
 

แผนส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  

อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

 



ค าน า 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ เล็งเห็นความส าคัญของการอ่านหนังสือ เนื่องจากปัจจุบัน
พฤติกรรมการอ่านหนังสือของประชาชนมีน้อย ขาดการส่งเสริมการอ่าน ประกอบกับการประชุม
คณะกรรมการบูรณาการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 
10 กรกฎาคม 2560 โดยรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร) เป็นประธานการประชุม เพื่อ
เป็นการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560- 2564 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานท่ีอ่าน
หนังสือประจ าหมู่บ้าน /ชุมชน/ต าบล เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสือ อย่างน้อยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เพื่อให้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงส่ือการอ่านของ
ประชาชนท้ังในชุมชนเมือง และภูมิภาค และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการ
อ่าน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

 เพื่อเป็นการขับเคล่ือนการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ .ศ.
2560 – 2564 เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างพฤติกรรมรักการอ่านของประชาชน รวมถึงการ
สร้างโอกาสการเข้าถึงหนังสือของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือจึงด าเนินการจัดท าแผน
ด าเนินงานเสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการอ่านให้ประชาชนในต าบลหนอง
ปรือต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทน า 

 
 “อ่านทุกท่ี ท่ีมีตัวหนังสือ” การอ่านเป็นทักษะของการรับรู้เรื่องราวและประสบการณ์ได้เท่ากับการฟัง 
การอ่านหนังสือเป็นบ่อเกิดแห่งการเรียนรู้และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกคนต้องสนใจอ่าน และต้องอ่านให้
สามารถทันโลกปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของสังคมข่าวสาร การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความเพริดเพลิน เป็นการ
พักผ่อนหย่อนใจ คลายเครียดได้ การอ่านสามารถอ่านได้ทุกท่ี ท้ังท่ีต้ังใจอ่านหรือไม่ต้ังใจอ่าน เช่น ข้อความ
ตามป้ายรถเมล์ ตามหลังรถ ห้องน้ าสาธารณะ ป้ายโฆษณา ล้วนแต่มีสาระดี ๆ ท้ังนั้น แต่การท่ีจะเป็นนักอ่านท่ี
ดี ต้องเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ปราศจากความล าเอียง สามารถแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงออกจาก
กันได้ สุดท้ายคือการสรุปผลวิเคราะห์ท้ังหมดออกมา หรือการน าการอ่านมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กันแบบผสมผสาน 
 เพื่อเป็นการขับเคล่ือนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย         
พ.ศ.2560 – 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
ต าบลหนองปรือ จึงด าเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสถานท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน/ต าบล/
ชุมชน เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการอ่านหนังสืออย่างน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง เพื่อให้
บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงส่ือการอ่านของประชาชนท้ังในชุมชนเมืองและ
ภูมิภาค และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมการอ่าน 
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บทที่ 2 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค ์

วิสัยทัศน ์
 ห้องสมุด “ท้องถิ่นรักการอ่าน”องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมน าสู่นิสัยรักการอ่านที่ยั่งยืน 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาทุกช่วงวัยให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่านและและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านทุกรูปแบบ 

2. จัดหาทรัพยากรส่ือส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและหลากหลายเหมาะสมกับทุกช่วงวัย มุ่งเน้นส่ือท่ี
ประชาชนต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ให้ทันสมัย รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค ์
1. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือมุ่งพัฒนาทุกช่วงวัย ให้มีทักษะและนิสัยรักการอ่าน และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบ 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือจัดหาทรัพยากร ส่ือส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพและ

หลากหลาย เหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย มุ่งเน้นส่ือท่ีประชาชนต้องรู้ ควรรู้ และน่ารู้ 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งการเรียนรู้ ท่ีทันสมัย 

รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการอ่านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ประชาชน พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือทุกคนได้รับ
บริการส่ือส่งเสริมการอ่านที่มีคุณภาพในชุมชนของตนเองเป็นประจ าทุกวัน (ส่ือท่ีประชาชนต้องรู้ 
ควรรู้ และน่ารู้) 

2. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ได้รับการส่งเสริม
การอ่านที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ 

เชิงคุณภาพ 
1. ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านทุกช่วงวัย มีพฤติกรรม “นั่งท่ีไหน อ่านท่ีนั่น” 
2. ประชาชนต าบลหนองปรือทุกคน ทุกช่วงวัย มีทักษะการอ่าน และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ

เรียนรู้ด้วยตนเองและเช่ือมโยงความรู้ใหม่ได้อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 



บทที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
1. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ    ประธานกรรมการ  
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   กรรมการ  
3. หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  กรรมการ  
4. ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน     กรรมการ  
5. นักจัดการงานท่ัวไป     กรรมการ/เลขานุการ 

ท้ังนี้ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
3. รายงานผล และเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 
4. แต่งต้ังอนุกรรมการ หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตามท่ีเห็นสมควร 

 
วิธีการติดตามประเมินผล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือได้ก าหนดวิธีการในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
2. จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อก าหนดแนวทางในการประเมินฯ 
3. ประเมินผลตามแนวทางท่ีก าหนด 
4. สรุป และรายงานผลการประเมิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ได้ก าหนดห้วงเวลาแห่งการประเมินผล โดยให้
คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นผู้ก าหนด ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ และแผนงานการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
1. ปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย 
2. อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงส่ือการอ่านของประชาชนในต าบลหนองปรือ 
3. สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการอ่าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกฝังพฤติกรรมรักการอ่านที่เข้มแข็งให้กับคนทุกช่วงวัย 
แผนงาน 
- ร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการอ่านให้กับคนทุกช่วงวัย 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความสามารถในการอ่านวิเคราะห์ 
กิจกรรม 
1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
2. ด าเนินการจัดหาป้าย “ท้องถิ่น รักการอ่าน” องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
3. ด าเนินการขับเคล่ือน “ท้องถิ่นรักการอ่าน” องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ เพื่อกระจายสู่

ชุมชน 
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 าบลหนองปรือ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการอ่านของประชาชนในต าบล 
แผนงาน 
1. รณรงค์ให้มีท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 
2. การส่งเสริมกิจกรรมการสร้างนิสัยรักการอ่านโดยเริ่มต้นระดับครอบครัว หมู่บ้าน และต าบล 
3. จัดหาทรัพยากรการอ่านให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน 


