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ท่ีอ่านหนังสือประจ าหมูบ้่าน/ชมุชน 
 
ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน เดมิใชช้ื่อว่า “ทีอ่่านหนงัสอืพมิพป์ระจาํหมูบ่า้น” ไดเ้ริม่

ทดลองจดัขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม 2514 โดยเลอืก 75 หมูบ่า้นของอําเภอเกาะคาและกิง่
อําเภอเสรมิ จงัหวดัลาํปางเป็นหมูบ่า้นนํารอ่ง ต่อมาจงึเปลีย่นชื่อเป็น “ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น” 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารว่าดว้ยการจดัการศกึษาในสถานศกึษา สงักดั
กรมการศกึษษนอกโรงเรยีน พ.ศ. 2525 เมือ่วนัที ่23 กรกฎาคม 2554 จดุมุง่หมายสําคญัของทีอ่่าน
หนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน ไดแ้ก่ 

1. เป็นการป้องกนัมใิหป้ระชาชนลมืหนังสอื โดยการจดัทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน
เพื่อใหป้ระชาชนมเีอกสารสิง่พมิพไ์วอ่้าน เพื่อเป็นการป้องกนัมใิหเ้กดิการลมืหนงัสอื และช่วย
ส่งเสรมิทกัษะการอ่านใหค้งอยูต่ลอดไป 

2. เป็นแหล่งทีจ่ะเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัการแสวงหาและตดิตามข่าวสารขอ้มลู 
3. เป็นแหล่งวทิยาการเพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 
4. เป็นแหล่งส่งเสรมิกระบวนการทํางานรว่มกนัเป็นกลุ่ม 
5. เป็นศูนยก์ลางในการจดักจิกรรมอื่นๆ ของคนในหมูบ่า้น 
6. เป็นแหล่งพบปะทีจ่ะนําไปสู่การเขา้รว่ม หรอืลงมอืทาํกจิกรรมอื่นๆต่อไป 
7. ช่วยเสรมิสรา้งความมัน่ใจใหก้บัคนในชนบททีจ่ะอภปิรายพดูคุยเพื่อแลกเปลีย่นทศันะ 

และความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั 
 
แนวทางและขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น/ชมุชน 
 
1. กําหนดแผนการดาํเนินงานเพื่อพฒันาทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน เป็นแหล่งการ

เรยีนรูคู้่หมู่บา้น/ชุมชน 
2. การเตรยีมประชาชนก่อนการจดัหาหรอืจดัตัง้ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนโดย

ควรมกีารประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความเขา้ใจใหป้ระชาชนเหน็ความสําคญัของทีอ่่านหนงัสอืประจาํ
หมูบ่า้น/ชุมชน โดยพยายามสอดแทรกเขา้ไปในการพบปะสงัสรรคข์องประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ใน
หมูบ่า้น/ชุมชน 

3. การจดัตัง้คณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน โดยเมือ่ประชาชนเขา้ใจและ
เหน็ดว้ยกบัการจดัหาหรอืจดัตัง้ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชนแลว้ ควรประสานกบัผูนํ้าชุมชน
ในการใหป้ระชาชนเลอืกตวัแทนชาวบา้นเป็นคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 

4. ประสานกบัหน่วยงานทีม่คีวามรูใ้นเรือ่งการดําเนินงานทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/
ชุมชน เช่น ศูนยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอําเภอ ในการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารให้
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คณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในบทบาทการดําเนินงาน
ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 

5. ประสานงานรว่มกบัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนพจิารณาสถานทีท่ี่
เหมาะสมเพื่อจดัตัง้เป็นทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 

6. รว่มมอืกบัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน โดยการจดัสรรงบประมาณใน
การจดัหาหรอืจดัสรา้งทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 

7. จดัหาและจดัสรรงบประมาณเพื่อซือ้หนงัสอืพมิพอ์ยา่งน้อย 2 ฉบบัต่อวนั รวมทัง้วสัดุ
สารนิเทศอื่น ๆ เช่น จลุสาร วารสาร และนิตยสาร ฯลฯ และวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามทีค่ณะกรรมการ
ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชนเสนอ ทัง้นี้จะตอ้งดาํเนินการในการจดัซือ้จดัจา้งจดักจิกรรมตาม
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

8. ตดิตามและประเมนิคุณภาพการดําเนินงานของทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชนและ
การเยีย่มเยยีนการปฏบิตังิานของคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 

 
มาตรฐานท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บา้น/ชมุชน 
 
1. การบรหิารจดัการทีอ่่านหนังสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน: มกีารบรหิารจดัการทีอ่่านหนงัสอื

ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน ถูกตอ้งตามระเบยีบและหลกัเกณฑ ์ทัง้ในดา้นการวางแผนและงบประมาณ 
ตามความตอ้งการของชุมชน 

 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน  
1) มแีผนพฒันาทีอ่่านหนังสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาที่

อ่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน ใหเ้ป็นแหล่งความรูห้มูบ่า้น/ชุมชน 
  แนวทางปฏบิตั ิควรกําหนดแผนงานเพื่อพฒันาทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน

ใหเ้ป็นแหล่งความรูห้มูบ่า้น/ชุมชน เป็นทีร่วบรวมสื่อต่าง ๆ เอาไวเ้พื่อใหบ้รกิารดา้นความรู ้และ
สาระบนัเทงิแก่ทุกคนในหมู่บา้น/ชุมชนทีจ่ะเขา้ไปศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง เป็นศูนยร์วมการจดั
กจิกรรมการเรยีนรูต่้าง ๆ และขา่วสารขอ้มลูต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ทุกคน อนัจะนําไปสู่การเกดิ
สงัคมแห่งการเรยีนรูใ้นหมูบ่า้น/ชุมชน 

2) มกีารจดัหาหนงัสอืพมิพอ์ย่างน้อย 2 ฉบบัต่อวนั รวมทัง้สิง่พมิพ ์นิตยสาร วารสาร 
ทีจ่าํเป็นในการใหบ้รกิารของทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 

  แนวทางปฏบิตั ิควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั
ทีก่ําหนด ใหก้บัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชนในการเลอืกซือ้สิง่พมิพท์ี่จาํเป็นมา
ใหบ้รกิารในทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
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2. บุคลากร: มคีณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนดาํเนินงานทีอ่่านหนงัสอื
ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน ตามระเบยีบและหลกัเกณฑ ์

 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน  
1) มคีณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกจาก

ประชาชนในหมูบ่า้นครบตามจาํนวนทีก่ําหนดตามระเบยีบและหลกัเกณฑม์าตรฐานศูนยก์ารเรยีนรู้
ชุมชน 

  แนวทางปฏบิตั ิควรประสานกบัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 
ชุดเดมิ หรอืประสานผูนํ้าชุมชน เพื่อใหผู้นํ้าชุมชนจดัประชุมชาวบา้น เพื่อใหข้อ้มลู วตัถุประสงค ์
เกีย่วกบัทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน ขอ้ดขีองการมทีีอ่่านหนงัสอืในหมู่บา้น/ชุมชน และเชญิ
ชวนใหช้าวบา้นเลอืกคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนหรอืกําหนดใหเ้ป็น
คณะกรรมการชุดเดยีวกบัคณะกรรมการหอกระจายขา่วกไ็ด ้

2) มคีณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนเพื่อดาํเนินงานทีอ่่านหนงัสอื
ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนในดา้นต่าง ๆ ดงันี้ 

  2.1)  การเลอืก ยบุ ยา้ย สถานทีต่ ัง้ จดัสรา้ง หาวสัดุ ครภุณัฑ ์ตามมาตรฐานทีอ่่าน
หนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชนพงึม ี

  2.2)  พจิารณาเลอืกหนงัสอืพมิพร์ายวนั นิตยสาร วารสาร ทีเ่หมาะสมกบัความ
ตอ้งการและความจาํเป็นของประชาชนในหมูบ่า้น/ชุมชนทีม่าใชบ้รกิารทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/
ชุมชน 

  2.3)  ประชาสมัพนัธใ์หก้บัประชาชนในหมูบ่า้น/ชุมชน ใหค้วามรว่มมอื และเขา้มา
ใชบ้รกิาร 

  2.4)  จดัหาหนงัสอื วสัดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ทีจ่าํเป็นมาใหบ้รกิารในทีอ่่านหนงัสอื
ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 

  2.5)  จดัผูร้บัผดิชอบ ดแูล บาํรงุรกัษา และซ่อมแซมทีอ่่านหนังสอืประจาํหมูบ่า้น/
ชุมชน ใหม้สีภาพใชง้านไดแ้ละเป็นปจัจบุนั เช่น จดักลุ่มอาสาสมคัรช่วยดแูลทีอ่่านหนงัสอืประจาํ
หมูบ่า้น/ชุมชน ซึง่อาจประกอบดว้ย นกัเรยีน นกัศกึษา ชาวบา้นทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงบรเิวณทีอ่่านหนงัสอื
ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 

  2.6)  จดักจิกรรมเสรมิความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ตามโอกาสอนัควร 
  2.7)  ประชุม พจิารณา หาทางแก้ไข ปญัหาและอุปสรรค เพื่อปรบัปรงุทีอ่่านหนงัสอื

ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
  2.8)  ตรวจสอบใหม้กีารจดัส่งหนังสอืพมิพ ์หรอืวารสาร นิตยสาร มายงัทีอ่่าน

หนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน และใหม้ไีวบ้รกิารในทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนเป็นประจาํและ
อยา่งครบถว้น 

  2.9)  ประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ โรงเรยีน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
รว่มมอืกนัดาํเนินงานทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน ทัง้ในดา้นการปรบัปรงุ พฒันาและจดัหาทุน 
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  แนวทางปฏบิตั ิควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานใหเ้จา้หน้าทีข่องหน่วยงานที่
มปีระสบการณ์ในการดาํเนินงานทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน เช่น ศูนยบ์รกิารการศกึษานอก
โรงเรยีนอําเภอ มาจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร และใหข้อ้แนะนําในการดําเนินงานทีอ่่านหนงัสอืประจาํ
หมูบ่า้น/ชุมชน 

 
3.  สื่อ วสัดุอุปกรณ์: มสีื่อ วสัดุอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นในการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประชากรในชุมชน 
 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน  
 มสีื่อ วสัดุอุปกรณ์ ทีจ่าํเป็นในการใหบ้รกิารของทีอ่่านหนังสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในชุมชน ไดแ้ก่ 
1) หนงัสอืพมิพ์ อยา่งน้อยวนัละ 2 ฉบบั 
2) หนงัสอื วารสาร นิตยสาร จุลสาร แผ่นพบั แผ่นปลวิ และโปสเตอรท์ีส่อดคลอ้งกบั

ปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในหมูบ่า้น 
3) ทีว่างหนงัสอืพมิพ์ พรอ้มไมห้นีบ 
4) โต๊ะสาํหรบัอ่านหนงัสอืพมิพ ์และมมีา้นัง่สําหรบันัง่อ่าน 
5) กระดานหรอืป้ายนิเทศ อยา่งน้อย 1 แผ่น เพื่อแจง้ขา่วสารสาํคญั ๆ ตดิภาพที่

น่าสนใจ หรอืการนดัหมายของหมูบ่า้น หรอืสรุปหวัขอ้ข่าวทีส่าํคญัประจาํวนั 
6) ป้ายคําขวญัเชญิชวนใหช้าวบา้นมาอ่านหนงัสอื 
7) ป้ายรายชื่อคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
8) ป้ายชื่อทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
9) แผนทีส่งัเขปของหมู่บา้น/ชุมชน 
10) ไฟฟ้า หรอืตะเกยีงทีใ่หแ้สงสว่างเพยีงพอ เพื่อชาวบา้นมาใชบ้รกิารในเวลากลางคนืได ้

 ตวัชี้วดัขัน้พฒันา มสีื่อ วสัดอุุปกรณ์เพิม่เตมิ ดงันี้ 
1)  ตูเ้กบ็หนงัสอื 
2)  ทีเ่กบ็หนงัสอืพมิพเ์ก่า 
3)  สมดุทะเบยีนหนงัสอื อยา่งน้อย 1 เล่ม 
4)  โทรทศัน์ 1 เครือ่ง พรอ้มทัง้เครือ่งเล่นวดีทิศัน์ หรอืวซีดี ีหรอืดวีดี ี1 เครือ่ง 

 แนวทางปฏบิตั ิ ควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานใหเ้จา้หน้าทีข่องหน่วยงานทีม่ ี
ประสบการณ์ในการจดัทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน เช่น ศูนยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรยีน 
ไดม้าจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารและใหข้อ้แนะนําในการจดัสื่อ วสัดุอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการจดัที่
อ่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน และควรพจิารณาจดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอในการจดัซือ้หรอื
จดัทําสื่อ วสัดุอุปกรณ์ตามทีก่ําหนดใหก้บัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 
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4.  อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม: มทีาํเลทีต่ ัง้และอาคารสถานทีเ่ป็นไปตามมาตรฐาน 
เหมาะสมกบัหมูบ่า้น/ชุมชน 

 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน 
 1)  มทีาํเลทีเ่ป็นสถานทีท่ีเ่ป็นศูนยร์วมของหมูบ่า้น/ชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ใน

หมูบ่า้น/ชุมชน พงึพอใจ เช่น ศาลาวดั ศาลาประชาคม ศาลารว่มใจ ฯลฯ 
 2)  เป็นสถานทีท่ีก่ารตดิต่อไปมาสะดวก 
 3)  มสีภาพแวดลอ้มด ีอากาศปลอดโปรง่ รม่รืน่ และปลอดภยั 
 4)  เป็นอาคารทีม่คีวามมัน่คง ถาวร แขง็แรง 
 5)  มป้ีายชื่อทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 
 6)  บรเิวณภายนอกของทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน สามารถรกัษาความสะอาด

ไดง้า่ย 
 ตวัชี้วดัขัน้พฒันา 

1) มพีืน้ทีใ่ชส้อยเป็นสดัส่วนและมขีนาดเหมาะสม โดยตอ้งแบ่งพืน้ทีเ่ป็นโต๊ะอ่าน
หนงัสอื มา้นัง่ ทีว่างหนงัสอืพมิพ์ ทีเ่กบ็หนงัสอืพมิพเ์ก่า ตูห้นงัสอื แผนทีชุ่มชน ป้ายรายชื่อ
คณะกรรมการ กระดานดาํหรอืป้ายนิเทศ 

2) บรเิวณภายนอกของทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน จดัภูมทิศัน์และทีน่ัง่พกัผ่อน
บรเิวณรอบ ๆ 

 แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ควรใหค้วามรูแ้ละขอ้แนะนําดว้ยตนเอง หรอื
ประสานกบัศูนยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอําเภอในการใหค้วามรูแ้ละขอ้แนะนํา และจดัสรร
งบประมาณสาํหรบัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน ในการดําเนินการเลอืกทาํเล
ทีต่ ัง้และการสรา้งทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

 
5. การใหบ้รกิารและการจดักจิกรรม: มกีารจดับรกิารใหค้วามรู ้และสาระบนัเทงิ โดยใชส้ื่อ

และอุปกรณ์ต่าง ๆ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและปญัหาของคนในชุมชน 
 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน 

1) มบีรกิารสื่ออุปกรณ์ทีใ่หข้อ้มลู ขา่วสารส่งเสรมิการเรยีนรู ้และสาระบนัเทงิของ
ประชาชนในหมูบ่า้น/ชุมชน ทัง้หนงัสอืพมิพ์ หนงัสอื นิตยสาร วารสาร จลุสาร แผ่นพบัแผ่นปลวิ 
โปสเตอร ์ป้ายนิเทศ 

2) มบีรกิารใหใ้ชท้ีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนเป็นทีจ่ดักจิกรรมของหมูบ่า้น เช่น 
เป็นทีพ่บปะแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างชาวบา้นกบัเกษตรตําบล กบัพฒันากรชุมชนกบัครอูาสา
การศกึษานอกโรงเรยีน เป็นทีป่ระชุมหมูบ่า้น/ชุมชน หรอืองคก์รชุมชนต่าง ๆ ของหมูบ่า้น/ชุมชน 
อาท ิกลุ่มเยาวชน กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มแมบ่า้น กลุ่มผูส้งูอายุ หรอืเป็นทีฝึ่กอาชพีเป็นตน้ 

 ตวัชี้วดัขัน้พฒันา 
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 1) มบีรกิารสื่อ อุปกรณ์ทีใ่หข้อ้มลูขา่วสาร ส่งเสรมิการเรยีนรู ้และสาระบนัเทงิของ
ประชาชนในหมูบ่า้น/ชุมชน ในรปูแบบของโทรทศัน์ วดีทิศัน์ วซีดี ีและดวีดี ี

 2) มมีุมตามความสนใจ เช่น มุมอาชพี ทีม่หีนงัสอืเกีย่วกบัอาชพีต่างๆ สาํหรบัผูท้ีส่นใจ
พฒันาอาชพีของตนเอง หรอืมมุกฬีาในร่มทีม่อุีปกรณ์ อาท ิหมากรกุ หมากฮอส โดมโิน มาสเตอร์
โลจกิ เป็นตน้ 

 แนวทางปฏบิตั ิองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งส่งเสรมิและอํานวยความสะดวกให้
คณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน จดัใหม้บีรกิารในดา้นต่าง ๆ ณ ทีอ่่านหนงัสอื
ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน ทัง้ในดา้นงบประมาณ กําลงัคน สื่อ และวสัดุอุปกรณ์ 

 
6. การประเมนิผล: มกีารตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานของทีอ่่านหนงัสอืประจาํ

หมูบ่า้น/ชุมชน 
 ตวัชี้วดัขัน้พื้นฐาน  
 มกีารประเมนิคุณภาพการดําเนินงานของทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน โดย

ประเมนิตามเป้าหมายของการจดัตัง้ทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน  
 แนวทางปฏบิตั ิควรเยีย่มเยยีนการปฏบิตังิาน และตดิตามประเมนิผลการดําเนินงานที่

อ่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชนอยา่งต่อเนื่องและเป็นรปูธรรม ควรเชญิเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งมาเยีย่มเยยีน ใหค้าํแนะนํา ใหก้ําลงัใจคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
เป็นครัง้คราวตามโอกาสอนัควร และประสานใหม้กีารประชุมปรกึษาหารอืรว่มกนัระหว่างองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่กบัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน เพื่อหาทางปรบัปรงุแกไ้ข
ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้อย่างสมํ่าเสมอ 

 
7. การมสี่วนรว่มของชุมชน: มกีลุ่มคนหรอืองคก์รในชุมชนเขา้มามสี่วนรว่มในการจดั

กจิกรรมหรอืบรกิารรปูแบบต่าง ๆ รว่มกบัคณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
 1) มปีระชาชนในชุมชนจดักจิกรรมทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน รว่มกบั

คณะกรรมการทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
 2) มหีน่วยงาน สถานศกึษา และองคก์รในทอ้งถิน่มสี่วนร่วมในการดาํเนินงานทีอ่่าน

หนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 
 แนวทางปฏบิตั ิ

1)  ควรประสานในการจดัหาหนังสอืประเภทต่าง ๆ เพิม่เตมิ ใหแ้ก่ทีอ่่านหนงัสอืประจาํ
หมูบ่า้น/ชุมชน โดยวธิกีารรบับรจิาคจากประชาชนและหน่วยงานทัว่ไป หรอืจดัตัง้กองทุนหมู่บา้น/
ชุมชน เพื่อนําดอกผลมาใชป้ระโยชน์ในการดําเนินงานทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมู่บา้น/ชุมชน 

2)  ควรประสานความรว่มมอืกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนสถานศกึษา หอ้งสมดุประชาชนตําบล
หรอือําเภอทีอ่ยูใ่กลเ้คยีง เพือ่หมนุเวยีนหนงัสอืพมิพว์ารสาร นิตยสารบางประเภทมาใหบ้รกิารผูอ่้าน
ในทีอ่่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 
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3)  ควรรว่มมอืกบัสถาบนัศาสนาในทอ้งถิน่เพื่อจดัหาหนงัสอืเพิม่ใหแ้ก่ทีอ่่านหนงัสอื
ประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน 

4)  ควรส่งเสรมิใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่ มสี่วนรว่มในการควบคุมดแูลหนงัสอื การหา
หนงัสอืเพิม่เตมิ โดยอาศยักลุ่มมวลชนทีม่ใีนทอ้งถิน่ เช่น กลุ่มหนุ่มสาว กลุ่มเยาวชน คร ูนกัเรยีน 
นกัศกึษา คณะกรรมการหมู่บา้น/ชุมชน กลุ่มแมบ่า้น ฯลฯ เพื่อเป็นอาสาสมคัรดแูลรกัษา ตกแต่งที่
อ่านหนงัสอืประจาํหมูบ่า้น/ชุมชน ใหอ้ยูใ่นสภาพดอียูเ่สมอ 
 
 แหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชน นับว่ามสี่วนสําคญัทีท่ําใหก้ารขยายโอกาสในการเขา้ถงึความรูข้อง
ชุมชนเป็นไปไดโ้ดยงา่ยและแพรข่ยายผลไดร้วดเรว็ เพราะเป็นเสมอืนศูนยร์วม/ศูนยก์ลางความรูใ้น
รปูแบบต่าง ๆ หรอืหอ้งปฏบิตักิารเรยีนรูท้ีม่อียูใ่กลต้วั ทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถเรยีนรูไ้ดต้ลอดชวีติ
ตามอธัยาศยั เป็นแหล่งสรา้งเสรมิความรู ้ความคดิ ประสบการณ์ และการฝึกปฏบิตัทิีบ่างครัง้ไมอ่าจ
หาไดใ้นหอ้งเรยีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีใ่นปจัจบุนัเป็นทีย่อมรบักนัแลว้ว่า การใหค้วามสําคญักบัการ
เรยีนรูภ้าคทฤษฎใีนหอ้งเรยีนอยา่งเดยีว ไมอ่าจพฒันาการเรยีนรูข้องบุคคลใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ 
อาชพี วฒันธรรมและทกัษะในการดําเนินชวีติในความเป็นจรงิของสงัคมได ้นอกจากนัน้แหล่งเรยีนรู้
ยงัสามารถช่วยใหก้ารปลกูฝงันิสยัรกัการอ่าน การศกึษาคน้ควา้แสวงหาความรูไ้ดต้นเอง และการ
สื่อสารขอ้มลูระหว่างรฐักบัประชาชนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ แหล่งการเรยีนรูใ้นชุมชนบาง
ประเภททําใหเ้รยีนรูร้ะหว่างชุมชนต่อชุมชนเป็นไปไดอ้ย่างสะดวก เขา้ใจงา่ย ไมต่อ้งรอความ
ช่วยเหลอืจากภาครฐั  ทาํใหไ้ดชุ้มชนไดเ้รยีนรูแ้ละฝึกปฏบิตัิจรงิจากแหล่งทีไ่ดผ้ลด ี(Best Practices) 
ซึง่จะก่อใหเ้กดิการยอมรบัเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็  
 ในปจัจบุนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ต่าง ๆ มหีน้าทีใ่นการจดัการศกึษาและดาํเนินการอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา ตามพระราชบญัญตักิําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ใน 2 มาตรา ไดแ้ก่ 
 มาตรา 16 ใหเ้ทศบาล เมอืงพทัยา และองคก์ารบรหิารส่วนตําบลมอีํานาจและหน้าทีใ่นการ
จดัระบบการบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเองดงันี้ 

(6) การส่งเสรมิ การฝึก และประกอบอาชพี 
(9) การจดัการศกึษา 
(11) การบาํรงุรกัษาศลิปะ จารตีประเพณ ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 
(16) ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 
มาตรา 17 ภายใต้บงัคบัมาตรา 17 ใหอ้งคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัมอีํานาจและหน้าทีใ่นการ

จดัระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถิน่ของตนเอง ดงันี้ 
(6) การจดัการศกึษา 
(8) การส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของราษฎรในการพฒันาทอ้งถิน่ 
(9) การส่งเสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
(18) การส่งเสรมิการกฬีา จารตีประเพณี และวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ 
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(20) การจดัใหม้พีพิธิภณัฑแ์ละหอจดหมายเหตุ 
 

 การจดัตัง้แหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนจงึเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งในการดาํเนินงานขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัดิงักล่าว ทัง้นี้ ในการจดัใหม้แีหล่งเรยีนรูใ้นชุมชนนัน้ ควรจะมี
เอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถิน่ มเีน้ือหาสาระทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อการเพิม่พูนสตปิญัญาและการนําไป
ปฏบิตั ิสอดคลอ้งกบัธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องประชาชนในชุมชนทุกเพศ ทุกวยั มคีวามยดืหยุ่น ตรง
ตามความตอ้งการของประชาชน มกีจิกรรมทีม่ชีวีติชวีา รืน่รมย ์หรอืเปิดโอกาสใหไ้ดล้งมอืปฏบิตั ิ
โดยประชาชนมสี่วนรว่มในการกําหนดรปูแบบ และเนื้อหาของกจิกรรม ซึง่ควรจะมคีวามหลากหลาย 
ผูท้ีส่นใจสามารถเขา้มาเรยีนรูไ้ดใ้นแหล่งเดยีว (One Stop Service) เช่น หากตอ้งการมคีวามรูทุ้ก
เรือ่งกาแฟ กส็ามารถเดนิทางมาหาความรูจ้ากแหล่งเรยีนรูแ้ห่งนี้ไดใ้นทุกเรือ่งตัง้แต่ประวตั ิพนัธุ ์
การปลกู การดแูล ไปจนถงึการจดัจาํหน่ายและการบรโิภค หรอือาจมกีจิกรรมการเรยีนรูใ้น
หลากหลายเรือ่งราว เช่น ในแหล่งเรยีนรูเ้ดยีวสามารถใหค้วามรูท้ ัง้เรือ่งศลิปวฒันธรรม วถิชีวีติ การ
ประกอบอาชพี การพฒันาอาชพี แมก้ระทัง่การดแูลรกัษษสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหแ้หล่งเรยีนรูม้คีวาม
ทนัสมยั น่าสนใจ มคีวามแปลกและแตกต่าง ควรมสีาระหรอืกจิกรรมเกี่ยวกบัการวจิยั หรอื
เทคโนโลยทีีจ่ะก่อใหเ้กดิการพฒันาต่อยอดหรอืการเรยีนรูใ้หม ่ๆ ทัง้กจิกรรมทีชุ่มชนคดิขึน้เองหรอืที่
นําผลการวจิยัมาใชแ้ละคาดว่าจะก่อประโยชน์แก่ชุมชนอื่น ๆ  เช่น การทาํกระดาษจากตน้กลว้ย การ
เพาะพนัธุก์ลว้ยไมจ้ากเนื้อเยือ่ ฯลฯ ดว้ย     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




