แผนการดาเนินงาน
เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านวัฒนธรรมการอ่าน

เทศบาลตาบลเวียงพางคา
อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

คานา
กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ ว นท้องถิ่นเล็ งเห็ นความส าคัญของการอ่านหนังสื อ เนื่องจากปัจจุบัน
พฤติ ก รรมการอ่ า นหนั ง สื อ ของประชาชนมี น้ อ ย ขาดการส่ ง เสริ ม การอ่ า น ประกอบกั บ การประชุ ม
คณะกรรมการ บูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อ
ขับเคลื่อนแผน แม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงมหาดไทยดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานที่อ่านหนังสือ
ประจาหมู่บ้าน/ชุมชน/ ตาบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่ านหนังสืออย่างน้อยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นละ ๑ แห่ง เพื่อให้ บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ อานวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของ
ประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและ ภูมิภาค และยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน
ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริม วัฒนธรรมการอ่าน
เพื่อเป็นการดาเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ของ
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชน
รวมถึงการสร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือของประชาชน เทศบาลตาบลเวียงพางคา จึงดาเนินการจัดทาแผน
ดาเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่าน
งานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สารบัญ
เรื่อง
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บทที่ ๑
บทนา
“อ่านทุกที่ ที่มีตัวหนังสือ การอ่านเป็นทักษะของการของการรับรู้เรื่องราวและประสบการณ์ได้เท่ากับ
การฟัง การอ่านหนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งความเรียนรู้และมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนต้องสนใจอ่าน และต้อง
อ่ า นให้ ส ามารถทั น ต่ อ โลกปั จ จุ บั น ซึ่ ง เป็ น ยุ ค ของสั ง คมข่ า วสาร การอ่ า นยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ แสวงหาความ
เพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียดได้ การอ่านสามารถอ่านได้ทุที่ ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น
ข้อความตาม ป้าย รถเมล์ ตามหลังรถ ตามห้องน้า ห้องส้วม ป้ายโฆษณา ล้วนแต่มีสาระดีๆ ทั้งนั้น แต่การที่จะ
เป็ น นั กอ่านที่ดี ต้องเป็ น ผู้ มี ความคิดสร้ างสรรค์ปราศจากความล าเอียง สามารถแยกแยะข้อคิดเห็ นและ
ข้อเท็จจริงออกจากกันได้ สุดท้ายคือสรุปผลการวิเคราะห์ทั้งหมดออกมา หรือการนาการอ่านมาจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันแบบ ผสมผสาน
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่ งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่ งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เทศบาลตาบลเวียงพางคาร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตาบลเวียงพาง
คา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นาชุมชนตาบลเวียงพางคา จึงดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ เกิด การพั ฒ นา
สถานที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล เพื่อให้มีสภาพ ที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสืออย่างน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง เพื่อให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ที่ ๒ อานวยความสะดวกในการเข้าถึง
สื่อการอ่านของประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและภูมิภาคและยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมการอ่าน

บทที่ ๒
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
วิสัยทัศน์
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน “ท้องถิ่น รักการอ่าน” เทศบาลตาบลเวียงพางคา บริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม เป็น แหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมนาสู่นิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน
พันธกิจ
๑. พัฒนาทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน ทุกรูปแบบ
๒. จัดหาทรัพยากรสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลายเหมาะสมกับทุกช่วงวัย มุ่งเน้นสื่อที่
ประชาชนต้องรู้ควรรู้และน่ารู้
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัยรวมทั้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านทุก
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าประสงค์
๑. เทศบาลตาบลเวียงพางคามุ่งพัฒนาทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ ตลอด
ชีวิต ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทุกรูปแบบ
๒. เทศบาลตาบลเวียงพางคาจัดหาทรัพยากรสื่อส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลาย
เหมาะสมกับทุกช่วงวัย มุ่งเน้นสื่อที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และน่ารู้
๓. เทศบาลตาบลเวียงพางคาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัยรวมทั้ง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านทุกกลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. ประชาชน พนักงานเทศบาลตาบลเวียงพางคาและประชาชนในตาบลได้รับบริการสื่อ
ส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองเป็นประจาทุกวัน/ปี (สื่อที่ประชาชนต้องรู้ ควรรู้และน่ารู้ )
๒. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้รับการส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพ และมี
ประโยชน์
เชิงคุณภาพ
๑. มุ่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกช่วงวัย มีพฤติกรรม “ นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น”

๒. คนตาบลเวียงพางคาทุกช่วงวัย มีทักษะการอ่านและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและ เชื่อมโยงความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตละอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

บทที่ ๓
ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา
ยุทธศาสตร์
๑. ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย
๒. อานวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนในตาบลเวียงพางคา
๓. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกสร้างพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย
แผนงาน
- ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้กับคนทุกช่วงวัย
- ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
- พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์
กิจกรรม
๑. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
๒. ดาเนินการจัดหาป้าย “ ท้องถิ่น รักการอ่าน เทศบาลตาบลเวียงพางคา
๓. ดาเนินการขับเคลื่อน “ ท้องถิ่น รักการอ่าน “ เทศบาลตาบลเวียงพางคาเพื่อกระจายลงสู่
ชุมชน
เครือข่าย
๑. กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
๒. อาเภอ / ส่วนราชการในอาเภอ
๓. เทศบาลตาบลเวียงพางคา
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
๕. อสม.
๖. วัด / พระ
๗. กลุ่มอาชีพ
๘. แหล่งเรียนรู้
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑๐. โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคา
๑๑. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตาบลเวียงพางคา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อานวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนในตาบล
แผนงาน
๑. รณรงค์ให้มีที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน

๒. การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านโดยเริ่มต้นระดับครอบครัว หมู่บ้าน ตาบล
๓. จัดหาทรัพยากรการอ่านให้เพียงพอต่อการดาเนินงาน

กิจกรรม
๑. กาหนดนโยบายให้ชุมชนจัดมุมหนังสือหรือห้องสมุดประชาชน
๒. เทศบาลตาบลเวียงพางคาร่วมกับ การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย เทศบาลตาบล
เวียงพางคาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๓. จัดทาวารสารส่งเสริมการอ่าน / แผ่นพับ / จุลสาร
๔. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสาหรับเด็กปฐมวัย
๕. จัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
๖. ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ facebook
ผู้ดาเนินการ
๑. กองการศึกษา เทศบาลตาบลเวียงพางคา
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๓. ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน
แผนงาน
- พัฒนาแหล่งและรูปแบบส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ในชุมชน
- พัฒนาสื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านในแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัว
- สร้างบรรยากาศและแรงจูงใจด้วยกิจกรรมรณรงค์การอ่าน
ผู้ดาเนินการ
๑.กองการศึกษา เทศบาลตาบลเวียงพางคา
๒. การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยตาบลเวียงพางคา
๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา
๔. โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคา
๕. หมู่บ้าน ในตาบลเทศบาลตาบลเวียงพางคา
กิจกรรม
๑. จัดให้มีมุมหนังสือในหน่วยงานต่างๆ
๒. เพิ่มบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
๓. โครงการห้องสมุดสาหรับหมู่บ้าน
๔. กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น

บทที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
๑. นายฉัตรชัย
ชัยศิริ
นายกเทศมนตรีตาบลเวียงพางคา
ประธาน
2.ร้อยโทกิตติชัย
เจริญยิ่ง
ปลัดเทศบาลตาบลเวียงพางคา
กรรมการ
๒. นายสมศักดิ์
รวมสุข
ผู้อานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
๓. นายสุริยา
ใจกว้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
กรรมการ
๔. นายสมศักดิ์
กนิษฐารมย์
กานันตาบลเวียงพางคา
กรรมการ
๕. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตาบลเวียงพางคา
กรรมการ
6. นางสาวพัชรีพร
พรหมกิ่งแก้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กาหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล
๒. ดาเนินการติดตามและประเมินผล
๓. รายงานผล และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามที่เห็นสมควร
วิธีการติดตามผล และประเมินผล
เทศบาลตาบลเวียงพางคา ได้กาหนดวิธีการในการติดตามและประเมินผลดังนี้
๑.) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
๒.) จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อกาหนดแนวทางในการประเมินฯ
๓.) ประเมินฯ ตามแนวทางที่กาหนด
๔.) สรุป และรายงานผลการประเมินฯ
ห้วงเวลาในการติดตาม และประเมินผล
เทศบาลตาบลเวียงพางคาได้กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยให้ คณะกรรมการ ที่
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กาหนด ไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง

