
 
 

 

 

 
 

                            แผนด ำเนินงำนเพื่อเสริมสร้ำงพฤติกรรมกำรอ่ำน 

 

 

 

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลบำงขันแตก 

       อ ำเภอบำงขันแตก จังหวัดสมุทรสงครำม…. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
  ที่   218      /  2563      

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล ที่อ่านหนังสือ “บ้านรักการอ่าน” 
--------------------------------------------------- 

   ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการขับเคลื่อน     
การส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย 
พ.ศ.2560 - 2564 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง จัดให้มีการอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่งภายใต้ชื่อ“ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน หรือ บ้านรักการอ่าน” 
ตามแผนแบบส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่าน เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ.260-2564 นั้น 
    เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามมติของคณะกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือเสร้างสังคม            
แห่งการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บ ารุงรักษาท่ีอ่านหนังสือ ดังนี้ 
   1.นางสาวกัลยาณี ไวฉลาด ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน      
                                                                           ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   2.นางทิพย์กมล เศรษฐวัฒน์ ต าแหน่ง  ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองบ่อ 

3.นางประนอม น้อยสกุล  ต าแหน่ง   ครู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดบางขันแตก 
   4.นางภัทรกนก แสงอ่อน          ต าแหน่ง  คร ู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม 
   5.นางสาวมณธนา  ศรีเมือง ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
                     ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่   4   สิงหาคม  2563  เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง  ณ  วันที่  6 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2563 

                                                                                        
                                                   (นายอภินันท์ พัฒนาการพนิช) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 

 

 

 

 

                                                    

 



 

 

 

 

                                                           ค าน า 

 

    องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก เล็งเห็นความส าคัญของการอ่านหนังสือ เนื่องจากปัจจุบัน
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชาชนมีน้อย ขาดการส่งเสริมการอ่าน ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครั้ งที่  1/ 2560 เมื่อวันที่  10 กรกฎาคม 2560                          
โดยรองรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร)เป็นประธานการประชุมเพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริม
วัฒนธรรมรักการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560 -2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย
ด าเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล เพ่ือให้มีสภาพเหมาะสม
ต่อการอ่านหนังสือ อย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เพ่ือบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความ
สะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาคและยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมการอ่านภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

    เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย                  
พ.ศ.2560-2564 เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชนรวมถึงสร้างโอกาส
การเข้าถึงหนังสือของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจึงด าเนินการจัดท าแผนด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง
พฤติกรรมการอ่านเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนในต าบลบางขันแตกต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

                                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทที่ 1 

บทน า 

 

   “อ่านทุกที่ ที่มีตัวหนังสือ” การอ่านเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราวและประสบการณ์ได้เท่ากับการฟัง
การอ่านหนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องสนใจอ่านและต้องการอ่านให้สามารถทัน
โลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความเพลิดเพลินเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ                 
คลายเครียดได้ การอ่านสามารถอ่านได้ทุกที ทั้งที่ตั้งใจอ่านหรือไม่ตั้งใจอ่าน เช่น ข้อความตามจุดรอรถ ตามหลังรถยนต์ 
ป้ายโฆษณา ล้วนแต่มีสาระดีดีแฝงอยู่ แต่การที่จะเป็นนักอ่านที่ดี ต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ปราศจากความล าเอียง
สามารถแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงออกจากกันได้สุดท้ายคือการสรุปวิเคราะห์ทั้งหมดออกมาหรือการน าการอ่าน
มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานกัน 

   เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560 
2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงด าเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดพัฒนาการอ่านสถานที่อ่านหนังสือ
ประจ าหมู่บ้าน/ต าบล/ชุมชนเพ่ือให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสืออย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนละ 1 แห่ง
เพ่ือให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาค
และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอต่อการส่งเสริมการอ่าน 

 

 

 

 

          กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

                                                                                  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 

วิสัยทัศน์ 

ห้องสมุด บ้านรักการอ่าน บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เป็นแหล่งเรียนรู้อยู่คู่ชุมชน ส่งเสริมและร่วมสร้างพฤติกรรมการ
อ่านอย่างยั่งยื่น 

พันธกิจ 

1.พัฒนาทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบ 

2.จัดหาทรัพยากรสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลายหลายเหมาะสมกับทุกช่วงวัย มุ่งเน้นสื่อที่ประชาชนต้องรู้    
ควรรู้และน่ารู้ 

3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าประสงค์ 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกมุ่งพัฒนาทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบ 

2.องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกจัดหาทรัพยากร สื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลายเหมาะสมกับคน
ทุกช่วงวัย มุ่งเน้นสื่อที่ประชาชนต้องรู้ ควรรู้และน่ารู้ 

3.องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ส่งเสริมและสนับสนุนให้แหล่งการเรียนรู้ ที่ทันสมัยรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการอ่านทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 

1.ประชาชน พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกทุกคนได้รับบริการสื่อส่งเสริม
การอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองเป็นประจ า(หนังสือพิมพ์รายวัน) 

2.เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้รับการส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและมี
ประโยชน์ 

เชิงคุณภาพ 

1.ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกช่วงวัย มีพฤติกรรม “นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น” 

2.ประชาชนต าบลบางขันแตกทุกคน ทุกช่วงวัย มีทักษะการอ่านและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองและเชื่อ
โยงความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

 

 

 

 
 

 



บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ 

1.ปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย 

2.อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนในต าบลบางขันแตก 

3.สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการอ่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย 

แผนงาน 

- ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้กับทุกคนทุกช่วงวัย 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาแบะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 

กิจกรรม 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.ด าเนินการจัดหาป้าย “ท้องถิ่น รักการอ่าน” หรือ“บ้านรักการอ่าน”องค์การบริหารส่วนต าบลบงขันแตก 

3.ด าเนินการขับเคลื่อน “ท้องถิ่น รักการอ่าน” หรือ“บ้านรักการอ่าน”องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกเพ่ือกระ
จ่ายสู่ชุมชน 

เครือข่าย 

1.ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

2.อ าเภอ/ส่วนราชการในอ าเภอ 

3.องค์การบริหารส่วนต าบล 

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

5.อสม. 

6.วัด/พระ 

7.กลุ่มอาชีพ 

8.แหล่งเรียนรู้ 

9.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

10.โรงเรียน 

11.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยต าบลบางขันแตก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนในต าบล 
แผนงาน 

1.รณรงค์ให้มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 

2.การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านโดยเริ่มต้นระดับครอบครัวหมู่บ้านและต าบล 

3.จัดหาทรัพยากรการอ่านให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 



 

 

บทที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 1.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

  2.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 

 3.ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 4.ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน 

 5.เจ้าพนักงานธุรการ 

   ทั้งนี้ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือก าหนดแนวทางในการประเมินฯ 
3. ประเมินตามแนวทางที่ก าหนด 
4. สรุปและรายงานผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกได้ก าหนดห้วงเวลาแห่งการ

ประเมินผลโดยให้คณะกรรมการที่รับการแต่งตั้งเป็นผู้ก าหนดไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

 

 

 


