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1. หลักการละนวความคิด 

ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอจຌหม ิกศน.อ าภอจຌหมี ป็นสถานศึกษา
฿นสังกัดส านักงาน กศน. มีวิสัยทัศน์฿นการด านินงานคือ กศน.อ าภอจຌหม จัดละสงสริม฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไ
อ าภอจຌหม เดຌรับบริการการรียนรูຌตลอดชีวิตอยางทัไวถึงละมีคุณภาพอันจะกอ฿หຌกิดสังคมหงการรียนรูຌ
ละการพัฒนาทีไยัไงยืน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ฿ชຌชีวิตอยางพอพียง  จากวิสัยทัศน์ละอัตลักษณ์ดังกลาว 
กศน.อ าภอจຌหมเดຌด านินพืไอ฿หຌสังคมกิดการรียนรูຌละพัฒนาชีวิตตนอง ครอบครัว ชุมชนอยางยัไงยืน฿นทุก
ดຌาน อาทิชน ดຌานการศึกษา ดຌานการดูลสุขภาพ ดຌานศรษฐกิจ ตลอดจนดຌานการดูลรักษาสิไงวดลຌอม 
พืไอ฿หຌบรรลุตามวิสัยทัศน์ละอัตลักษณ์ 

฿นปงบประมาณ โ55ๆ-ปัจจุบัน กศน.อ าภอจຌหม เดຌด านินการสงสริมสนับสนุน฿นรืไองของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม นืไองจากปัจจุบันมีการบุกรุก ละท าลายทรัพยากรธรรมชาติกัน
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มากดยฉพาะปຆาเมຌ อันอาจจะมีสาหตุมาการพิไมขึๅนของประชากร ความตຌองการ฿นการพิไมรายเดຌ ความ
รูຌทาเมถึงการ ท า฿หຌกิดผลกระทบตอสิไงวดลຌอม ตอชุมชน ละสังคม ประทศชาติ จึงกอ฿หຌกิดปัญหาการหຌง
ลຌงท าลายสิไงวดลຌอมป็นอยางมาก กศน.อ าภอจຌหม จึงเดຌสงสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิไงวดลຌอม฿นกศน.อ าภอจຌหม กศน.ต าบล 7 หง ละศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง 
ิศศช.ี จ านวน 3 หง ทีไรับผิดชอบ คือการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางฉลาด ดย฿ชຌ฿หຌนຌอย 

พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดยค านึงถึงระยะวลา฿นการ฿ชຌ฿หຌยาวนาน ละกอ฿หຌกิดผลสียหายตอสิไงวดลຌอม
นຌอยทีไสุด  

  การบริหารจัดการ กศน.อ าภอจຌหม เดຌด านินการสริมสรຌางความรูຌ ความขຌา฿จ฿หຌกับบุคลากรประกอบดຌวย 
ขຌาราชกาครู ครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัคร ครูผูຌสอนคนพิการ บรรณารักษ์ละลูกจຌางประจ ากีไยวกับนวทางการ฿นการ
ด านินงานตามนยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม นຌนยๅ า฿หຌบุคลากรสงสริมดຌานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพืไอ฿หຌกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติละสามารถน าเปผยพร฿หຌกับ
นักศึกษานอกระบบละประชาชนทัไวเป฿นพืๅนทีไ กศน.ต าบลละ ศศช.฿หຌมีการจัดกิจกรรมทีไสดงออกถึงการ
อนุรักษ์ดຌานการอนุรักษ์สิไงวดลຌอม การสนับสนุนสงสริม฿หຌกิดการรียนรูຌ ฿หຌจัดกิจกรรมทีไกีไยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม พืไอผยพร฿หຌความรูຌทีไหมาะสมกผูຌรียนละประชาชนทัไวเป฿นขต  
อ าภอจຌหม สถานศึกษาจัดกิจกรรมการปรับปรงุภูมิทศัน์ภาย฿นสถานศึกษา พืไอป็นบบอยางกนักศึกษาละ
ประชาชน หนวยงานภาครัฐละอกชน ละประชาชนทีไมา฿ชຌบริการ จัดกระบวนการรียนรูຌ฿หຌกับนักศึกษาดย
เดຌสอดทรกนืๅอหา฿นหลกัสูตรผนการสอนทีไกีไยวขຌองกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ซึไงเดຌ
฿หຌความรูຌทัๅงภาคทฤษฎีละปฎิบัติจนถึงปງาหมายกลุมประชาชน฿นพืๅนทีไ กศน.อ าภอจຌหมเดຌขຌาเปสงสริมจัด
กระบวนการรียนรูຌการปลูกปຆาตຌนนๅ า การท าฝายชะลอนๅ า ละการท านวกันเฟ ทัๅง฿นระดับอ าภอละระดับ
ต าบลตามความหมาะสม ดยสถานศึกษาเดຌจัดท าค าสัไงตงตัๅงคณะท างานดຌานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ละสิไงวดลຌอม พืไอ฿หຌการปฏิบัติงานบรรลุผลตามทีไคาดหมาย 

   

โ. วัตถุประสงค์ของครงการ 

1. พืไอ฿หຌอาสาสมัครนักศึกษา กศน. อาสาสมัครยุวกาชาด กศน. ลูกสือ กศน. มีความตระหนักมสีวน
รวม฿นการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  
          โ. พืไอการจัดละสงสริม฿หຌผูຌน าชุมชน ประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌมีสวนรวม฿นการอนรุักษ์ละพัฒนา
ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม ชวยกันดูลรกัษา฿หຌดียิไงขึๅน 

ใ. พืไอจัดกระบวนการรียนการสอนละกจิกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌรียน ผูຌรบับริการ เดຌรียนรูຌ  
ละตระหนัก฿นความส าคัญของทรัพยากรของชาติของทຌองถิไน  สามารถน าเป฿ชຌ฿นวิถีชีวิต  ภาย฿ตຌหลักปรัชญา
ของศรษฐกจิพอพียง 
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ใ. วิธีการด านินการ 

  1. จัดท าผนงานละครงการพืไอสงสริมละอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของ กศน.

ต าบล ละศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง ทุกพืๅนทีไ  
  2. มีค าสัไงมอบหมายผูຌรับผิดชอบการจัดกิจกรรมชัดจน฿นการจัดท ากิจกรรม/ครงการ ทุกครงการทีไ 
กศน.อ าภอจຌหมจัดขึๅน ฿นงานทุกดຌาน จะมีการตงตัๅงหรือมอบหมายผูຌรับผิดชอบงานป็นลายลักษณ์อักษร
อยางชัดจน พืไอป็นการบงหนຌาทีไงานทีไชัดจนละหมาะสมกับตละคนตามความช านาญ ความสารถของต
ละบุคคล 

3. มีระบบดูลชวยหลือนกัศึกษา/ประชาชน฿นชุมชน฿หຌสามารถกຌจท์ปญัหาตรงกบัความตຌองการของ
กลุมปງา หมาย ชนเดຌน ากลุมปງาหมายศึกษาดูงาน การ฿หຌความรูຌ฿นรูปบบตางโ ชน การอบรม฿หຌความรูຌ การ
ท ากิจกรรมพืไอพิไมทักษะ ละหลังจากกลุมปງาหมายผานการอบรมลຌวสรใจ เดຌมีการติดตามผลทีไ
กลุมปງาหมายน าเปปฏิบัติ฿นชุมชนหรือ฿นบຌาน วาประสบผลส ารใจตามทีไเดຌรียนรูຌมาหรือพบปญัหาละอุปสรรค
หรือเม หากกิดปัญหากใจะชวย฿หຌค านะน า กຌเข หรือประสานงานกบัผูຌทีไมีความรูຌความช านาญมา฿หຌค าปรกึษา 
กຌเขตอเป 

4. มีการจัดกิจกรรมติดตามประมินผลละพัฒนาศักยภาพผูຌรียน/ผูຌรับบรกิารตอนืไอง มีการติดตามผล
ละน าผลการติดตามเปปรับปรงุพฒันาศักยภาพผูຌรียน ผูຌรบับรกิารทุกกจิกรรมละครงการทีไ ชนสงสรมิ฿หຌ
กลุมกษตรกรบຌานเฮ บຌานปงดอน บຌานหຌวยสนຌา บຌานมตา฿น ต าบลปงดอนท านๅ าหมกัจากพืช฿นทຌองถิไน จาก
สัตว์ชนการ น าอาขีๅปลามาท านๅ าหมกัชีวภาพทนการ฿ชຌปุย๋คมีซึไงป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานละสรຌาง
ความสัมพันธ์ทีไดีตอคน฿นชุมชน฿หຌมจีิตส านึก฿นการอนรุักษ์ดຌานการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม
ละการกษตรธรรมชาติ มีการติดตาม ประมินผลละพัฒนาศักยภาพผูຌรียน/ผูຌรับบริการตอนืไอง 
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5. มีการนิทศติดตามงาน ละน าผลการนิทศติดตามผลมา฿ชຌพัฒนาการจัดกิจกรรมการรียนรูຌ ละ
ระบบดูลชวยหลือผูຌรียน  มีการนิทศ ละน าผลการนิทศติดตามงานมาพัฒนาปรบัปรุงการจัดกิจกรรมน าผล
ทีไกลุมปງาหมายน าเปปฏิบัติ฿นชุมชนหรือ฿นบຌาน วาประสบผลส ารใจตามทีไเดຌรียนรูຌมาหรอืพบปัญหาละ
อุปสรรคหรือเม หากกิดปัญหากใจะชวย฿หຌค านะน า กຌเข หรือประสานงานกับผูຌทีไมีความรูຌความช านาญมา฿หຌ
ค าปรึกษา กຌเขตอเป 

 

ไ. ขัๅนตอนการด านินการ 

 ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอจຌหม จังหวัดล าปาง มีผนการด านินงาน
ทีไ ชัดจนดยมีการประชุมพืไอระดมความคิดหใน฿นการวางผนการจัดการอนุรักษ์ดຌานการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมรวมกันระหวางผูຌบริหารสถาน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา องค์นักศึกษา 
ตัวทนผูຌรียน/ผูຌรับบริการ  ลง฿นผนปฏิบัติการประจ าปของสถานศึกษา ฿นทุกปงบประมาณ  ดยเดຌจัดท า
ผนปฏิบัติงานประจ าป฿หຌสอดคลຌองกับนยบายของส านักงาน กศน. ทีไก าหนด฿หຌมีการท างานรวมมือกับชุมชน
ละภาคีครือขาย พืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติงานละสรຌางความสัมพันธ์ทีไของ กศน.อ าภอมีกิจกรรมดังนีๅ 

แ .ครงการจัดกระบวนการรียนรูຌสงสริมอาชีพการกษตรรักษาความสมดุลของสิไงวดลຌอม  
พืๅนทีไปງาหมาย บຌานปงดอนหมู โ บຌานเฮ  หมู ใ บຌานมตา฿น หมู ๆ บຌานหຌวยสะหนຌา หมู ็ ต าบลปงดอน ละ
บຌานสาพะ หมู 7 ต าบลบຌานสา อ าภอจຌหม  จังหวัดล าปาง ดยกศน.อ าภอจຌหม เดຌสรรหาวิทยากรทีไมี
ความรูຌ ความสามารถทัๅงทางดຌานวิชาการ การปฏิบัติละกาสืไอสารทีไขຌาถึงกลุมปງาหมายผูຌรียน เดຌป็นอยางดี 
ทัๅงนีๅพืไอ฿หຌกิดประยชน์สงูสุด คุຌมคา สรຌางรายเดຌ฿หຌครอบครัว ลดตຌนทุน฿นการประกอบอาชีพ 
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2. กิจกรรมการอนุรักษ์ผืนปຆาตຌนนๅ าการท าฝายชะลอนๅ าพระพุทธบาท ไ รอยบຌานสาพะ  หมู ใ  
ต าบลบຌานสา  อ าภอจຌหม  จังหวัดล าปาง ป็นการท างานดย฿ชຌกระบวนการมสีวนรวมระหวางทหาร ผูຌน า
ชุมชนละชุมชน ทศบาลต าบลบຌานสา กศน.องค์นักศึกษา กศน. 

 

 

 

ใ.  กิจกรรมการอนุรักษ์นๅ า ฟืຕนฟูการสรຌางคุณคา ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม   
          บຌานหຌวยวาด หมู แ ต าบลทุงผึๅง  อ าภอจຌหม  จงัหวัดล าปาง ป็นกจิกรรมทีไ กศน.อ าภอจຌหม ดย
ศูนย์การรียนชุมชนชาวเทยภูขา มฟງาหลวง หຌวยวาด ิศศช.หຌวยวาดี ป็นชาวขาผามูซอ ดยการมีสวน
รวมระหวาง กศน.อ าภอจຌหม ชุมชน บຌานหຌวยวาด ส านักงานกาศึกษาธิการภาค 1 ชียง฿หม ซึไง฿นการสรຌาง
ฝายชะลอนๅ า เดຌจัดกระบวนการรียนรูຌวิธีการสรຌางฝายชะลอนๅ าทีไถูกตຌอง วัสดุทีไ฿ชຌ฿นการกอสรຌาง พรຌอมทัๅงมกีาร
฿ชຌทคนลยี฿นการจบัพิกัดิGPSีของตละฝายทีไสรຌาง 
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ไ. กิจกรรมการซอมซมปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานทีไสิไงวดลຌอม฿น กศน.อ าภอจຌหม พืไอ฿หຌป็นการสรຌาง
บรรยากาศ฿หຌอืๅอตอการรียนรูຌ รมรืไน สะอาด ปลอดภัยละป็นตัวอยางทีไดี฿หຌกบันักศึกษาละผูຌมา฿ชຌบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. กิจกรรมการสงสริมการรียนรูຌกษตรธรรมชาติ ต าบลทุงผึๅง การมีสวนรวม฿นการสงสรมิของ 
 การศึกษาตามอัธยาศัยทีไ฿หຌความรูຌกีไยวกับการท าปุ๋ยหมักจากศษวัสดุ฿นพืๅนทีไ ิขຌาวพดีละเดຌรียนรูຌจากการ 
ลงมอืปฎิบัตจิรงิจากหนวยงานภาครัฐ 
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6. กิจกรรมจัดกระบวนการรียนรูຌการสรຌางฝຆายชะลอนๅ า 

จัดกิจกรรมการรียนรูຌ฿หຌกับชุมชนบຌานปງนปຆงชัย หมูทีไ 9 ต าบลบຌานสา ละบຌานทุงฮຌางหมู 1 

ต าบลทุงผึๅง อ าภอจຌหม จังหวัดล าปาง หลังจากทีไ กศน.อ าภอจຌหม เดຌน าคณะกรรมการละตัวทนชุมชน 
ศึกษาดูงานบຌานสามขา อ าภอมทะ จังหวัดล าปาง พืไอรียนรูຌ฿นการรักษ์ปຆาชุมชน ละการท าประปาภูขา 
การสรຌางฝายชะลอนๅ า ท า฿หຌป็นรงจูง฿จ฿หຌชุมชนกิดความรักละหวงหน฿นธรรมชาติกอปกับปัญหาการขาด
คลนนๅ าดืไมซึไงป็นปัญหาความตຌองการอันดับรกของชุมชน จึงเดຌลงมือท าฝຆายชะลอนๅ าทันทีหลังจากการศึกษา
ดูงานพืไอทีไจะ฿ชຌป็นหลงนๅ าตຌนทุนทีไจะท าประปาภูขา ปัจจุบันเดຌสรຌางเวຌลຌว 1ุ000 กวาฝຆาย พรຌอมทัๅงมีการ
อนุรักษ์ปຆา ดยการบวชปຆาชุมชน฿นบริวณปຆาทีไ฿ชຌ฿นการสรຌางฝຆาย ละการก าหนดกฎกติกา฿นการ฿ชຌพืๅนทีไปຆา
ชุมชน ละเดຌด านินสรຌางประปาภูขาน านๅ าขຌาสูชุมชน ละตอมาเดຌตอยอดสรຌางรงกรองนๅ าดืไมขึๅนพืไอผลิตนๅ า
เวຌดืไมกินละจ าหนาย฿นรูปบบของการรวมหุຌนของชุมชน 
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7. กิจกรรมการติดปງายรณรงค์ลดลกรຌอนหยุดผาพืไอลมหาย฿จ ป็นการชิญชวน฿หຌประชาชนหยุดผา  
พืไอเม฿หຌกิดรคทางดินหาย฿จทีไสงผลตอสุขภาพของประชาชนอง ดยกศน.ต าบล จ านวน7 หงละ ศศช. 
จ านวน 3 หง 

   
8. กิจกรรมการปลูกตຌนเมຌละหญຌาฝก ป็นกิจกรรมทีไเดຌสงสริม฿หຌชุมชน นักศึกษา องค์กรปกครองสวน 

ทຌองถิไนขຌารวม฿นการพัฒนาสิไงวดลຌอม฿นทຌองถิไน ซึไงท า฿หຌกิดความรัก ความสามัคคีละการ ลกปลีไยนรียนรูຌ
ซึไงกันละกัน 
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9. ครงการปัດนจักรยานรียนรูຌสืบสานวัฒนธรรมประพณีพืไอลดภาวะลกรຌอน ป็นการจัดกจิกรรมพืไอ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูຌรียน เดຌรียนรูຌสาหตุของการกิดปัญหาของสภาวะลกรຌอน ละการรณรงค์การขับขีไ
จักรยานลดการ฿ชຌนๅ ามันชืๅอพลิง  
 

 

10. กิจกรรมลูกสืออาสาอนุรักษ์สิไงวดลຌอม ป็นการจัดกิจกรรม฿หຌกับกองลูกสือวิสามัญของ กศน.อ าภอ 

จຌหมละอาสาสมัครยุวกาชาดนอกรงรียน เดຌรียนรูຌ มีสวนรวม฿นการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมละปลูกฝัง฿หຌกับ
ผูຌรียนมจีิตสาธารณะ฿นการบ าพใญประยชน์ 
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11. ครงการพืไอสริมสรຌางความรูຌดຌานพลังงานพืไอสิไงวดลຌอม ปຓนการจัดกิจกรรมกระบวนการรียนรูຌ 
฿หຌชุมชนบຌานมจอกฟງารูຌจักการน าซังขຌาวพดทีไหลือจากการกใบกีไยวน ามาปน็ถานพืไอ฿ช฿นการหงุตຌมทนการ
เปตัดเมຌท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ละยัง฿ชຌมูลสัตว์฿นชุมชนมาท าป็นกຍสชีวภาพกลับมา฿ชຌ฿นครัวรือน 

 

12. จัดบรรยากาศสงสริมการรียนรูຌการรักษ์สิไงวดลຌอมภาย฿นส านักงาน 

   กศน.อ าภอจຌหม เดຌด านินการสงสริมศูนย์การรียนรูຌ กษตรธรรมชาติตลอดจนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม คือ การ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางฉลาด ดย฿ชຌ฿หຌนຌอย 
พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดยค านึงถึงระยะวลา฿นการ฿ชຌ฿หຌยาวนาน ละกอ฿หຌกิดผลสียหายตอสิไงวดลຌอม
นຌอยทีไสุด รวมทัๅงตຌองมีการกระจายการ฿ชຌทรัพยากรธรรมชาติอยางทัไวถึง ซึไง มีกระบวนการด านินงานสูการ
ปฏิบัติ ดังนีๅ 

1) จัดอาคารสถานทีไ฿นสถานศึกษาป็นหลงรียนรูຌรืไองการท ากษตรธรรมชาติ ชน การลีๅยงเกพืๅนมือง  การ 
ลีๅยงปลาดุก฿นบอซีมนต์คຌง  การลีๅยงกบ การปลูกมะนาว฿นทอ  การปลูกเผหวานละการปลูกผักสวนครัว 

2) มีการจัดบรรยากาศสิไงวดลຌอมทีไสงสริมการรียนรูຌกษตรธรรมชาติ  
3) มีการจัดปลงสาธิตกษตรธรรมชาติ ละมอบหมายงานละบงหนຌาทีไขตรับผิดชอบ฿นการปลูกตຌนเมຌ ดอกเมຌ 

ตลอดจนพืชผักสวนครัวรัๅวกินเดຌดยการอานๅ าหมักจุลินทรีย์มาชวย฿นการดูลละ฿หຌกับบุคลากรละนักศึกษา฿นพืๅนทีไ
ดูลรับผิดชอบ 

4) มีการจัดภูมิทัศน์ทีไสนับสนุน฿นสถานศึกษาตຌนบบกษตรธรรมชาติมีการผยพรขาวสาร/รายงานผล 
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การด านินงานผานวใปเซด์ www.nfechaehom.comปน็ประจ าอยางสมไ าสมอนอกจากนีๅลຌว กศน.อ าภอจຌหม 
เดຌจัดตัๅงป็นศูนย์รียนรูຌ สาธิตการลีๅยงปลา , การลีๅยงเก การท านๅ าหมักจุลินทรีย์ ป็นตຌน ละการปลูกพืชผัก
สวนครัว ป็นหลงรียนรูຌ฿หຌกับนักศึกษา กศน.ละประชาชนทัไวเป จากการด านินงานท า฿หຌ กศน.อ าภอจຌหม 
เดຌรับการคัดลือกดຌานการสงสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของสถานศึกษาดีดน ประจ าป 
2556 จากส านักงานการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยละเดຌรับประกาศ฿หຌป็นสถานศึกษา
พอพียงจากกระทรวงศึกษาธิการ฿นป พ.ศ.2556 

การปลูกต้นไม้ ดอกไม้ตลอดจนพืชผักสวนครัวร้ัวกินได ้

 

 

 

 

การเล้ียงไก่พ้ืนเมือง 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.nfechaehom.com/
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         การลีๅยงปลา     การท าพาะหใดฟาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
                                               การท าปุ๋ยหมักจากศษวัสดุ 
13. กิจกรรมการปลูกขຌาวสายพันธุ์฿หม ละกระบวนการรียนรูຌการวิจัยพันธ์ ป็นการสงสริม฿หຌกษตรผู 
       ปลูกขຌาวบຌานทุงฮຌางละบຌานปງนปຆงชัยสามารถท าวิจัยอยางงาย พืไอน าผลทีไเดຌมาปรับปรุงสายพันธ์ขຌาว 
ตลอดจนคัดมลใดพันธ์ทีไหมาะสมกับสภาพพืๅนทีไชุมชนของตนอง พืไอน าเปพาะปลูก฿นปถัดเป จากการวิจัย
ทดลองการปลูกขຌาว 17 สายพันธ์ุ ของบຌานทุงฮຌางองท าชุมชนรวมทัๅงภาคีครือขายละครู กศน .องทราบถึง
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ขຌอมูลทีไจะตัดสิน฿จวาจะน าขຌาวทีไหมาะสมน ามาทดลองปลูก฿นครัๅงตอเปหรือวาการทะชุมชนจะลือก฿ชຌป็น
ขຌอมูลทีไจะปลูกทีไหมาะสมกับตนอง ปัจจุบันมีการขยายมลใดพันธ์ุพืไอเปทดลองกับกษตรกรผูຌปลูกขຌาวราย฿หม
ละยังจ าหนาย฿หຌกับชุมชนอืไนโ  
 

 

14. สงสริม฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนเดຌมีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ 

ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอจຌหม  เดຌมีการด านินงานดຌานอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมภาย฿นพืๅนทีไรบัผิดชอบอยูหลายกจิกรรม ดยมีการจัดท าค าสัไงตงตัๅง พืไอ
บงหนຌาทีไรบัผิดชอบ฿หຌกบับุคลากรผูຌกีไยวขຌอง กอนการด านินงาน พืไอ฿หຌการด านินงานดังกลาวของศูนย์
การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอจຌหม ป็นเปดຌวยความรียบรຌอย ละมกีารชิญวิทยากร
ผูຌทรงความรูຌ฿นดຌานตางโ มา฿หຌความรูຌ ความขຌา฿จ อีกทัๅงยังสนับสนุนการท างานรวมกับชุมชนอยางสมไ าสมอ  

 

15. มีการขยายผลการด านินงาน 

 จากผลส ารใจ฿นดຌานการบรหิารจัดการการจัดกิจกรรมดຌานการสงสรมิละสนับสนุนการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมของกศน.อ าภอจຌหมทีไผานมา กศน.อ าภอจຌหมเดຌจัดกิจกรรมทีไหลาก 
หลายทัๅงทางตรงละทางอຌอมรวมกบัภาคีครือขายทัๅงภาครฐัละอกชนตามครงการเตรภาคีดยนຌนหมูบຌานน า
รองอยู ไ ต าบล มีต าบลทุงผึๅง ต าบลมอืงมาย ต าบลบຌานสา ละต าบลมสุก จนเดຌรับรางวัล ทีไ แ ระดับ 
ประทศ ประภทสถานศึกษาขนาด฿หญดຌานสงสรมิการอนรุักษ์ทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ดีดน 
ประจ าปโ555  จากส านักงานสงสรมิการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัย  ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ฿นปงบประมาณ โ55็ กศน.จຌหมเดຌขยายผลการด านินงานดຌวยการพิไมชุมชนปງาหมายพิไมมาก
ขึๅนผสานกบัการบูรณาการการท างานรวมกันระหวางองค์กรทัๅงภาครัฐละอกชนสรຌางชุมชนตຌนบบ
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พิไมขึๅน   ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอจຌหม เดຌมีการด านินงานดຌานอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมทัๅงภาย฿นส านักงาน ละ฿นชุมชนดย นางสาวอ าภรณ์  ชางกวียน ผอ.กศน.
อ าภอจຌหม เดຌป็นกนน าบุคลากร นักศึกษา กศน.ประชาชน อ าภอจຌหม ขຌารวมครงการดຌานการอนุรกัษ์
ธรรมชาติละสิไงวดลຌอมพิไมอีก  มีครงการจัดกระบวนการรียนรูຌสริมอาชีพกษตรรักษาความสมดลุิกษตร
อินทรีย์ี บຌานเฮ  บຌานปงดอน บຌานหຌวยสนຌา บຌานมตา฿น  ต าบลปงดอน  ครงการอนุรักษ์ผืนปຆาตຌนนๅ าการท า
ฝายชะลอนๅ าพระพทุธบาท ไ รอย  บຌานสาพะ  หมู ใ  ต าบลบຌานสา  ครงการอนรุักษ์นๅ า ฟ้นฟูการสรຌาง
คุณคา ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม  พืๅนทีไบຌานหຌวยวาด หมู แ ต าบลทุงผึๅง  ละครงการซอมซม
ปรับปรงุพฒันาอาคารสถานทีไสิไงวดลຌอม฿นกศน.อ าภอจຌหม 

 

5.  คุณคาคุณประยชน์ทีไเดຌรับตามมา 

1. สถานศึกษาปຓนหลงรียนรูຌ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษาอ าภอจຌหม 

สถานศึกษาป็นศูนย์รียนรูຌหลักกษตรธรรมชาติ฿นชุมชน ซึไงเดຌ
นຌอมน าหลักกษตรธรรมชาติมา฿ชຌ฿นการด านินงานท า฿หຌ
สถานศึกษาสะอาด มีระบียบ รมรืไน ปลอดภัย อืๅอตอการ
รียนรูຌ บุคลากรท างานป็นทีม บงปัน สามัคคี อืๅอพืไอ ผืไอผ
กัน มีสวนรวม฿นการอนุรักษ์ ฟ้นฟู วัฒนธรรม กิจกรรมทຌองถิไน 
มีสวนรวม฿นการด านินงานอันป็นประยชน์ตอชุมชนละ
สังคม สถานศึกษาจึงมีความพรຌอม฿หຌบริการนักศึกษา/ผูຌรับบริการ/ประชาชนพืไอป็นบุคคลทีไมีคุณคา มีคุณภาพ 

 

ละจากการด านินงาน฿นปงบประมาณ โ556-ปัจจุบัน กศน.อ าภอจຌหม เดຌด านินการสงสริมศูนย์
การรียนรูຌหลักกษตรธรรมชาติตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม คือ การ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมอยางฉลาด ดย฿ชຌ฿หຌนຌอย พืไอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดยค านึงถึงระยะวลา
฿นการ฿ชຌ฿หຌยาวนาน ละกอ฿หຌกิดผลสียหายตอสิไงวดลຌอมนຌอยทีไสุด  รวมทัๅงตຌองมีการกระจายการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางทัไวถึง ซึไงมีกระบวนการด านินงานสูการปฏิบัติ ภาย฿ตຌปรัชญาของสถานศึกษาคือ คิด
ป็น ท าป็น กຌปัญหาเดຌ ฿ชຌชีวิตอยางพอพียงท า฿หຌมีผลงานป็นทีไประจักษ์จึงเดຌรับรางวัลชนะลิศดຌานการ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ระดับประทศจากส านักงานสงสริมการศึกษานอกระบบละ
การศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าป 2556 ละรางวัลทีไ 2 ฿นป 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผูຌบริหารศึกษาปຓนผูຌน าดຌานกาอนุรักษ์ทรัพยากรละสิไงวดลຌอม 
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                ผูຌอ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบละการศึกษานอกระบบละการศึกษาตามอัธยาศัยอ าภอ
จຌหม มีความรูຌ ขຌา฿จ ป็นผูຌน าละป็นผูຌประพฤติ ปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดี฿นการการด านินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของศรษฐกจิพอพียง ดังนีๅ 

 

 

แี นยบาย กศน.อ าภอจຌหมนຌอมน าหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียงมาขับคลืไอน  ละบรูณาการ฿นผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา ิผน ไ ปี ผนปฏิบัติงานประจ าป  ด านินการตาม
นยบายละผนปฏิบัตงิานประจ าปทีไนຌอมน าหลักปรัชญาของ
ศรษฐกจิพอพียงมาขับคลืไอน  ละน าผลการติดตามมาพฒันา 
นยบาย/ผนงาน/ครงการ พืไอขับคลืไอนปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง฿นสถานศึกษาอยางตอนืไอง 
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2)  วิชาการ  มีผนงาน ด านินการตาม ผนงาน /ครงการ/กิจกรรม ติดตามผลการด านินการ ละน าผลการ
ติดตามเปพัฒนา ดຌานวิชาการทีไสงสรมิการบรูณาการปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงสูการรียนการสอนละจัด
กระบวนการรียนรูຌ฿หຌกบัชุมชนอยางตอนืไอง 

3) งบประมาณ การวางผน ด านินการตามผน ติดตามผลการด านินการละน าผลการติดตามมาพัฒนาละ
ปรับปรงุ การบรหิารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาทีไสอดคลຌองกบัหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียง 

4) บริหารทัไวเป บริหารอาคารสถานทีไละจัดการหลงการรียนรูຌ฿นสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของศรษฐกิจ
พอพียง ประสานสมัพันธ์กับชุมชน฿หຌมีสวนรวม฿นการสงสริมการรียนรูຌพืไอการป็นอยูอยางพอพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใ. บุคลากรสถานศึกษา ปຓนบบอยางทีไดี฿นการปฏิบัติตน  
บุคลากร฿นสถานศึกษา มีความรูຌ ขຌา฿จอยางถูกตຌองกีไยวกับการอนุรักษ์สิไงวดลຌอมละน าหลักกษตร

ธรรมชาติ ป็นผูຌน าละป็นผูຌประพฤติ ปฏิบัติตนป็นบบอยางทีไดี฿นการการด านินชีวิตตามองค์ประกอบหลัก
กษตรธรรมชาติ ชน จัดครงการอนุรักษ์ผืนปຆาตຌนนๅ าการท าฝายชะลอนๅ าพระพุทธบาท ไ รอย ฿นต าบลบຌานสา 
พืไอ฿หຌความรูຌกับนักศึกษาละประชาชน฿นต าบล ละป็นบบอยางทีไดี฿นการปฎิบัติตน ท างานพืไอสวนรวม
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ละรวมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปลูกจิตส านึก฿นการรักบຌานกิด฿หຌกับนักศึกษาล ะคน฿นชุมชน ซึไง
สถานศึกษาเดຌบริหารงานบุคลากรดังนีๅ 

แ)  บุคลากรเดຌรับการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานหลงรียนรูຌตางโ จัดวทีจัดการความรูຌ/จัด
นิทรรศการ/ปຂดอกาส฿หຌสวงหาความรูຌพืไอพัฒนา฿หຌผูຌบริหารมีความรูຌ ความขຌา฿จ฿นการอนุรักษ์ละหวงหน
ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมตลอดจน ปฏิบัติตนตาม หลักปรัชญาของศรษฐกิจพอพียงน า หลักปรัชญา
ของศรษฐกิจพอพียง  

โ)  บุคลากรทกุคนเผรูຌ ศึกษาหาความรูຌอยูสมอจากหลงรยีนรูຌทีไหลากหลาย ชน Internet หนังสือ 
หลงรียนรูຌ ฿นพืๅนทีไจังหวัดละตางจังหวัดอยางตอนืไอง 

ไ)  ปฏิบัติดยการประพฤติป็นบบอยางทัๅง฿นสถานศึกษา/นอกสถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน มุงมัๅน
฿นการถายทอดองค์ความรูຌ฿หຌกบัผูຌรียน ฿หຌกิดความรูຌ ตระหนัก฿นการอนรุักษ์ 

5ี การติดตาม ชวยหลือผูຌรียน พืไอสรຌางก าลัง฿จ พืไอพฒันาความกຌาวหนຌา ละกຌเขปัญหามืไอกิด
อุปสรรค 
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 ไ. ผูຌรียน/ผูຌอบรมปฏิบัติตนสามารถน าความรูຌเป฿ชຌ฿นการด านินชีวิต ละ ประกอบอาชีพ 

      กศน.อ าภอจຌหม มีการจัดกิจกรรม฿หຌผูຌรียน ผูຌรับบริการสามารถน าความรูຌเป฿ชຌ฿นการด านินชีวิต 
ละ ประกอบอาชีพเดຌอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาศรษฐกิจพอพียงเดຌละมสีวนรวม฿นการอนุรกัษ์ หวง
หนทรัพยากรธรรมชาติของตนองชุมชนอยางทຌจริงจนเดຌรับรางวัลตางโ อาทิชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอสดงความยินดี กับชุมชนบຌานทุงฮຌาง ทีไป็นหนึไง฿นชุมชนผานการคัดลือกขຌาประกวดการจัดการทรัพยากรนๅ าชุมชน 
ตามนวพระราชด าริ ครัๅงทีไ ๔ ละเดຌรับรางวัลชมชย 

 ส าหรับชุมชนบຌานทุงฮຌาง เดຌน าผลจากการศึกษาดຌานการจัดการทรัพยากรนๅ า ละการด านินชีวิตตามนวปรัชญาศรษฐกิจ 
พอพียง น าเปสูการอนุรักษ์ละพืๅนฟูปຆา สรຌางฝຆายชะลอนๅ า ขุดสระกใบกักนๅ าบริวณหัวเรปลายนา฿ชຌท าการกษตรละลีๅยงปลา ขยาย
ผลเปยังชุมชน฿กลຌคียง รวมกันอนุรักษ์ปຆาตຌนนๅ า ดยมีรงรียนป็นศูนย์กลางของการสรຌางศักยภาพสูยัไงยืน฿หຌกับยาวชน ละชุมชน 

 ทีมลขานุการคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรนๅ าชุมชน ตามนวพระราชด าริ ครัๅงทีไ ๔ หวังวาชุมชนบຌาน
ทุงฮຌาง จะป็นตัวอยางละนวทาง฿นการขยายผล เปสูครือขายการด านินงานเปสูครือขายการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนตอเป  

      ดย ทีมงานลขานุการคณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรนๅ าชุมชนตามนวพระราชด าริ ครัไงทีไ ๔ 
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        รับรางวัลดຌานการบริหารจัดการนๅ า 

               รับรางวัลภูมปิัญญาทຌองถิไน฿นรืไองการท าประปาภูขา ป โ55็ 

จากการด านินงาน฿นการสงสรมิละสนบัสนุน฿นการจัดกิจกรรมทีไ฿ชຌปรัชญาศรษฐกิจพอพียงน าเป
ปรับ฿ชຌดยชุมชนสามารถนຌอมน าปรัชญาศรษฐกิจพอพียงมา฿ชຌจนประสบความส ารใจจนเดຌรบัคัดลือก฿หຌ
ประกวดการบริหารจัดการทรัพยากรนๅ า ตามนวพระราชด าริ ครัๅงทีไ 4 ของสถาบันสารสนทศทรัพยากรนๅ าละ
การกษตร ิสสนก.ี ดยขຌารบัการคัดลือก฿นระดบัภาคหนือ ณ หຌองอบรมธนาคารเทยพาณิชย์ อ าภอ
จอมทอง จงัหวัดชียง฿หม ระหวางวันทีไ 12-14 มิถุนายน 2553  ละคณะกรรมการลงตรวจพืๅนทีไ วันทีไ 10 

กันยายน 2553 

จากนัๅนยงัเดຌผานการคัดลือกพืไอขຌารบัการประกวด฿นระดบัประทศ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อันนืไองมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ระหวางวันทีไ 1-3 พฤศจิกายน 2553 จนเดຌผานการคัดลือดตัดสิน
รอบสุดทຌาย฿หຌป็น 1 ฿น 5 ชุมชนสุดทຌายของประทศ฿นการบรหิารจัดการนๅ าชุมชนทีไเดຌรบัรางวัล จาก
คณะกรรมการจัดงานประกวดการจัดการทรัพยากรนๅ าชุมชนตามนวพระราชด าริ ครัไงทีไ 4 ณ ขืไอนรัชประภา 
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จังหวัดสุราษฏร์ธานี ละเดຌรบัรางวัลภูมิปญัญาดีดนจังหวัดล าปางประจ าป 2556  มืไอวันทีไ 31 กรกฏาคม 
2556  รางวัลชนะลิศดຌานภูมิปัญญารืไองการท าประปาภูขา ระดับภาคหนือของส านักงานบริหารยุทธศาสตร์  

  ิค าอธิบาย  :  ชีๅ฿หຌหในถึงผลละคุณคาคุณประยชน์อืไนนอกหนือจากวัตถุประสงค์ทีไเดຌรับตามมา   
  ทัๅงนีๅ ทีไกิดขึๅนกับนักรียน ครู อาจารย์ สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน ชาติบຌานมือง รวมทัๅงการพัฒนา
฿หຌกิดความจริญกຌาวหนຌามีผลตอการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมี 
  

6.  งบประมาณ ิคา฿ชຌจายตางโี 
งบประมาณจาก กศน.อ าภอจຌหมละภาคีครอืรวมสนับสนุนงบประมาณ ละรวมจัดกิจกรรม ดเดຌม ี

การปฎิบัตงิานรวมกันกับภาคีครืไอขาย ทัๅงองค์กรภาครัฐละอกชน  องค์กรปกครองสวนทຌองถิไน ผูຌน าชุมชน
รวมถึงประชาชน฿นพืๅนทีไ ดຌานการสงสริมละอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละการท างานป็น
ทีม ของกศน. ชวยสรຌางสริมคุณคาของการป็นครู กศน.ปน็การท างานรวมกบัภาคีครือขาย ฝຄกการอยูรวมกัน
กับประชาน฿นพืๅนทีไอยางมีความสุข สรมิสรຌางความสามัคคี ละพัฒนางาน กศน. ฿หຌดียิไงขึๅน ครงการ กิจกรรม
ทีไกีไยวขຌองกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมรวมกันกบัภาคีครือขาย ชน 

- บริษัทปูนชิมนต์เทยิล าปางีจ ากัด 

- มณฑลทหารบกทีไ 32 จังหวัดล าปาง  
- องค์การบรหิารสวนต าบลปงดอน 

- ทศบาลต าบลบຌานสา 
- ทศบาลต าบลทุงผึๅง 

 

 

 

 

 

 7. ผูຌรับผิดชอบละรวมด านินครงการ 
  กลุมงานภาคีครือขาย กศน.อ าภอจຌหม  
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              ินางสาวอ าภรณ์  ชางกวียนี 

         ผูຌอ านวยการกศน.อ าภอจຌหม 

      ........14....../..มิถุนายน.../.....2558...... 


