พัฒนาตนเองและครอบครัว การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาชุมชน 
  3) สงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตเชิงรุกท่ีหลากหลาย 
ทันสมัยสรางสรรค ตอเนือง และตอบสนองความตองการของประชาชนและชุมชน มีการฝกอาชีพ การสงเสริม
การเรียนรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การปองกันภัยพิบัติ การศึกษาการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
การเสริมสรางกระบวนการประชาธิปไตย การเสริมสรางความรูเก่ียวกับประชาคมอาเซียนและความจําเปน
เรงดวนตางๆ ของแตละชุมชน 
  4) สงเสริม สนับสนุน กศน.ตําบล จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และสงเสริมใหมีกลุม
สงเสริมการอานเพ่ือพัฒนาเปนชุมชนรักการอาน โดยอาสาสมัครสงเสริมการอานเปนกลไกในการจัดกิจกรรม
สงเสริมการอานในรูปแบบตางๆ ในชุมชน โดยดําเนินงานเปนทีมรวมกับครู กศน.ตําบล 
  5) พัฒนาระบบฐานขอมูลสภาพการรูหนังสือและความตองการทางการศึกษาและการ
เรียนรูของประชากรวัยแรงงานและผูสูงอายุ ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ครบถวนถูกตองทันสมัยและ
เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดทันความตองการ 
  6) สงเสริมและพัฒนาเครือขาย กศน. ตําบล เพ่ือการประสานเชื่อมโยงและสงตอผูเรียน
ใหไดรับบริการทางการศึกษาท่ีสนองตอบตอความตองการอยางมีประสิทธิภาพ 
  7 ) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล กศน.ตําบล อยางตอเนื่อง รวมท้ังใหมีการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน กศน. ตําบล รวมท้ังนําผลมาพัฒนาการดําเนินงาน กศน. ตําบลอยางตอเนื่อง 
  8) กํากับและติดตามให กศน.ตําบล ดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานการดําเนิน กศน.
ตําบล 

  2.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเปนภาคีเครือขายในการจัด
สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน       
ใหครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกระดับ 
  ๑) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาระบบฐานขอมูลภาคีเครือขาย มีการจัดทําฐานขอมูลใหมี
ความถูกตอง ทันสมัย 
  ๒) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรภาคีเครือขายใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําอยางมีคุณภาพ 
  ๓) สงเสริม สนับสนุนใหหนวยงานสถานศึกษา ประสานการทํางานรวมกับภาคีเครือขาย
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ี และภารกิจเก่ียวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  2.๓.๓ อาสาสมัคร กศน. 
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  ๑) สงเสริมใหผูมีจิตอาสา ตลอดจนผูรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และขาราชการบํานาญเขามา
เปนอาสาสมัคร กศน. โดยเขามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในชุมชน 
  ๒) สงเสริมใหอาสาสมัคร กศน. ไดรับการพัฒนาสมรรถนะใหเปนผูจัดและผูสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยท่ีมีคุณภาพ 
  ๓) เสริมสรางขวัญและกําลังใจในรูปแบบตาง ๆ แกอาสาสมัคร กศน. เพ่ือใหตระหนักถึง
คุณคาและความสําคัญของตนเอง และเขามามีสวนรวมดําเนินการจัดและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางมี
คุณภาพและยั่งยืน 

 2.๓.๔ การสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
  ๑) สงเสริม สนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยใช กศน.ตําบล ท่ี
ดําเนินการอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  ๒) สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชนโดยการจัดทําแผนชุมชนจัดเวทีชาวบาน 
การศึกษาดูงาน การฝกอบรม เพ่ือนําความรูไปแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน 
  ๓) สงเสริมใหมีการบูรณาการความรูในชุมชนใหเชื่อมโยงกับหลักสูตรตางๆ ของ กศน. 
โดยคํานึงถึงการประกอบอาชีพและการมีงานทําของผูเรียนท่ีแทจริง เพ่ือประโยชนในการมีงานทําและการเทียบ
โอนความรูและประสบการณ 
  ๔) สงเสริมใหมีขยายและพัฒนาแหลงการเรียนรูชุมชนในการถายทอดองคความรู โดยให
มีการจัดทําและเผยแพรสื่อเพ่ือการธํารงรักษาและถายทอดองคความรูในชุมชน 
  ๕) พัฒนาศักยภาพและสงเสริมใหภูมิปญญาทองถ่ิน ผูเชี่ยวชาญองคความรูดานตาง ๆ 
เปนแหลงการเรียนรูของชุมชน 

 ๔ นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ 

 ๔.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๑) สงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
  ๒) จัดทําฐานขอมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน. ท่ีสนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

 4.2 การสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายพิเศษ 
  ๑) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหกับ
กลุมเปาหมายพิเศษ ไดแก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูไรสัญชาติ เด็กและเยาวชนท่ีอยูนอกระบบโรงเรียน 
เด็กดอยโอกาส คนเรรอน 
  ๒) จัดและสงเสริมการเรียนรูและใชภาษาไทยในชีวิตประจําวันสําหรับกลุมชาติพันธุ 
  ๓) สงเสริม สนับสนุนพัฒนาศูนยการเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แมฟาหลวง” ใหมีความ
พรอมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  ๔) สงเสริม พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรม ใหสอดคลองกับสภาพและความ
ตองการของกลุมเปาหมายพิเศษแตละกลุม 
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  5) สงเสริม พัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในการปฏิบัติงานของครูท่ีรับผิดชอบ
กลุมเปาหมายพิเศษ 
  5. นโยบายดานการบริหารจัดการ 

 5.๑ การพัฒนาบุคลากร 
  ๑) สงเสริม การพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีสมรรถนะสูงข้ึนอยางตอเนื่องและบริหาร
จัดการการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนมืออาชีพ 
  ๒) สงเสริม พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความเขาใจ เจตคติท่ีดีในการปฏิบัติและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการศูนยฝกอาชีพชุมชนใหเปนศูนยกลางในการฝกและสรางอาชีพท่ีม่ันคงใหกับ
ประชาชนและชุมชนพรอมท่ีจะแขงขันในเวทีอาเซียนและเวทีสากล 
  ๓) สงเสริม พัฒนาหัวหนา กศน.ตําบลใหมีสมรรถนะสูงข้ึนในการบริหารจัดการ กศน.
ตําบล และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเนนการเปนนักจัดการความรูและ         
ผูอํานวยความสะดวกการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
  ๔) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กศน.ตําบล เพ่ือการมีสวนรวมในการ
บริหารการดําเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.ตําบล อยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕) สงเสริม พัฒนาอาสาสมัคร กศน.ตําบล ใหสามารถทําหนาท่ีเปนผูสงเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.ตําบล ท่ีมีคุณภาพ 
  ๖) เสริมสรางสัมพันธภาพระหวางบุคลากร รวมท้ังภาคีเครือขายในทุกระดับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานรวมกัน โดยจัดใหมีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และภาคีเครือขายในรูปแบบท่ี
หลากหลายอยางตอเนื่อง เชน มหกรรมกีฬา กศน. การแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานในรูปแบบตาง ๆ 
  ๗) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนานวัตกรรมสําหรับการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
  ๘) สงเสริมใหบุคลากรในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหนงหรือเลื่อนวิทยฐานะโดย
เนนการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ 

 5.๒ การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล 
  ๑) สงเสริม การกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือขายท้ังระบบ 
  ๒) สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือการ
กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.๓ โครงสรางพ้ืนฐานและอัตรากําลัง 
  ๑) จัดทําแผนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและดําเนินการปรับปรุงสถานท่ีและวัสดุ
อุปกรณ ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษา 
  2) แสวงหาภาคีเครือขายในทองถ่ินเพ่ือการมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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สวนที่ 3 
รายละเอียดเปาประสงค/ตัวชี้วัด/กลุมเปาหมาย 

 
 

รายละเอียดเปาประสงค/ตัวช้ีวัด/กลุมเปาหมาย  

เปาประสงค ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ กลุมเปาหมาย 
ประชาชนไดรับการฟนฟูจิตใจและ 
เสริมสรางสมรรถนะการประกอบ 
อาชีพ 
 

รอยละ 75 ของผูเขารวมกิจกรรมมี 
ความพรอมในการเตรียมรับภัยใน 
ลักษณะตางๆและมีชองทางในการ 
ประกอบอาชีพได 
 

ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในสถานศึกษาสังกัด กศน. จังหวัด
ลําพูน 
 

ประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรูใน 
ศูนยสาธิตและสรางชีพของชุมชน 
 

รอยละ 80 ของประชาชนมีโอกาส
ไดเรียนรูอาชีพท่ีม่ันคง 
 
 

ศูนยอาชีพชุมชน จํานวน 16 ศูนย 
 

ประชาชนไดรับโอกาสทาง 
การศึกษาอยางท่ัวถึงและ 
ครอบคลุม 
 

รอยละ 75 ของจํานวนนักศึกษา 
การศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปวช. 
ไดรับการสนับสนุนการจัด
กระบวนการเรียนรู 
 

ประชาชนท่ัวไป ในเขตบริการ 
กศน.จังหวัดลําพูน 
 

ประชาชนไดรับโอกาสในการ 
เรียนรูการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

รอยละ 75 ของนักศึกษา 
ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการอานและแสวงหาความรู
ตอเนื่องตลอดชีวิต 
 

ประชาชนท่ัวไป ในเขตบริการ 
กศน.จังหวัดลําพูน 
 

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ 
การศึกษาตอเนื่องอยางท่ัวถึง 
ครอบคลุม เปนธรรม 
 

รอยละ 75 ของจํานวนประชาชน 
ผูรับบริการการศึกษาตอเนื่องมี
ความพึงพอใจตอกิจกรรม 
 

ในเขตบริการ กศน.จังหวัดลําพูน 

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ 
การศึกษานอกระบบท่ีหลากหลาย 
อยางท่ัวถึง 
 
 

รอยละ 75 ของจํานวนประชาชน 
ผูรับบริการการศึกษานอกระบบมี 
ความพึงพอใจตอหลักสูตร 

ในเขตบริการ กศน.จังหวัดลําพูน 
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เปาประสงค ตัวช้ีวัดผลผลิต/โครงการ กลุมเปาหมาย 
ประชาชนไดรับโอกาสในการ 
เรียนรูตลอดชีวิต 
 

รอยละ 75 ของประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับบริการศูนยการ
เรียนชุมชน 
 

ศูนย กศน. ตําบล จํานวน 51 แหง 
 

ภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัด 
กิจกรรมการศึกษานอกระบบ 
 

รอยละ 75 ของภาคีเครือขายมีสวน 
รวมในการจัดกิจกรรมการศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 

กศน. จังหวัดลําพูน 

 

อาสาสมัคร กศน. มีสวนรวมใน 
การสงเสริมกิจกรรมการศึกษานอก 
ระบบ 
 

รอยละ 80 ของอาสาสมัคร กศน.
จิตอาสา,ขาราชการบํานาญ,ภูมิ
ปญญาทองถ่ินมีความพึงพอใจการ
การจัดกิจกรรมรวมกับ กศน. 
 

กศน. ในสถานศึกษาในสังกัด 
 

ประชาชนไดรับโอกาสในการ 
เรียนรูตลอดชีวิต 
 

รอยละ 80 ของประชาชนมีความ
พึงพอใจในการรับบริการแหลง
เรียนรู 
 

แหลงเรียนรู ในสังกัดและภาคี
เครือขาย กศน. อําเภอ 
 
 

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ 
การศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุม 
เปนธรรม 
 

รอยละ 80 ของจํานวนประชาชน 
ผูรับบริการการศึกษามีความพึง
พอใจตอกิจกรรม 

ประชาชนบนพ้ืนท่ีสูง ในเขต
รับผิดชอบ 2 อําเภอ ไดแก   
ทุงหัวชาง  แมทา 
 

ประชาชนไดรับโอกาสไดรับ 
การศึกษาอยางท่ัวถึง ครอบคลุม 
เปนธรรม 

รอยละ 80 ของจํานวนประชาชน 
ผูรับบริการการศึกษามีความพึง
พอใจตอกิจกรรม 
 

กลุมเปาหมายพิเศษ คนพิการ 
ผูสูงอายุในเขตบริการสํานักงาน 
กศน. จังหวัดลําพูน 
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สวนที่ 4 
รายละเอียดแผนงานตามยุทธศาสตร/โครงการ 

พ.ศ. 2559 – 2562 
 
 
1.  ตารางแผนงานตามยุทธศาสตร พ.ศ. 2559 – 2562 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
(Strategies) 

โครงการ 
 

1. สงเสริม  
สนับสนุนการจัด 
การศึกษานอก 
ระบบและ
การศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

1. ผูรับบริการไดรับ 
การพัฒนาเปนไป 
ตามเปาหมายและ 
หลักการจัด 
การศึกษานอก
ระบบและ
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย 
2. ภาคีเครือขายเขา 
มารวมดําเนินการ
จัดการศึกษาตลอด
ชีวิต 
อยางกวางขวาง 
3. สถานศึกษามี
แหลงบริการการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย 
สามารถ 
ตอบสนองความ 
ตองการท่ีแตกตาง 
ของแตละบุคคลได 
 

1. ความพึง 
พอใจของรับ 
บริการ/ 
ผูเก่ียวของ 
2. จํานวน 
ผูรับบริการเพ่ิม 
มากข้ึน 
3. มีรูปแบบ 
และกระบวนการ 
ใหบริการท่ี 
หลากหลาย 
4. จํานวนภาคี 
เครือขายท่ีรวม 
จัดกิจกรรม 
การศึกษานอก 
ระบบและ 
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย 
 

1. สงเสริม 
สนับสนุนให 
ประชาชนเขารับ 
บริการการศึกษา 
นอกระบบและ 
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย 
2. การผนึกกําลัง 
ภาคีเครือขาย 
 

1. โครงการจัด
การศึกษานอก 
ระบบตั้งแตแรกจน
จบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
2. โครงการเปด
หองเรียน ระดับ 
ปวช. 
3. โครงการสงเสริม
การรูหนังสือ 
4.โครงการ
อาสาสมัคร กศน. 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
(Strategies) 

โครงการ 
 

2. สงเสริมการจัด 
การศึกษาอาชีพ 
ชุมชน  

1. รอยละของ
ผูเรียนมีความรู 
ความเขาใจ 
และฝกทักษะการ 
ประกอบอาชีพ 
2. รอยละของ
ผูเรียนมีอาชีพและมี
รายได 
3. สถานศึกษามี
ศูนยฝกอาชีพไว
บริการการเรียนรู
ดานการฝกอาชีพ 
สามารถตอบสนอง
ความตองการท่ี
แตกตางของแตละ
บุคคลได 
 
 

1. ความพึง 
พอใจของรับ 
บริการ/ผูเก่ียวของ 
2. จํานวน
ผูรับบริการเพ่ิม 
มากข้ึน 
3.มีรูปแบบและ 
กระบวนการ 
ใหบริการท่ี 
หลากหลาย 
 

1. สงเสริม 
สนับสนุนให 
ประชาชนไดรับ 
บริการการศึกษา 
อาชีพชุมชน 
2. สนับสนุนให 
สถานศึกษาจัดตั้ง 
ศูนยอาชีพชุมชน 

1. โครงการสงเสริม
ความรูและเตรียม
ความพรอมเพ่ือลด 
ความเสี่ยง 
2. โครงการสงเสริม
จัดตั้งศูนย 
ฝกอาชีพชุมชน 

3. โครงการสงเสริม
และสนับสนุนภาคี
เครือขายรวมจัด 
การศึกษา ตลอด
ชีวิตและการจัด
การศึกษาอาชีพเพ่ือ
การมีงานทําอยาง
ยั่งยืน 
 
 

3. สงเสริมการจัด 
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย 
 

1. ความพึง 
พอใจของรับ 
บริการ/ผูเก่ียวของ 
2. จํานวน 
ผูรับบริการเพ่ิม 
มากข้ึน 
 

1. ผูรับบริการไดรับ 
การพัฒนาเปนไป 
ตามเปาหมายและ 
หลักการจัด 
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย 
2. มีสถานท่ีเรียนรู 
ของผูรับบริการท่ี 
หลากหลาย 
3. ผูรับบริการได 
เรียนรูการศึกษา 
ตลอดชีวิตตาม
ความตองการ 
 

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

1. โครงการจัด
การศึกษาตาม 
อัธยาศัย กิจกรรม
สงเสริมการอาน  
2. โครงการ
จัดบริการหองสมุด
ประชาชน, 
หองสมุดเคลื่อนท่ี 
3. โครงการบาน
หนังสืออัจฉริยะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
(Strategies) 

โครงการ 
 

4. สงเสริมการ 
เรียนรูของชุมชน 
ประชาชน 
 

1. สถานศึกษามี
แหลงบริการการ
เรียนรูท่ีหลากหลาย 
สามารถตอบสนอง
ความตองการท่ี
แตกตางของแตละ
บุคคลได 
2. ชุมชนมีการ
จัดการความรูและ 
กระบวนการเรียนรู 
เพ่ือสรางสังคมแหง 
การภูมิปญญาและ 
การเรียนรูความ 
ตองการของ 
 

1. รอยละของ 
ชุมชนท่ีมีแหลง 
การเรียนรูท่ีเอ้ือ 
ตอการเรียนรู 
ของชุมชน 
2. จํานวนแหลง 
เรียนรูท่ีไดรับ 
การพัฒนา 
 

1. การขยายพัฒนา 
แหลงเรียนรูและ 
สื่อการเรียนรู 
2. สงเสริมการ 
จัดการเรียนรูใน 
ชุมชน 
3. สงเสริการ 
พัฒนาหลักสูตร 
แบบบูรณาการ 
 

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

 

5. สนับสนุนการ
จัดการศึกษา
โครงการพิเศษ 

1. ผูรับบริการไดรับ 
การพัฒนา
การศึกษา 
ตามโครงการพิเศษ 
และโครงการ 
พระราชดําริ 

1. ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ/ 
ผูเก่ียวของ 

1. สงเสริมการ 
พัฒนาหลักสูตรบน 
พ้ืนท่ีสูงและ
หลักสูตรบูรณาการ 
 

1. โครงการ
สนับสนุนโครงการ 
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริหรือ 
โครงการอัน
เก่ียวเนื่องกับพระ
ราชวงศ 
2. โครงการสงเสริม
และจัดการศึกษา
สําหรับ
กลุมเปาหมายพิเศษ 
3. โครงการพัฒนา 
กศน.ตําบลใหเปน
แหลงเรียนรู 
ตลอดชีวิต 
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ประเด็นยุทธศาสตร 
(Strategic Issues) 

เปาประสงค 
(Goals) 

ตัวชี้วัด/ 
คาเปาหมาย 

กลยุทธ 
(Strategies) 

โครงการ 
 

6. สงเสริมการ
พัฒนาบุคลากร
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 

1. สํานักงาน กศน. 
ลําพูน เปนแหลง 
สรางและพัฒนา
องคความรูท่ี
ตอบสนองตองการ
เพ่ิมศักยภาพ 
ของบุคลากรและ 
องคกร 
2. ผูรับบริการไดรับ 
การพัฒนาเปนไป 
ตามเปาหมายและ 
หลักการจัดการ
ศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตาม 
อัธยาศัย 
3. องคกรประสบ 
ความสําเร็จและ 
ผูรับบริการไดรับ 
ประโยชนสูงสุด 
 

1. รอยละของ 
บุคลากรท่ีไดรับ 
การพัฒนา 
2. มีศูนยพัฒนา 
ครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
3. ความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ/ 
ผูเก่ียวของ 
4. มีรูปแบบ
กิจกรรมท่ี
หลากหลาย 
 

1. สงเสริมการ 
พัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากร 
2. สงเสริมการ 
จัดการความรูใน 
องคกร 
3. สงเสริมการใช 
เทคโนโลย ี
สารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารจัดการ 
3. สงเสริมใหมี 
นวัตกรรมในการ 
จัดกระบวนการ 
เรียนรู 
 

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

 
2. โครงการตามแผนยุทธศาสตร ป 2559 – 2562 

ยุทธศาสตร/โครงการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
1. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   1.1  โครงการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตแรกจนจบ 
การศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน 
         1. ระดับประถมศึกษา 
         2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
         3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
         4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
     1.2  โครงการสงเสริมการรูหนังสือ 
   1.3  โครงการจัดการศึกษาตอเนื่อง 
         1. การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
          2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 

 

 
 
 
 

1,100 คน 
1,950 คน 
3,200 คน 

200 คน 
1,300 คน 

 
3,600 คน 
2,000 คน 

 

 
 
 
 

1,200 คน 
2,000 คน 
3,300 คน 

220 คน 
1,400 คน 

 
3,700 คน 
2,100 คน 

 

 
 
 
 

1,300 คน 
2,050 คน 
3,400 คน 

240 คน 
1,500 คน 

 
3,800 คน 
2,200 คน 

 

 
 
 
 

1,400 คน 
2,100 คน 
3,500 คน 

260 คน 
1,600 คน 

 
3,900 คน 
2,300 คน 
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ยุทธศาสตร/โครงการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
         3. การศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 
         4. การศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

1,600 คน 
600 คน 

1,700 คน 
650 คน 

61,800 คน  
   700 คน 

1,900 คน 
750 คน 

2. สงเสริมการจัดการศึกษาอาชีพชุมชน 
    2.1  โครงการสงเสริมความรูและเตรียมความ 
พรอมเพ่ือลดความเสี่ยง 
    2.2  โครงการสงเสริมสนับสนุนภาคีเครือขายรวม 
จัดการศึกษา ตลอดชีวิตและการจัดการศึกษาอาชีพ 
เพ่ือการมีงานทําอยางยั่งยืน 
 

  
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 

 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 

 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 

 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 

3. สงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
    3.1  โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรม 
สงเสริมการอาน 
    3.2  โครงการจัดบริหารหองสมุดประชาชน 
    3.3  โครงการบานหนังสืออัจฉริยะ 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 
297 แหง 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 
297 แหง 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 
297 แหง 

 
1 โครงการ 

 
1 โครงการ 
297 แหง 

4. สงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
    4.1  โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูในชุมชน 
    4.2  โครงการพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนแหลง 
เรียนรูตลอดชีวิต 

 
1 โครงการ 
51 แหง 

 
1 โครงการ 
51 แหง 

 
1 โครงการ 
51 แหง 

 
1 โครงการ 
51 แหง 

5. สนับสนุนการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ 
    5.1  โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริหรือ โครงการอันเก่ียวเนื่องจากพระ 
ราชวงศ 
    5.2 โครงการสงเสริมและจัดการศึกษาสําหรับ 
กลุมเปาหมายพิเศษ 
    5.3  โครงการพัฒนา กศน.ตําบลใหเปนแหลง 
เรียนรูตลอดชีวิต 
 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 

 
1 โครงการ 
 
 
1 โครงการ 
 
8 อําเภอ 
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ยุทธศาสตร/โครงการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 
6. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา 
    6.1  โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารและการจัดการ 
    6.2  โครงการสงเสริมการเรียนรูดวยเทคโนโลยี 
    6.3  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    6.4  โครงการกํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินและ 
รายงานผล 
 

 
 
51 แหง 
 
51 แหง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
 

 
 
51 แหง 
 
51 แหง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
 

 
 
51 แหง 
 
51 แหง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
 

 
 
51 แหง 
 
51 แหง 
8 อําเภอ 
8 อําเภอ 
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คณะผูจัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 
1. ดร.ยุพิน  บัวคอม   ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
2. นางสาวเรณู  ลีสุวรรณ    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 เจาหนาท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน ทุกคน 
 

คณะทํางานจัดทําตนฉบับ 
 นางชญานิษฐ  อรุณสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

นางสาวนภาวัลย  ฝนพรม   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
บรรณาธิการ 
 นางสาวเรณู  ลีสุวรรณ   รองผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัดลําพูน 
 

ผูจัดพิมพ 
นางสาวนภาวัลย  ฝนพรม   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 
 

 


