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เอกสารการประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซ่ือสัตยสุ์จริต ฯ  กศน.อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง  

 

 
 ใบสมัคร 

การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  
 

ชื่อโครงการ  สร้างป่า สร้างชาติ 
(ชื่อโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตฯ หรือโครงการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน) 

ชื่อสถานศึกษา   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม 
การศึกษาระดับ  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
สถานที่/ที่อยู่  เลขที่  ๑๓๖  ถนน   -   ต าบล    แจ้ห่ม   อ าเภอ   แจ้ห่ม 
จังหวัด      ล าปาง     รหัสไปรษณีย์      ๕๒๑๒๑ 
โทรศัพท์    ๐-๕๔๒๗-๑๕๕๕      โทรสาร      ๐-๕๔๒๗-๑๕๕๕       
ชื่อผู้ประสานงานโครงการ       นางสาวฑาริกา ย้อมยอด 
โทรศัพท์    ๐-๕๔๒๗-๑๕๕๕      โทรศัพท์มือถือ   ๐-๘๙๘๓-๕๕๔๒-๙ 
1. หลักการและแนวความคิด 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม (กศน.อ าเภอแจ้ห่ม) เป็นสถานศึกษา

ในสังกัดส านักงาน กศน. มีวิสัยทัศน์ในการด าเนินงานคือ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม จัดและส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่
อ าเภอแจ้ห่ม ได้รับบริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพอันจะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
และการพัฒนาที่ยั่งยืน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”  จากวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ดังกล่าว 
กศน.อ าเภอแจ้ห่มได้ด าเนินเพ่ือให้สังคมเกิดการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตตนเอง ครอบครัว ชุมชนอย่างยั่งยืนในทุก
ด้าน อาทิเช่น ด้านการศึกษา ด้านการดูแลสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ 

 เนื่องจากปัญหาการบุกรุก และท าลายทรัพยากรธรรมชาติกันมากโดยเฉพาะปุาไม้ อันอาจจะมีสาเหตุ
มาการเพ่ิมขึ้นของประชากร ความต้องการในการเพ่ิมรายได้ ความรู้เท่าไม่ถึงการ  ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ต่อชุมชน และสังคม ประเทศชาติ จึงก่อให้เกิดปัญหาการแห้งแล้งท าลายสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 
กศน.อ าเภอแจ้ห่ม จึงได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกศน.อ าเภอแจ้ห่ม กศน.ต าบล 
7 แห่ง และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” (ศศช.) จ านวน 3 แห่ง ที่รับผิดชอบ คือการใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลา
ในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด  
  การบริหารจัดการ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรประกอบด้วย 
ข้าราชกาครู ครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร ครูผู้สอนคนพิการ บรรณารักษ์และลูกจ้างประจ าเกี่ยวกับแนวทางการในการ
ด าเนินงานตามนโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นย้ าให้บุคลากรส่งเสริมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติและสามารถน าไปเผยแพร่ให้กับ
นักศึกษานอกระบบและประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ กศน.ต าบลและ ศศช.ให้มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการ
อนุรักษ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ให้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนและประชาชนทั่วไปในเขต  
อ าเภอแจ้ห่ม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษา เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาและ
ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนที่มาใช้บริการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาโดย
ได้สอดแทรกเนื้อหาในหลักสูตรแผนการสอนที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติจนถึงเปูาหมายกลุ่มประชาชนในพ้ืนที่ กศน.อ าเภอแจ้ห่มได้เข้าไปส่งเสริมจัด
กระบวนการเรียนรู้การปลูกปุาต้นน้ า การท าฝายชะลอน้ า และการท าแนวกันไฟ ทั้งในระดับอ าเภอและระดับ
ต าบลตามความเหมาะสม โดยสถานศึกษาได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

   
สืบเนื่องการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2556 –ปัจจุบัน  กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการจัดและสนับสนุน ส่งเสริม

ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งการปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนักและความห่วงแหนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตร กศน.2551 ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย และประชาชนชาวอ าเภอแจ้ห่ม ทั้งเชิงรกุและเชิงรับ และได้เชื่อมประสานกลไก นโยบาย 
และปัจจัยการขยายผล จากภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนเพ่ือผลักดันให้
อ าเภอแจ้ห่มเป็นพ้ืนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์สืบต่อไปยิ่งยืนนาน ภายใต้แนวคิด “ป่าสร้าง
สร้างชาติ” 
 
   
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือจัดและส่งเสริมสนับสนุน ด ารง และขยายพ้ืนที่การด าเนินงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ือให้อาสาสมัครนักศึกษา กศน. อาสาสมัครยุวกาชาด กศน. ลูกเสือ กศน. มีความตระหนักมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
          3. เพ่ือการจัดและส่งเสริมใหผู้้น าชุมชน ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้น 

4. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ผู้รับบริการ ได้เรียนรู้  
และตระหนักในความส าคัญของทรัพยากรของชาติของท้องถิ่น  สามารถน าไปใช้ในวิถีชีวิต  ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. วิธีการด าเนินการ 

   1. จัดท าแผนงานและโครงการเพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ กศน.
ต าบล และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” ทุกพ้ืนที่  

   2. มีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมชัดเจนในการจัดท ากิจกรรม/โครงการ ทุกโครงการที่ 
กศน.อ าเภอแจ้ห่มจัดขึ้น ในงานทุกด้าน จะมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบงานเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชัดเจน เพ่ือเป็นการแบ่งหน้าที่งานที่ชัดเจนและเหมาะสมกับแต่ละคนตามความช านาญ ความสารถของแต่
ละบุคคล 

3. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา/ประชาชนในชุมชนให้สามารถแก้โจท์ปัญหาตรงกับความต้องการของ
กลุ่มเปูา หมาย เช่นได้น ากลุ่มเปูาหมายศึกษาดูงาน การให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมให้ความรู้ การ
ท ากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ และหลังจากกลุ่มเปูาหมายผ่านการอบรมแล้วเสร็จ ได้มีการติดตามผลที่
กลุ่มเปูาหมายน าไปปฏิบัติในชุมชนหรือในบ้าน ว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้เรียนรู้มาหรือพบปัญหาและอุปสรรค
หรือไม่ หากเกิดปัญหาก็จะช่วยให้ค าแนะน า แก้ไข หรือประสานงานกับผู้ที่มีความรู้ความช านาญมาให้ค าปรึกษา 
แก้ไขต่อไป 

4. มีการจัดกจิกรรมติดตามประเมินผลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อเนื่อง มีการติดตามผล
และน าผลการติดตามไปปรับปรุงพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ผู้รับบริการทุกกิจกรรมและโครงการที่ เช่นส่งเสริมให้
กลุ่มเกษตรกรบ้านไฮ บ้านปงดอน บ้านห้วยเสน้า บ้านแม่ตาใน ต าบลปงดอนท าน้ าหมักจากพืชในท้องถิ่น จาก
สัตว์เช่นการ น าเอาข้ีปลามาท าน้ าหมักชีวภาพแทนการใช้ปุ๋ยเคมีซ่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนในชุมชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และการเกษตรธรรมชาติ มีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 

 
 

5. มีการนิเทศติดตามงาน และน าผลการนิเทศติดตามผลมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  มีการนิเทศ และน าผลการนิเทศติดตามงานมาพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมน าผล
ที่กลุ่มเปูาหมายน าไปปฏิบัติในชุมชนหรือในบ้าน ว่าประสบผลส าเร็จตามที่ได้เรียนรู้มาหรือพบปัญหาและ
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อุปสรรคหรือไม่ หากเกิดปัญหาก็จะช่วยให้ค าแนะน า แก้ไข หรือประสานงานกับผู้ที่มีความรู้ความช านาญมาให้
ค าปรึกษา แก้ไขต่อไป 

6. ด าเนินการจัดและส่งเสริมสนับสนุน ด ารงไว้ในพ้ืนที่ที่สมบูรณ์ และขยายพ้ืนที่การด าเนินงานอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทุกต าบลจ านวน 7 ต าบล  

7. แสวงหาภาคีเครือข่ายร่วมคิด ร่วมจัด ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดและ
บรรลุผลการด าเนินเพื่อผลักดันให้พื้นที่อ าเภอแจ้ห่มสีเขียว อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

8. จัดเวทีคืนข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ในรูปแบบ ประชาคม และประชุมคณะท างานและผู้เกี่ยวข้อง

เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมและออกแบบหลักสูตรการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 

 
4. ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง มีแผนการด าเนินงาน
ที่ชัดเจนโดยมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการอนุรักษ์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้บริหารสถาน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา องค์นักศึกษา 
ตัวแทนผู้เรียน/ผู้รับบริการ  ลงในแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ในทุกปีงบประมาณ  โดยได้จัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน กศน . ที่ก าหนดให้มีการท างานร่วมมือกับชุมชน
และภาคีเครือข่าย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ของ กศน.อ าเภอมีกิจกรรมดังนี้ 

1 .โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพการเกษตรรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อม  
พ้ืนที่เปูาหมาย บ้านปงดอนหมู่ 2 บ้านไฮ  หมู่ 3 บ้านแม่ตาใน หมู่ 6 บ้านห้วยสะเหน้า หมู่ 7 ต าบลปงดอน และ
บ้านสาแพะ หมู่ 7 ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง โดยกศน.อ าเภอแจ้ห่ม ได้สรรหาวิทยากรที่มี
ความรู้ ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ การปฏิบัติและกาสื่อสารที่เข้าถึงกลุ่มเปูาหมายผู้เรียน ได้เป็นอย่างดี 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่า สร้างรายได้ให้ครอบครัว ลดต้นทุนในการประกอบอาชีพ 
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2. กิจกรรมการอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ าการท าฝายชะลอน้ าพระพุทธบาท 4 รอยบ้านสาแพะ  หมู่ 3  
ต าบลบ้านสา  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง เป็นการท างานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างทหาร ผู้น า
ชุมชนและชุมชน เทศบาลต าบลบ้านสา กศน.องค์นักศึกษา กศน. 

 
 
 

3.  กิจกรรมการอนุรักษ์น้ า ฟื้นฟูการสร้างคุณค่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
          บ้านห้วยวาด หมู่ 1 ต าบลทุ่งผึ้ง  อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปาง เป็นกิจกรรมที่ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม โดย
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” ห้วยวาด (ศศช.ห้วยวาด) เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอ โดยการมีส่วน
ร่วมระหว่าง กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ชุมชน บ้านห้วยวาด ส านักงานกาศึกษาธิการภาค 1 เชียงใหม่ ซึ่งในการสร้าง
ฝายชะลอน้ า ได้จัดกระบวนการเรียนรู้วิธีการสร้างฝายชะลอน้ าที่ถูกต้อง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมทั้งมีการ
ใช้เทคโนโลยีในการจับพิกัด(GPS)ของแต่ละฝายที่สร้าง 
 
 
4. กิจกรรมการซ่อมแซมปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมใน กศน.อ าเภอแจ้ห่ม เพ่ือให้เป็นการสร้าง
บรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัยและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและผู้มาใช้บริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ ต าบลทุ่งผึ้ง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมของ 
 การศึกษาตามอัธยาศัยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุในพ้ืนที่ (ข้าวโพด)และได้เรียนรู้จากการ 
ลงมือปฎิบัติจริงจากหน่วยงานภาครัฐ 
 
6. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้การสร้างฝ่ายชะลอน้ า 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับชุมชนบ้านแปูนโปุงชัย หมู่ที่ 9 ต าบลบ้านสา และบ้านทุ่งฮ้างหมู่ 1 
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ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง หลังจากที่ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ได้น าคณะกรรมการและตัวแทนชุมชน 
ศึกษาดูงานบ้านสามขา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง เพ่ือเรียนรู้ในการรักษ์ปุาชุมชน และการท าประปาภูเขา 
การสร้างฝายชะลอน้ า ท าให้เป็นแรงจูงใจให้ชุมชนเกิดความรักและหวงแหนในธรรมชาติกอปกับปัญหาการขาด
แคลนน้ าดื่มซึ่งเป็นปัญหาความต้องการอันดับแรกของชุมชน จึงได้ลงมือท าฝุายชะลอน้ าทันทีหลังจากการศึกษา
ดูงานเพ่ือที่จะใช้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนที่จะท าประปาภูเขา ปัจจุบันได้สร้างไว้แล้ว 1,000 กว่าฝุาย พร้อมทั้งมีการ
อนุรักษ์ปุา โดยการบวชปุาชุมชนในบริเวณปุาที่ใช้ในการสร้างฝุาย และการก าหนดกฎกติกาในการใช้พ้ืนที่ปุา
ชุมชน และได้ด าเนินสร้างประปาภูเขาน าน้ าเข้าสู่ชุมชน และต่อมาได้ต่อยอดสร้างโรงกรองน้ าดื่มขึ้นเพ่ือผลิตน้ า
ไว้ดื่มกินและจ าหน่ายในรูปแบบของการรวมหุ้นของชุมชน 
 

 
7. กิจกรรมการติดป้ายรณรงค์ลดโลกร้อนหยุดเผาเพื่อลมหายใจ เป็นการเชิญชวนให้ประชาชนหยุดเผา  
เพ่ือไม่ให้เกิดโรคทางเดินหายใจที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนเอง โดยกศน.ต าบล จ านวน7 แห่งและ ศศช. 
จ านวน 3 แห่ง 

   
8. กิจกรรมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เป็นกิจกรรมที่ได้ส่งเสริมให้ชุมชน นักศึกษา องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเข้าร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ซึ่งท าให้เกิดความรัก ความสามัคคีและการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน 

   
 

9. โครงการปั่นจักรยานเรียนรู้สบืสานวัฒนธรรมประเพณีเพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ได้เรียนรู้สาเหตุของการเกิดปัญหาของสภาวะโลกร้อน และการรณรงค์การขับขี่
จักรยานลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง  
 
 

10. กิจกรรมลูกเสืออาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นการจัดกิจกรรมให้กับกองลูกเสือวิสามัญของ กศน.อ าเภอ 
แจ้ห่มและอาสาสมัครยุวกาชาดนอกโรงเรียน ได้เรียนรู้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกฝังให้กับ
ผู้เรียนมีจิตสาธารณะในการบ าเพ็ญประโยชน์ 
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11. โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ 
ให้ชุมชนบ้านแม่จอกฟูารู้จักการน าซังข้าวโพดที่เหลือจากการเก็บเก่ียวน ามาเป็นถ่านเพ่ือใช่ในการหุงต้มแทนการ
ไปตัดไม้ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และยังใช้มูลสัตว์ในชุมชนมาท าเป็นแก๊สชีวภาพกลับมาใช้ในครัวเรือน 

 

12. จัดบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้การรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในส านักงาน 
   กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ เกษตรธรรมชาติตลอดจนการอนุรั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลาในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่ างทั่วถึง ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานสู่การ
ปฏิบัติ ดังนี้ 

1) จัดอาคารสถานทีใ่นสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการท าเกษตรธรรมชาติ เช่น การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง  การ 
เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์โค้ง  การเลี้ยงกบ การปลูกมะนาวในท่อ  การปลูกไผ่หวานและการปลูกผักสวนครัว 

2) มีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติ  
3) มีการจัดแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติ และมอบหมายงานและแบ่งหน้าที่เขตรับผิดชอบในการปลูกต้นไม้ ดอกไม้ 

ตลอดจนพืชผักสวนครัวรั้วกินได้โดยการเอาน้ าหมักจุลินทรีย์มาช่วยในการดูแลและให้กับบุคลากรและนักศึกษาในพ้ืนที่
ดูแลรับผิดชอบ 

4) มีการจัดภูมิทัศน์ที่สนับสนุนในสถานศึกษาต้นแบบเกษตรธรรมชาติมีการเผยแพร่ข่าวสาร/รายงานผล 
การด าเนินงานผ่านเว็ปไซด์ www.nfechaehom.comเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอนอกจากนี้แล้ว กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
ได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ สาธิตการเลี้ยงปลา , การเลี้ยงไก่ การท าน้ าหมักจุลินทรีย์ เป็นต้น และการปลูกพืชผัก
สวนครัว เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษา กศน.และประชาชนทั่วไป จากการด าเนินงานท าให้ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
ได้รับการคัดเลือกด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
2556 จากส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและได้รับประกาศให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการในปี พ.ศ.2556 

การปลูกตน้ไม ้ดอกไมต้ลอดจนพืชผกัสวนครัวร้ัวกินได ้

 

 

 

 
 
 

http://www.nfechaehom.com/
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       กิจกรรมการปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ และกระบวนการเรียนรู้การวิจัยพันธ์ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรผู 
       ปลูกข้าวบ้านทุ่งฮ้างและบ้านแปูนโปุงชัยสามารถท าวิจัยอย่างง่าย เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงสายพันธ์ข้าว 
ตลอดจนคัดเมล็ดพันธ์ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง เพ่ือน าไปเพาะปลูกในปีถัดไป จากการวิจัย
ทดลองการปลูกข้าว 17 สายพันธุ์ ของบ้านทุ่งฮ้างเองท าชุมชนรวมทั้งภาคีเครือข่ายและครู กศน .เองทราบถึง
ข้อมูลที่จะตัดสินใจว่าจะน าข้าวที่เหมาะสมน ามาทดลองปลูกในครั้งต่อไปหรือว่าการทะชุมชนจะเลือกใช้เป็น
ข้อมูลที่จะปลูกท่ีเหมาะสมกับตนเอง ปัจจุบันมีการขยายเมล็ดพันธุ์เพ่ือไปทดลองกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายใหม่
และยังจ าหน่ายให้กับชุมชนอ่ืนๆ  

 
 
 

 
 

13. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม  ได้มีการด าเนินงานด้านอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนที่รับผิดชอบอยู่หลายกิจกรรม โดยมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง เพ่ือ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้กับบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ก่อนการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวของศูนย์



~ 9 ~ 

 

เอกสารการประกวดโครงการรักชาติถูกทางเสริมสร้างความซ่ือสัตยสุ์จริต ฯ  กศน.อ าเภอแจห่้ม จงัหวดัล าปาง  

 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแจ้ห่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงความรู้ในด้านต่างๆ มาให้ความรู้ ความเข้าใจ อีกทั้งยังสนับสนุนการท างานร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  

 
 
การขยายผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2559 

 จากผลส าเร็จในด้านการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกศน.อ าเภอแจ้ห่มที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาและประชาชนในอ าเภอแจ้ห่ม 
มีความสนใจ เกิดความรักษ์หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ซึ่งเห็นได้จากความร่วมมือที่มากขึ้นทุก
ของภาคส่วนและเห็นได้จากปริมาณน้ าที่มากขึ้นประชาชนในพื้นที่อ าเภอแจ้ห่มสามารถท าการเกษตรได้ตลอด 
และปัญหาอุทกภัย(มักเกิดข้ึนเป็นประจ าในอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง)ก็ไม่เกิดขึ้นในอ าเภอแจ้ห่มเนื่องจากมีปุา
รับน้ าอุ้มน้ าได้ดี ในปีงบประมาณ 2559 กศน.อ าเภอแจ้ห่มจึงไดจ้ัดและส่งเสริมสนับสนุน ด ารง และขยายพ้ืนที่
การด าเนินงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมที่หลาก หลายทั้งทางตรงและทางอ้อมร่วมกับภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจน บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชน ผนึกก าลังเพื่อให้พื้นที่อ าเภอแจ้ห่ม เป็นพื้นที่
สีเขียว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ โดยด าเนินการดังนี้ 
 
1. กิจกรรมการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ณ  บริเวณข้างณ  บริเวณข้าง 
โรงพยาบาลแจ้ห่ม  บ้านใหม่ผ้าขาว  หมู่โรงพยาบาลแจ้ห่ม  บ้านใหม่ผ้าขาว  หมู่๓  ๓  ต าบลต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง นักศึกษากศน.อ าเภอ
แจ้ห่มร่วมกับประชาชน จ านวน จ านวน 65 คน โดยปลูกต้นไม้จ านวน 250 ต้น 

 
 
 
 
 
 
 
  

2. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า และการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรติฯ ๘๘  พรรษา มหาราชวันที่ วันที่ ๔๔    ธันวาคมธันวาคม   

๒๕๕๒๕๕๘๘ ณ  อ่างเก็บน้ าหนองปึ๋ง  หมู่ณ  อ่างเก็บน้ าหนองปึ๋ง  หมู่๑๑  ๑๑  ต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดต าบลวิเชตนคร อ าเภอแจ้ห่ม  จังหวัดล าปางจ านวนผู้เข้าร่วมปลูกปุา จ านวนผู้เข้าร่วมปลูกปุา 
จ านวน  จ านวน  ๘๐  ๘๐  คนจ านวนต้นไม้ท่ีปลูก  จ านวนต้นไม้ท่ีปลูก  ๓๐๐  ๓๐๐  คนคน 
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3. โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของชุมชนบ้านห้วยวาดโดยการมีส่วนร่วมการท าแนวกันไฟ โดยการน านักศึกษาและประชาชนในชุมชนที่
เป็นแกนน า กลุ่มเยาวชน ครูผู้สอนคนพิการในพ้ืนที่ต าบลทุ่งผึ้งและครู ศศช.บ้านห้วยวาด จ านวน ๒๐ คน 
ไปเข้าค่ายทักษะการเรียนรู้การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่อ าเภอเถิน 
และได้ด าเนินการวางแผนการด าเนินการ ที่จะสามารถน าไปใช้กับชุมชน โดยชุมชนได้น าเสนอ การท าแนว
กันไฟ การท าฝายชะลอน้ า  การก าจัดขยะ และการปลูกปุา จากนั้นได้จัดเวทีชุมชนโดยตัวแทนชุมชน นายสุ
พัด  อาลา ได้เล่าถึงการไปเข้าค่ายทักษะการเรียนรู้การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ปูองกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควัน ที่อ าเภอเถิน ว่าได้ไปท าอะไรมาบ้าง และได้น าเสนอแผนงานที่จะต้องมาท าในชุมชน โดยได้
ก าหนดแผนการท ากิจกรรมดังนี้  
1) วันที่ 8 มีนาคม 2559 กิจกรรมการท าแนวกันไฟมีนักศึกษา กศน.และประชาชนบ้านห้วยวาด ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม จ านวน ๑๐๐ คน โดยได้ร่วมกันท าแนวกันไฟ เป็นระยะทาง จ านวน ๖ กิโลเมตร รอบบริเวณ
เชิงเขาใกล้หมู่บ้าน และใกล้ ๆ บริเวณท่ีท าฝายชะลอน้ า โดยมีหน่วยควบคุมพิเศษบ้านห้วยวาดได้
อ านวยความสะดวกให้กับคนในชุมชน โดยการเข้าไปส ารวจตระเวนพื้นที่ ที่จะท าแนวกันไฟ จ านวน 
ทั้งหมด ๗ นาย จากนั้นคณะที่จะเข้าไปท ากิจกรรม จึงเข้าไปท ากิจกรรมท าแนวกันไฟ โดยวัสดุอุปกรณ์
ชาวบ้านได้จัดหามาเอง 
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2) วันที่ 9 มีนาคม 2559 การท าฝายชะลอน้ า ได้จัดท าฝายชะลอน้ า ในจุดเดิม โดยได้ท าเพ่ิมข้ึนอีก โดยท า

ฝายให้ถีข่ึ้น โดยได้ตั้งเปูาไว้ ว่าจะท า จ านวน ๘๙ ฝาย เพื่อเป็นการถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ โดยก าหนดให้คนในชุมชนทุกหลังคามีส่วนร่วม และหน่วยงานที่จะมาร่วมในการท าฝาย มี
ดัง นี้ หน่วยควบคุมพ้ืนที่พิเศษ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง คณะครู กศน.อ าเภอแจ้ห่ม พื้นที่ต าบลทุ่งผึ้ง โดย
ได้รับการสนับสนุนกระสอบเพ่ือท าฝาย จ านวน ๑,๐๐๐ กระสอบ จากเทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง ส่วนวัสดุ
อุปกรณ์ ชาวบ้านและครูได้จัดหามาเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) วันที่ 10 มีนาคม 2559 การก าจัดขยะในชุมชน  โดยได้หารือถึงแนวทางการด าเนินการท ากิจกรรมใน 

ครั้งนี้ โดยมีชาวบ้านได้เสนอในเรื่องของการก าจัดขยะว่า ตอนนี้ให้ท าการรณรงค์เก็บขยะรอบหมู่บ้าน และ
ล าห้วยในหมู่บ้าน ซึ่งในขณะนี้ มีขยะเป็นจ านวนมาก  โดยมีหน่วยงานหลายภาคส่วนที่จะต้องมาร่วมกันท า
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กิจกรรม โดยมีหน่วยงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ หน่วยควบคุมพ้ืนที่พิเศษ เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง คณะผู้น า
จาก บ้านทุ่งฮ้าง หมู่ ๑ น าโดยผู้ใหญ่ชาญ  จานแก้ว และคณะครู กศน.อ าเภอแจ้ห่ม พ้ืนที่ต าบลทุ่งผึ้ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โรงบ้านประถม  

 - คนในชุมชนบ้านห้วยวาด ได้ร่วมกันเก็บขยะ และแยกขยะในบริเวณชุมชนและรอบล าห้วย เป็น
ระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร โดยมีผู้ใหญ่ชาญ จานแก้ว ร่วมด้วยคณะผู้น าบ้านทุ่งฮ้าง และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่งฮ้าง เด็กโรงประถมบ้านห้วยวาด และคณะครู กศน.อ าเภอแจ้ห่ม พื้นที่ต าบลทุ่ง
ผึ้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. กิจกรรมพิธีบวชปุาและสืบสาปุา กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ร่วมกับภาคเครือข่ายและจนคนในชุมชน ได้มี
แนวคิด 

วิธีที่จะอนุรักษ์ ปูองกันการถูกท าลายต้นไม้ในปุา จึงได้ด าเนินการพิธีบวชปุา เพ่ือเป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ช่วย
ปกปูอง และอนุรักษ์ผืนปุาด้วยหลักธรรมคือความดี ในหลักความส านึก กตัญญูต่อสิ่งมีคุณและควรทดแทน 
การร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้ให้คงอยู่เพื่อประโยชน์ การอยู่ร่วมกันของเหล่าสรรพสัตว์และเพ่ือความ
สมดุลทางธรรมชาติ เป็นปุาที่อุดมสมบูรณ์ดั่งเดิม กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ร่วมกับภาคีเครือข่าย และประชาชนใน
พ้ืนที่ จัดท าพิธีบวชปุาชุมชน และนักศึกษา กศน.เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งนักศึกษาเองก็จะได้กระบวนการเรียนรู้
จากกิจกรรม ซึ่งจะท าให้เกิดจิตส านึกหวงแหน สมบัติของสาธารณะอีกทางหนึ่ง จึงได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ปุาโดยวิธีการบวชปุาร่วมกับชุมชนในพ้ืนที่ ดังนี้ 
1) กิจกรรมปลูกปุาชุมชนบ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 ต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ในพื้นที่ 5 ไร่ 

จ านวน 250 ต้น โดยมีพิธีกรรมทางศาสนาตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชาวไทย 
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2) กิจกรรมปลูกปุาชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งผึ้ง อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ในพ้ืนที่ 10 ไร่ จ านวน 
500 ต้นโดยมีพิธีกรรมทางศาสนา 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวต าบลปงดอน กศน.ต าบลปงดอนได้น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปงดอนและชุมชนต าบลปงดอน ปลูกปุาบริเวณพระธาตุปิหิยังก๊ะ  
บ้านไฮ หมู่ที่ 3 ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ในพ้ืนที่ 3 ไร่ จ านวน 200 ต้น  

6. กิจกรรมโครงการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวต าบลปงดอน กศน.ต าบลปงดอนได้น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้
การปลูกปุาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลปงดอนและชุมชนต าบลปงดอน สวนปุาบ้านไฮ  บ้านไฮ 
หมู่ที่ 3 ต าบลปงดอน อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ในพ้ืนที่ 5 ไร่ จ านวน 250 ต้น  

7. กิจกรรมโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชาวไทย กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ า (ฝาย
แม้ว)  กศน.ต าบลเมืองมายได้น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกปุา ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองมายและประชาชนในพื้นท่ีต าบลเมืองมาย ณ บริเวณหล่มอาง บ้านไผ่แพะ หมู่ที่ 5 
ต าบลเมืองมาย อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 

8. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า กศน.ต าบลบ้านสาได้น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การสร้างฝายชะลอ
น้ าร่วมกับชุมชนบ้านแปูนใค้ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านสา อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง จ านวน 30 ฝาย  

9. กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการเรียนรู้ตามรอยยุคลบาทของ กศน.ต าบลทั้ง 7 แห่ง 
จ านวน 128 ครอบครัว ในเรื่องการท าเกษตรผสมผสาน การปลูกผักปลอด สารพิษ การท าปุ๋ยหมัก การ
เพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟูา และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนกลุ่มเปูาหมายเกิดทักษะการ
เรียนรู้เพื่อน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตทั้งกินและจ าหน่ายเสริมรายได้และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

10. กิจกรรมโครงการคืนปุา สร้างคุณค่าให้ชุมชน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่ง กศน.อ าเภอแจ้ห่ม โดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” (ศศช.) ได้น า
นักศึกษาและประชาชนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ด าเนินการปลูกปุาในพ้ืนที่ 300 ไร่ จ านวน 2,500 
ต้น ปลูกปุาในพ้ืนที่ปุาสงวนบ้านห้วยวาด หมู่ที่ 1 ต าบลทุ่งผึ้งอ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง  โดยได้รับ
การสนับสนุนต้นไม้จาก 
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11.  กิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ าโดยศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟูาหลวง” (ศศช.) ได้น า
นักศึกษาและประชาชนชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่ (มูเซอ) ด าเนินการสร้างฝายเพื่อกักเก็บน้ า เฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

12. กิจกรรมปลูกปุา น้ า เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กศน.อ าเภอแจ้ห่ม
ได้น านักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การปลูกปุา ร่วมกับคณะพระภิกษุสงฆ ์องค์การบริหารส่วน
ต าบลแจ้ห่ม และประชาชนในพื้นท่ีต าบลแจ้ห่ม ณ บริเวณอ่างเก็บกักน้ าแม่ฟูา บ้านสบฟูา หมู่ที่ 7 
ต าบลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง ในพ้ืนที่ 3 ไร่จ านวน 500 ต้น 
 

 นอกจากนี้ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ยังได้พัฒนาผู้เรียนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องโดย
การบูรณาการสอดแทรกในรายวิชาเรียนที่จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เช่นค่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ค่ายลูกเสือ ค่ายยุวกาชาดพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ของนักศึกษา
ทุกระดับชั้นทุกภาคเรียนเพ่ือให้นักศึกษาตระหนัก เห็นคุณค่า หวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นหนึ่งในหัวข้อการประเมินคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ของนักศึกษาเม่ือจบหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
5.  คุณค่าคุณประโยชน์ที่ได้รับตามมา 

1. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาอ าเภอแจ้ห่ม สถานศึกษาเป็นศูนย์เรียนรู้หลักเกษตรธรรมชาติ

ในชุมชน ซึ่งได้น้อมน าหลักเกษตรธรรมชาติมาใช้ในการด าเนินงานท าให้สถานศึกษาสะอาด มีระเบียบ ร่มรื่น 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ บุคลากรท างานเป็นทีม แบ่งปัน สามัคคี เอ้ือเพ่ือ เผื่อแผ่กัน มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู วัฒนธรรม กิจกรรมท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการด าเนินงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
สถานศึกษาจึงมีความพร้อมให้บริการนักศึกษา/ผู้รับบริการ/ประชาชนเพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณค่า มีคุณภาพ 

 
จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2557-ปัจจุบัน กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ได้ด าเนินการส่งเสริมศูนย์การ

เรียนรู้หลักเกษตรธรรมชาติตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม คือ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด โดยใช้ให้น้อย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงระยะเวลา
ในการใช้ให้ยาวนาน และก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการกระจายการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง ซึ่งมีกระบวนการด าเนินงานสู่การปฏิบัติ ภายใต้ปรัชญาของสถานศึกษาคือ “คิด
เป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง”ท าให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์จึงได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศจากส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี 2556 และรางวัลที่ 2 ในปี 2557 

๑)  และได้รับรางวัลสถานศึกษา กศน.อ าเภอแจ้ห่ม ได้รับรางวัลที่ ๒ โครงการรักชาติถูกทางสร้าง

เสริมความซื่อสัตย์ 
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สุจริต ประจ าปี ๒๕๕๘ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง

พระชนมายุ ๕ รอบ ๒เมษายน ๒๕๕๘จากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับ กศน.อ าเภอแจ้ห่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ผู้บริหารศึกษาเป็นผู้น าด้านกาอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
                ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
แจ้ห่ม มีความรู้ เข้าใจ เป็นผู้น าและเป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง ดังนี้ 

 
 
1) นโยบาย กศน.อ าเภอแจ้ห่มน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน  และบูรณาการใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผน 4 ปี) แผนปฏิบัติงานประจ าปี  ด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน  และน าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/
แผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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2)  วิชาการ  มีแผนงาน ด าเนินการตาม แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม ติดตามผลการด าเนินการ และน าผลการ
ติดตามไปพัฒนา ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนและจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

3) งบประมาณ การวางแผน ด าเนินการตามแผน ติดตามผลการด าเนินการและน าผลการติดตามมาพัฒนาและ
ปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4) บริหารทั่วไป บริหารอาคารสถานที่และจัดการแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

จากการบริหารงานที่ฝ่ายมาท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รางวัลชนะเลิศ ข้าราชการต้นแบบ “คนดีของ

แผ่นดิน” ประจ าปี ๒๕๕๘ นางสาวอ าภรณ์ ช่างเกวียน ผอ.กศน.อ าเภอแจ้ห่ม จากส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. บุคลากรสถานศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตน  
บุคลากรในสถานศึกษา มีความรู้ เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและน าหลักเกษตร

ธรรมชาติ เป็นผู้น าและเป็นผู้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการการด าเนินชีวิตตามองค์ประกอบหลัก
เกษตรธรรมชาติ ให้ความรู้กับนักศึกษาและประชาชนในต าบล และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฎิบัติตน ท างาน
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เพ่ือส่วนรวมและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกจิตส านึกในการรักบ้านเกิดให้กับนักศึกษาและคนในชุมชน 
ซึ่งสถานศึกษาได้บริหารงานบุคลากรดังนี้ 

1)  บุคลากรได้รับการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จัดเวทีจัดการความรู้/จัด
นิทรรศการ/เปิดโอกาสให้แสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจน ปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียงน า หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอพียง  

2)  บุคลากรทุกคนไผ่รู้ ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น Internet หนังสือ 
แหล่งเรียนรู้ ในพื้นที่จังหวัดและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

4)  ปฏิบัติโดยการประพฤติเป็นแบบอย่างทั้งในสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน มุ่งม่ัน
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน ให้เกิดความรู้ ตระหนักในการอนุรักษ์ 

5) การติดตาม ช่วยเหลือผู้เรียน เพ่ือสร้างก าลังใจ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาเมื่อเกิด
อุปสรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  

 4. ผู้เรียน/ผู้อบรมปฏิบัติตนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และ ประกอบอาชีพ 
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      กศน.อ าเภอแจ้ห่ม มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ผู้รับบริการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
และ ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ หวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติของตนเองชุมชนอย่างแท้จริงจนได้รับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        รับรางวัลด้านการบริหารจัดการน้ า 

               รับรางวัลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการท าประปาภูเขา ปี 2557 

ขอแสดงความยินด ีกับชุมชนบา้นทุ่งฮ้าง ที่เป็นหนึ่งในชุมชนผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน 
ตามแนวพระราชด าริ ครั้งที่ ๔ และได้รับรางวัลชมเชย 

 ส าหรับชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง ได้น าผลจากการศึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ า และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง น าไปสูก่ารอนุรักษแ์ละพื้นฟูปาุ สร้างฝุายชะลอน้ า ขุดสระเก็บกกัน้ าบริเวณหัวไร่ปลายนาใช้ท าการเกษตรและเล้ียงปลา ขยาย
ผลไปยังชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษป์ุาต้นน้ า โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการสร้างศักยภาพสู่ยั่งยืนให้กับเยาวชน และชุมชน 

 ทีมเลขานุการคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ คร้ังที่ ๔ หวังว่าชุมชนบ้าน
ทุ่งฮ้าง จะเป็นตัวอยา่งและแนวทางในการขยายผล ไปสู่เครือข่ายการด าเนินงานไปสู่เครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนต่อไป 

      โดย ทีมงานเลขานกุารคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าร ิครั่งที่ ๔ 
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จากการด าเนินงานในการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดกิจกรรมที่ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน าไป
ปรับใช้โดยชุมชนสามารถน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนประสบความส าเร็จจนได้รับคัดเลือกให้
ประกวดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ตามแนวพระราชด าริ ครั้งที่ 4 ของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ
การเกษตร (สสนก.) โดยเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาคเหนือ ณ ห้องอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ อ าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2553  และคณะกรรมการลงตรวจพื้นที่ วันที่ 10 
กันยายน 2553 

จากนั้นยังได้ผ่านการคัดเลือกเพ่ือเข้ารับการประกวดในระดับประเทศ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2553 จนได้ผ่านการคัดเลือดตัดสิน
รอบสุดท้ายให้เป็น 1 ใน 5 ชุมชนสุดท้ายของประเทศในการบริหารจัดการน้ าชุมชนที่ได้รับรางวัล จาก
คณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรน้ าชุมชนตามแนวพระราชด าริ ครั่งที่ 4 ณ เขื่อนรัชประภา 
จังหวัดสุราษฏร์ธานี และได้รับรางวัลภูมิปัญญาดีเด่นจังหวัดล าปางประจ าปี 2556  เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 
2556  รางวัลชนะเลิศด้านภูมิปัญญาเรื่องการท าประปาภูเขา ระดับภาคเหนือของส านักงานบริหารยุทธศาสตร์  
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  (ค าอธิบาย  :  ชี้ให้เห็นถึงผลและคุณค่าคุณประโยชน์อ่ืนนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้รับตามมา   
  ทั้งนี้ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ครู อาจารย์ สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ชาติบ้านเมือง รวมทั้งการพัฒนา
ให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม) 
  
6.  งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายต่างๆ) 

งบประมาณจาก กศน.อ าเภอแจ้ห่มและภาคีเครือร่วมสนับสนุนงบประมาณ และร่วมจัดกิจกรรม โดได้มี 
การปฎิบัติงานร่วมกันกับภาคีเครื่อข่าย ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน
รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท างานเป็น
ทีม ของกศน. ช่วยสร้างเสริมคุณค่าของการเป็นครู กศน.เป็นการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย ฝึกการอยู่ร่วมกัน
กับประชานในพ้ืนที่อย่างมีความสุข เสริมสร้างความสามัคคี และพัฒนางาน กศน. ให้ดียิ่งขึ้น โครงการ กิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เช่น 

- บริษัทปูนชิเมนต์ไทย(ล าปาง)จ ากัด 
- มณฑลทหารบกท่ี 32 จังหวัดล าปาง  
- องค์การบริหารส่วนต าบลปงดอน 
- เทศบาลต าบลบ้านสา 
- เทศบาลต าบลทุ่งผึ้ง 
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 7. ผู้รับผิดชอบและร่วมด าเนินโครงการ 
  กลุ่มงานภาคีเครือข่าย กศน.อ าเภอแจ้ห่ม  
 
 
 
 
 
  
      ลงช่ือ ...................................................... 
              (นางสาวอ าภรณ์  ช่างเกวียน) 

         ผู้อ านวยการกศน.อ าเภอแจ้ห่ม 
      ........14....../..มิถุนายน.../.....2558...... 


