
                                       บันทึกขอความ

สวนราชการ      กศน. ตําบลนาแกว  
ที่  ศธ   0210.6702(07)/ 085              วันที่    4       เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555
เรื่อง    รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ รณรงคสงเสริมประชาธิปไตยใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง 
          นายก อบจ.จังหวัดลําปาง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
        

ดวย   กศน. ตําบลนาแกว  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงคสงเสริม
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ จังหวัดลําปาง) ใหกับนักศึกษาและประชาชนตําบลนาแกว ตามนโยบายดาน
การศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ 1/2555 เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาไมขายสิทธิขายเสียง โดย
การจัดกิจกรรม รวมมือกับนักศึกษา กศน.ตําบลนาแกว ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2555  ณ บานจอมปง และบาน
พระธาตุจอมปง ตําบลนาแกว นั้น
        

บัดนี้ นางสุมาไร  แปนนอย ครู กศน.ตําบลนาแกว จัดกิจกรรมดังกลาวไดเสร็จสิ้นเปนที่เรียบรอยแลว      
ขอรายงานผลกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ. จังหวัด
ลําปาง)  รายละเอียดดังเอกสารแนบทาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            สุมาไร
            (นางสุมาไร  แปนนอย)
             ครู กศน.ตําบลนาแกว



สรุปรายงานการจัดกิจกรรม
โครงการรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่  1  กรกฎาคม 2555

จัดทําโดย
นางสุมาไร  แปนนอย
ครู กศน. ตําบลนาแกว
ภาคเรียนที่ 1 /2555

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
จังหวัดลําปาง



กก
คํานําคํานํา

โครงการสงเสริมประชาธิปไตยเปนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ใหกับนักศึกษาและประชาชน
ตําบลนาแกว ไดไปใชสิทธิ เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาไมใหมีการขายสิทธิขายเสียง โดยการจัด
กิจกรรม เพื่อใหประชาชนไปใชสิทธิในการเลือกตั้งและการรับทราบขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และให
ประชาชนผูมีสิทธิการเลือกตั้ง สามารถนําความรูที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปรณรงค เผยแพรใหกับประชาชนใน
ตําบลใหไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง ในครั้งนี้

ดวย   กศน. ตําบลนาแกว  ไดดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงคสงเสริม
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ จังหวัดลําปาง) ใหกับนักศึกษาและประชาชนตําบลนาแกว ตามนโยบายดาน
การศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ 1/2555 เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษามาขายสิทธิขายเสียง โดย
การจัดกิจกรรม รวมมือกับนักศึกษา กศน.ตําบลนาแกว ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2555  ณ บานจอมปง และบาน
พระธาตุจอมปง ตําบลนาแกว ใหกับนักศึกษาและประชาชนตําบลนาแกวสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชไดจริง 
เพื่อเปนการสงเสริมการเลือกตั้งเปนไปดวยความสุจริต โปรงใส และเที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได และไมมี
การกระทําความผิดในการเลือกตั้ง หวังวารายงานนี้คงเปนประโยชนใหกับผูที่สนใจ ตอไป

           กศน.ตําบลนาแกว
4  กรกฎาคม 2555
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สารบัญสารบัญ

คํานํา ก
สารบัญ ข
รายงานการจัดกิจกรรมรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง 1-2
สรุปผลการประเมิน
ภาคผนวก
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สรุปรายงานการจัดกิจกรรม

โครงการรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่  1  กรกฎาคม 2555  ณ ตําบลนาแกว

****************************************************

กศน.บลนาแกว ไดดําเนินการจัดโครงการเดินรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยในวันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2555  
ระหวางเวลา  10.00 – 13.00  น.  สถานที ดาํเนินการ  กศน.ตาํบลนาแกว้  บา้นพระธาตุจอมปิง และบา้น
จอมปิง  ตาํบนาแกว้ อาํเภอเกาะคา     จงัหวดัลาํปาง

ครูนางสุมาไร  แปนนอย ไดใหความรูเพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักเห็นความสําคัญของการ
เลือกตั้ง    และสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

ครูนางสุมาไร  แปนนอย ไดใหความรูเพิ่มเติมเพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักเห็นความสําคัญของการ
เลือกตั้ง    และสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตอง 

ครูใหความรูเรื่องการไปเลือกตั้ง หนาที่ของผูแทนทองถิ่น การมีสวนรวมหลังการเลือกตั้ง การเลือกคนดี
มีความสามารถที่ควรเลือกเปนผูแทนทองถิ่น การไมไปใชสิทธิเลือกตั้งจะทําใหเสียสิทธิ 
สถานที่ดําเนินการ  กิจกรรม การเดินรณรงคกศน.ตําบลนาแกว  บานพระธาตุจอมปง หมู 8 และบานจอมปง 
หมู 5 ตําบลนาแกว อําเภอเกาะคา     จังหวัดลําปาง

โดยการจัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย องคกรนักศึกษาไดมีการจัดเวทีประชาคม 
โดยประธานองคกรเปนผูดําเนินการจัดเวทีประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรูระดมความคิดเห็นความตองการที่จะจัด
กิจกรรมเดินรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง นายกเทศบาลจังหวัดลําปาง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555   
และรวมกันวางแผนการที่จะดําเนินการจัดกิจกรรม  เดินรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย  

การเดินรณรงคเสนทาง ไดจัดตั้งขบวนเริ่มจากหนา กศน.ตําบลนาแกว โดยรูปแบบของการเดินรณรงค 
คือให นักศึกษา ไดเขียนปายรณรงคการไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง มีการถือปายคําขวัญ เชิญชวนใหไปเลือกตั้ง
นักศึกษา กศน.ตําบลนาแกวรวมการเดินรณรงคและการใหความรูกับประชาชนในหมูบานโดยการเคาะประตู
แจกใบความรู ใหคําแนะนําวิธีการ เกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกตองและขอหามการทําผิดกฎหมายที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ เสนการเดินรณรงคเสน หนา กศน.ตําบลนาแกว บานพระธาตุจอมปง หมู 8 บาน
จอมปง หมู 5 

นักศึกษารวมเดินรณรงคโดยเคาะประตูบาน  แจกเอกสาร ใบปลิว  และไดพูดประชาสัมพันธใหกับ
ชาวบานถึง  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง การเตรียมความพรอมการไปเลือกตั้ง   เชิญชวนใหผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ออกไปลงคะแนนเสียง เลือกคนดี ที่ไมซื้อเสียง    ในวันที่  8  กรกฎาคม 2555  ณ หนวยเลือกตั้งของทาน
นักศึกษารณรงคประชาสัมพันธกระตุนใหประชาชนในชุมชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง

ครูนางสุมาไร  แปนนอย ไดใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไปขยายผล  ชักชวนใหกับญาติพี่นอง  เพื่อน
บาน และเพื่อนๆ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข  ใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ไมซื้อสิทธิขายเสียงโดยมีแบบฟอรม แบบรายงานกิจกรรม 
เคาะประตูบาน นักศึกษา กศน.ขยายผลไมนอยกวา 1 ตอ 20 
จํานวน ใหความรูเกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับตําบลนาแกว 



- โดยครูไดอธิบายวิธี ความสําคัญของการเลือกตั้ง ทองถิ่น
- การตรวจสอบรายชื่อ การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ
- หลักฐานที่ใชในการเลือกตั้ง 
- ขั้นตอนการใชสิทธิเลือกตั้ง
- ตรวจสอบรายชื่อ
- ยื่นหลักฐานแสดงตน

     -      การทําเครื่องหมายกากบาท
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ครูนางสุมาไร  แปนนอย ไดใหนักศึกษานําความรูที่ไดรับไปขยายผล  ชักชวนใหกับญาติพี่นอง  เพื่อนบาน และ
เพื่อนๆ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
ใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ไมซื้อสิทธิขายเสียง
ขอดีจากการจัดกิจกรรม

จากการเขารวมกิจกรรมเดินรณรงคสงเสริมประชาธิปไตย นักศึกษามีความตระหนัก เห็นความสําคัญ
ของการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง   

โดยการจดักิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย องค์กรนกัศึกษาไดม้ีการจดัเวที
ประชาคม โดยประธานองค์กรเป็นผูด้าํเนินการจดัเวทีประชาคม แลกเปลี ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นความ
ตอ้งการที จะจดักิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย   และร่วมกนัวางแผนการที จะดาํเนินการจดั
กิจกรรม  เดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย  

ไดจ้ดัตงัขบวนเริมจากหน้า ศูนยก์ารเรียนชุมชนตาํบลนาแกว้ ไปตามหมู่บา้น พระธาตุจอมปิง หมู่ 8 
ไปถึงบา้นจอมปิง หมู่ 5 ตาํบลนาแกว้ 
นางมานี  แข่งขนั   ไดจ้ดัเตรียมเอกสาร  ใบปลิว   ป้ายประชาสัมพนัธ์ ป้านรณรงค์การออกไปใช้สิทฺธิ
ลงคะแนนเสียงเลือกตงั ใบความรู้การเลือกตงัแบบสัดส่วนกลุ่มจงัหวดั   การทาํป้าย  แบบขยายผลความรู้การ
เลือกตงั  
ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ไดใ้ห้ความรู้เพิมเติมเพื อให้นกัศึกษามีความตระหนกัเห็นความสําคญัของการ
เลือกตงั    และสามารถปฏิบตัิตนได้อยา่งถูกตอ้ง 

จากนนัรองประธานนกัศึกษา นางนงคราญ  อินลวง ได้กล่าวดาํเนินรายการจดักิจกรรมเดินรณรงค์
ส่งเสริมประชาธิปไตย   

ประธานองค์กรนกัศึกษา นายสันติ  มณีนนัท์ ไดน้าํคณะนกัศึกษา     ตงักระบวน  เดินทางจาก กศน.
ตาํบลนาแกว้ไปตามถนนหมู่บา้น  บา้นพระธาตุจอมปิงและบา้นจอมปิง  เพื อการประชาสัมพนัธ์ส่งเสริม
รณรงค์ประชาธิปไตย และไดแ้จกใบปลิว ของ กกต. และไดร้ับความอนุเคราะห์จากผูใ้หญ่บา้นบา้นพระธาตุ
จอมปิง ไดป้ระกาศเสียงตามสายของหมู่บา้น  



นกัศึกษาร่วมเดินรณรงค์โดยเคาะประตูบา้น  แจกเอกสาร ใบปลิว  และไดพู้ดประชาสัมพนัธ์ให้กบัชาวบา้น
ถึง  ขนัตอนการลงคะแนนเลือกตงัแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน การเตรียมความพร้อมการไปเลือกตงั   เชิญ
ชวนให้ผูม้ีสิทธิเลือกตงัออกไปลงคะแนนเสียง เลือกคนดี ที ไม่ซือเสียง    ในวนัที   8  กรกฎาคม 2555  ณ 
หน่วยเลือกตงัของท่าน

ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ไดใ้ห้นกัศึกษานาํความรู้ที ได้รับไปขยายผล  ชกัชวนให้กบัญาติพี น้อง  
เพื อนบา้น และเพื อนๆ เพื อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนการเลือกตงัในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  ให้เป็นไปดว้ยความบริสุทธิ  ยุติธรรม ไม่ซือสิทธิขายเสียง

นางสุมาไร  แป้นน้อย ไดใ้ห้นกัศึกษา แบ่งกลุ่มออกเป็นหมู่บา้นแบ่งเป็น 5 หมู่บา้น เพื อให้นักศึกษา
ไดเ้กิดกระบวนการคิด  ระดมความคิดเห็น ในหัวขอ้เรื อง ประชาธิปไตยในความคิดของนกัศึกษาครูและ
นกัศึกษาร่วมสรุปผล กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย
นกัศึกษาเขา้ร่วม โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย     จาํนวนทงัสิน    60    คน
ข้อดีจากการจัดกิจกรรม

จากการเขา้ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย นกัศึกษามีความตระหนกั เห็นความสําคญั
ของการเลือกตงัสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร    
ปัญหาของการจัดกิจกรรม
ปัญหาที พบจากการจดักิจกรรมโครงการเดินรณรงค์การเลือกตงัในครงันี   การเดินรณรงค์การเลือกตงัแบบ
เคาะประตู ชาวบา้นไม่ค่อยอยูเ่นื องจากเป็นช่วงฤดูทาํงาน จึงไม่ค่อยมีคนอยูบ่า้น 
การแกปั้ญหา คือ การจดักิจกรรมในครังต่อไปควรจดัช่วงที มีคนอยูบ่า้น
บันทึกความพึงพอใจ

ระยะเวลาในการเขา้ร่วมโครงการ ไม่มากเกินไป วิทยาการให้ความรู้เรื องการเลือกตังก็เขา้ใจง่ายการ
เลือกตงัแบบสัดส่วนและการเลือกตงัแบบแบ่งเขต การเดินรณรงคน์กัศึกษาสามารถนาํความรู้ที ไดข้ยายผล
และถ่ายทอดความรู้ ชาวบา้นก็ให้ความร่วมมือดีสื อการเรียนรู้ ก็สามารถนาํไปศึกษาไดจ้ริง



สรุปแบบประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา

ชื่อกิจกรรม. โครงการรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. ลําปาง
ดําเนินการวันที่.....1....เดือน..กรกฎาคม.. พ.ศ..2555..  สถานที่ดําเนินการ.  พื้นที่ตําบลนาแกว

ความพึงพอใจโครงการรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
1.  อายุ

                        15 – 39 ป       จํานวน    27   คน
                        40 – 49 ป      จํานวน    20   คน
                          50 – 59 ป      จํานวน    13   คน
                        60  ปขึ้นไป       จํานวน     -     คน

2.  เพศ  
                        หญิง         จํานวน   46   คน
                        ชาย            จํานวน   14   คน

3.  ระดับการศึกษา  
                        ประถม                     จํานวน      7  คน
                       มัธยมศึกษาตอนตน       จํานวน    23  คน

                       มัธยมศึกษาตอนปลาย    จํานวน    30  คน
                        อื่น ๆ..ปริญญาตรี.....      จํานวน    -     คน
                       

4.  อาชีพ  
                       เกษตรกร                จํานวน     23     คน
                        รับจาง                   จํานวน     37     คน
                        คาขาย                   จํานวน      -       คน
                       อื่นๆ ระบ.ุ.รับราชการ..จํานวน       -      คน 

5.  รายไดตอเดือน 

                        ต่ํากวา 5,000     บาท       จํานวน     24    คน
                       5,000–10,000  บาท      จํานวน     36    คน

                        มากกวา 10,000 บาท      จํานวน       -     คน



ตอนที่ 2   ความพึงพอใจตอการจัดกระบวนการเรียนรู
คําชี้แจง  : โปรดทําเครื่องหมาย  /    ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน

ที่ รายการ
ระดับความพึงพอใจ

คิดเปน
รอยละดี

มาก
ดี พอใช ควร

ปรับปรุง
ตอง

ปรับปรุง

1 เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับปญหาตรงกับความ
ตองการของทาน

36 24 92.00

2 มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 31 29 90.34
3 ผูสอนมีทักษะและเทคนิคการถายทอดความรูตาม

หลักสูตร
34 23 2 91.00

4 ทานสามารถเรียนรูและไดฝกทักษะจากการปฏิบัติจริง 33 27 91.00
5 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับ

เนื้อหากิจกรรม
33 27 91.00

6 ผูสอนมีความรูความสามารถและประสบการณตรง
ตามหลักสูตร

35 23 2 91.00

7 ผูสอนมีทักษะและเทคนิคการถายทอดความรูและสอน
ครบ ตรงตามเวลาที่กําหนด

33 23 4 89.67

8 ทานมีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาของกิจกรรมการ
เรียนรูครั้งนี้

35 22 3 89.67

9 ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในดานใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
(   )  พัฒนาตนเอง
(   )  ถายทอดแกคนในครอบครัว
(   )  ปรับใชในชีวิตประจําวัน
(   )  ขยายผลในชุมชน
(   )  อื่นๆ  ระบ.ุ...........................................................
หมายเหต ุ ตอบ 4 ขอ = ดีมาก  ตอบ 3ขอ = ดี
              ตอบ 2 ขอ = พอใช  ตอบ 1 ขอ = ควร
ปรับปรุง   

47 1 1 95.34

ผลเฉลี่ย 1+2+3+4+5+6+7+8+9 58.92 31.11 3.22 91.23

ตอนที่ 3

ขอเสนอแนะ
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................



         จากสรุปแบบประเมิน  พบวามีผูตอบแบบสอบถาม  เรื่อง  ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการ
รณรงคสงเสริมประชาธิปไตยใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง  จํานวน  
60   คน  ความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  91.23   รายละเอียดดังนี้ 
         1.  เนื้อหาหลักสูตรสอดคลองกับปญหาตรงกับความตองการของทาน ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  
จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 60.00  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี  จํานวน  24  คน คิดเปนรอยละ  32.00   ผล
เฉลี่ยขอ 1  คิดเปนรอยละ 92.00   
         2.  มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ  ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จํานวน 31 คน  คิดเปน
รอยละ 51.67  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี จํานวน 29  คน คิดเปนรอยละ 38.67  ผูตอบแบบสอบถาม   ผลเฉลี่ย
ขอ 2  
คิดเปนรอยละ  90.34  
         3.  ผูสอนมีทักษะและเทคนิคการถายทอดความรูตามหลักสูตร  ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จํานวน 
34  คน คิดเปนรอยละ 58.34  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 30.67   ผูตอบ
แบบสอบถาม  พอใช  จํานวน  2  คน คิดเปนรอยละ 2.00  ผลเฉลี่ยขอ 3  คิดเปนรอยละ 91.00   

4.  ทานสามารถเรียนรูและไดฝกทักษะจากการปฏิบัติจริง  ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จํานวน  33   
คน  คิดเปนรอยละ 55.00  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี  จํานวน  27  คน คิดเปนรอยละ 36.00      ผลเฉลี่ยขอ 4  
คิดเปนรอยละ 91.00    
         5.  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับเนื้อหากิจกรรม  ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  
จํานวน  33 คน  คิดเปนรอยละ 55.00  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี  จํานวน  27  คน คิดเปนรอยละ 36.00    ผล
เฉลี่ยขอ 5 คิดเปนรอยละ 91.00   
         6.  ผูสอนมีความรูความสามารถและประสบการณตรงตามหลักสูตร  ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก 
จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ 58.34  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี จํานวน  23  คน คิดเปนรอยละ 30.67 ผูตอบ
แบบสอบถาม  พอใช  จํานวน  2  คน คิดเปนรอยละ 2.00   ผลเฉลี่ยขอ 6  คิดเปนรอยละ  91.00    
         7.  ผูสอนมีทักษะและเทคนิคการถายทอดความรูและสอนครบ ตรงตามเวลาที่กําหนด  ผูตอบ
แบบสอบถาม  ดีมาก  จํานวน 33  คน  คิดเปนรอยละ  55.00  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี  จํานวน  23  คน คิด
เปนรอยละ 30.67   ผูตอบแบบสอบถาม  พอใช  จํานวน  4  คน คิดเปนรอยละ 4.00   ผลเฉลี่ยขอ 7   คิดเปน
รอยละ  89.67    
         8.  ทานมีความรู ความเขาใจ ในเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรูครั้งนี้   ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  
จํานวน  35  คน  คิดเปนรอยละ  58.34  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี  จํานวน  22  คน คิดเปนรอยละ  29.33  
ผูตอบแบบสอบถาม  พอใช  จํานวน  2  คน คิดเปนรอยละ 2.00   ผลเฉลี่ยขอ 8  คิดเปนรอยละ  89.67  
          9.  ทานสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนในดานใด  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ผูตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จํานวน  47  คน คิดเปนรอยละ 56.82  ผูตอบแบบสอบถาม  ดี  จํานวน 12 คน 
คิดเปนรอยละ 34.55   ผูตอบแบบสอบถาม  พอใช  จํานวน  1  คน คิดเปนรอยละ 1.00   ผลเฉลี่ยขอ 9 คิด
เปนรอยละ 91.23    

(   )  พัฒนาตนเอง
(   )  ถายทอดแกคนในครอบครัว
(   )  ปรับใชในชีวิตประจําวัน
(   )  ขยายผลในชุมชน
(   )  อื่นๆ  ระบ.ุ...........................................................



            สรุปผลการประเมินโครงการรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยใหประชาชนไปใชสิทธิเลือกตั้ง  พื้นที่ตําบล
นาแกว
ผูเขารวมกิจกรรมจํานวน  60  คน  ความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเปนรอยละ  91.23  ผลการประเมิน เทากับ  ดีมาก





โครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในวนัอาทิตยท์ี  1 กรกฎาคม 2555  กศน.ตาํบล
นาแกว้ จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม 60 คน สถานที ดาํเนินการ  บ้านพระธาตจุอมปิง และบ้านจอมปิง  

ตาํบนาแกว้ อาํเภอเกาะคา     จังหวดัลาํปาง

ครูไดอธิบายวิธี ความสําคัญของการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง 

กศน.ตําบลนาแกว



นักศึกษา กศน ตําบลนาแกวรวมกันจัดทําปายประชาสัมพันธ 
การเดินรณรงค



วนัอาทิตยท์ี  1 กรกฎาคม 2555  โครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การให้ความรู้กบั
ประชาชนในหมู่บา้นโดยการเคาะประตูแจกใบความรู้ ให้คาํแนะนําวิธีการ เกียวกบัการกาบตัรเลือกตงั 

ที ถูกตอ้งและขอ้ห้ามการทาํผิดกฎหมายที เกียวกบัการเลือกตงัในหมู่บา้นกศน.ตาํบลนาแกว้ จาํนวน
ผูเ้ขา้ร่วม 60 คน สถานที ดาํเนินการ  บ้านพระธาตุจอมปิง และบ้านจอมปิง  ตาํบนาแกว้ อาํเภอเกาะคา     

จงัหวดัลาํปาง

การเดินรณรงคและการใหความรูกับ
ประชาชน ตําบลนาแกว



แบบสอบถามความพึงพอใจ

การเดินรณรงคและการใหความรูกับประชาชนในหมูบานโดยการเคาะประตูแจกใบ
ความรู ใหคําแนะนําวิธีการ เกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกตองและขอหามการทํา

ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในหมูบาน



โครงการรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
วันที่  1  กรกฎาคม 2555  ตําบลนาแกว

………………………………………………………….
คําชี้แจง ใหทําเครื่องหมาย/ ลงในชอง   ตามความเปนจริง
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. การศึกษา
 1) ประถมศึกษา  2) มัธยมศึกษาตอนตน          3) มัธยมศึกษาตอนปลาย
 4) ปริญญาตรี            5) สูกวาปริญญาตรี 
2. เพศ       ชาย  หญิง
3. อายุ                  15-39 ป           40-59 ป          60 ปขึ้นไป
4. อาชีพ
 รับจาง  เกษตรกรรม  รับราชการ
 คาขาย  อื่นๆ(ระบุ)………………………………………………

ตอนที    2 ความพึงพอใจ
คําชี แจง  ให้ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามโดยกาเครื องหมาย ในช่องที ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
มีความพึงพอใจในเรื องต่อไปนีมาก น้อยเพียงใดและโปรดให้ขอ้เสนอแนะเพิมเติม
ลําดับ

ที่
รายการ ระดับความพึงพอใจ

มากที่สุด มาก พอใช ปรับปรุง
1 สถานที่ดําเนินการเดินการรณรงคสงเสริม

ประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
2 ระยะเวลาในการเดินการรณรงคสงเสริม

ประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง
3 สื่อ อุปกรณ ในการจัดกิจกรรม
4 ความรูที่ไดรับ การรณรงคสงเสริม

ประชาธิปไตยไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถนํา
ความรูที่ไดรับไปปรับใชในชีวิตประจําวัน

5 วิธีการหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรม
6 บรรยากาศของการจัดกิจกรรม
7 ประโยชนที่ไดรับในการจัดกิจกรรม

ขอ้เสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



บันทึกขอความ

สวนราชกสวนราชการ   กศน.ตําบลนาแกว            

ที ่ ศธ.  0210.6702(07)/ วันที่  26   เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2555
เรื่อง   ขออนุมัติโครงรณรงคสงเสริมประชาธิปไตยใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ. จังหวัดลําปาง
         (กศน.ตําบลนาแกว)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เรียน   ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา

         ดวย      ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคาไดมอบหมายให          
นางสุมาไร  แปนนอย ครู กศน.ตําบลนาแกว   จัดทํากิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงคสงเสริม
ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ จังหวัดลําปาง) ใหกับนักศึกษาและประชาชนตําบลนาแกว ตามนโยบายดาน
การศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ 1/2555 เพื่อสงเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาไมขายสิทธิขายเสียง โดย
การจัดกิจกรรม รวมมือกับนักศึกษา กศน.ตําบลนาแกว ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2555  ณ บานจอมปง และบาน
พระธาตุจอมปง ตําบลนาแกว เวลา 11.00 – 14.00 น

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม  ขออนุมัติโครงการ  จํานวน 1 ฉบับ

     

    สุมาไร          
              (นางสุมาไร  แปนนอย)

                           ครู กศน.ตําบลนาแกว



1.  ชื่อโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : โครงการ รณรงคสงเสริมประชาธิปไตยใหประชาชนไปใชสิทธิ์
เลือกตั้ง นายก อบจ.จังหวัดลําปาง กศน.ตําบลนาแกว

1.1สอดคลองพันธกิจ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2554 ของ สํานักงาน กศน. 
พันธกิจ ที่3 :   สงเสริมชุมชนใหพัฒนาใหพัฒนากระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2สอดคลองกับประเด็นนโยบาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2554 สํานักงาน กศน. ประเด็น
นโยบาย ขอ 1.3: การศึกษาตอเนื่อง (3) มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ

ชุมชนโดยใชรูปแบบการฝกอบรม การประชุมสัมมนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย โดยเนนการสรางจิตสํานึกความเปนพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษพัฒนาธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

13. สอดคลองกับมาตรฐาน กศน.  
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผูเรียน/ผูรับบริการ         

ตัวบงชี้ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนการศึกษาตอเนื่อง 
                                                        (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน)

2.หลักการและเหตุผล  

ประชาธิปไตย เปนแนวคิดการบริหารดูแลประเทศที่ไดรับการยอมรับมากที่สุดในสังคมโลกปจจุบัน  มี
อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชน ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการกําหนด
วิถีชีวิตของตนเอง  ชุมชน และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู กลาวคือ เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ยอมรับความแตกตาง
หลากหลาย และตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเองและผูอื่น  นําเหตุผลมาใชในการแกไขปญหาและความ
ขัดแยง

กศน.ตําบลนาแกว เปนสถานศึกษาที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรูใหกับประชาชนจึงไดจัดทําโครงการ
รณรงคสงเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้ง อบจ. จังหวัดลําปาง และผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 60 คน ในวันที่ 1 
กรกฎาคม 2555  เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนมีความรูความเขาใจการเลือกตั้งและออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง 
องคการบริหารจังหวัดลําปาง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 

กศน. ตําบลนาแกว  จัดทําโครงการการรณรงคสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข     เพื่อใหกลุมเปาหมายเกิดความรูความเขาใจมีทักษะและเจตคติที่ดีตอวิถีการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และกระตุน สงเสริม สรางจิตสํานึกในเรื่อง
ประชาธิปไตยใหกับประชาชนถึงสิทธิ หนาที่ของตน ออกไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

3. วัตถุประสงค
3.1. เพื่อใหประชาชน นักศึกษา ไดปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและสามารถนําความรูที่ไดรับ 
      มาใชในชีวิตประจําวัน
3.2. เพื่อสงเสริมการเรียนรูประชาธิปไตยใน กศน.ตําบลนาแกวและรวมรณรงคเผยแพรการไปใชสิทธิ์
      การเลือกตั้ง

ที่ ............... /2555



4. เปาหมาย  
เชิงปริมาณ

นักศึกษา กศน.ตําบลนาแกว และประชาชนตําบลนาแกว  จํานวน  60  คน
เชิงคุณภาพ

นักศึกษา กศน.ตําบลนาแกว และประชาชนตําบลนาแกว  มีความรูความเขาใจและปฏิบัติตนตาม
ระบอบ

ประชาธิปไตย

5. ระยะเวลา   วันที่ 26 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555

6. สถานทีดําเนินการ    บานพระธาตุจอมปง – บานจอมปง ตําบลนาแกว

7. วิธีการดําเนินการ

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย สถานที่ ระยะเวลา งบประมาณ
1.ประชุมนักศึกษา กศน 
ตําบลนาแกว เพื่อชี้แจง
แลกเปลี่ยนหาแนวทางการ
ดําเนินการจัดโครงการการ
รณรงค สนับสนุนการเลือกตั้ง
ในระบอบประชาธิปไตย
ภายในตําบลนาแกว

เพื่อให นักศึกษา 
กศน.ตําบลนาแกว 
ไดรับทราบแนว
ทางการดําเนินงาน
และมีสวนรวมในการ
วางแผนการ
ดําเนินงาน

บุคลากร 
นักศึกษา 
ประชาชน

ประชาชน
นักศึกษา
จํานวน 60 
คน

กศน. 
ตําบลนา

แกว

28 มิ.ย.
2555

2.จัดทํา
โครงการ รณรงคสงเสริม
ประชาธิปไตยใหประชาชนไป
ใชสิทธิ์เลือกตั้ง กศน.ตําบลนา
แกว

เพื่อกําหนดบทบาท
หนาที่และ
ผูรับผิดชอบการ
ทํางาน ลายลักษณ
อักษร

บุคลากร 
นักศึกษา 
ประชาชน

ประชาชน
นักศึกษา
จํานวน 60 
คน

กศน. 
ตําบลนา
แกว

25 ม.ิย. 
2555

กิจกรรม การเดินรณรงค์
ขั นตอนการดําเนินกิจกรรม
-นกัศึกษา กศน.ตาํบลนาแกว้

ร่วม คดัเลือกคาํขวญัเพื อ
จดัทาํป้าย การรณรงค์ ในการ
ซือสิทธิขายเสียง เอกสาร
เกียวกบัเรื องการเลือกตัง การ
ซือสิทธิขายเสียง
-จากนนัให้ นกัศึกษาร่วมกนั

1. เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจ กฎหมาย
การเลือกตั้ง นายก 
อบจ.
2.เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจบทบาท
หนาที่ คณะกรรมการ
และผูสังเกตการณ      
การเลือกตั้งประจํา

บุคลากร 
นักศึกษา 
ประชาชน

เปาหมาย
ประชาชน
นักศึกษา
ตําบลนา
แกว จํานวน 
60 คน

ตําบลนา
แกว

1 ก.ค. 
2555



กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย เปาหมาย สถานที่ ระยะเวลา งบประมาณ
เขียน ลงในแผน่กระดาษ
โปสเตอร์
- ให้นกัศึกษาร่วมกนัคิด
รูปแบบการเดินรณรงค์ ของ
ตาํบลนาแกว้ โดยรูปแบบ
ของการเดินรณรงค์ คือให้มี
การถือป้ายคาํขวญั เชิญชวน
ให้ไปเลือกตงั

หนวยเลือกตั้ง
3.เพื่อใหผูเขารวม
กิจกรรมมีความรู
ความเขาใจวิธีการ
ลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง นายก อบจ.

กิจกรรมสาธิตวิธีการและการ
เสวนาการลงคะแนนเสียง
การเลือกตงั

- โดยครูไดอธิบายวิธี 
ความสําคัญของการ
เลือกตั้ง 

- การตรวจสอบรายชื่อ 
การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

- หลักฐานที่ใชในการ
เลือกตั้ง 

- ขั้นตอนการใชสิทธิ
เลือกตั้ง

- ตรวจสอบรายชื่อ
- ทําเครื่องหมาย

กากบาท
- การหยอนบัตรดวย

ตนเอง

บุคลากร 
นักศึกษา 
ประชาชน

เปาหมาย
ประชาชน
นักศึกษา
ตําบลนา
แกว จํานวน 
60 คน

ตําบล
นาแกว

1 ก.ค. 
2555

-.สรุปผลการดําเนินการ มีระบบขอมูล
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหารที่ถูกตองและ
ครบถวน เปนปจจุบัน
และพรอมใชงาน

- กศน.
ตําบลนา
แกว

28 ก.ค. 
2555

8. งบประมาณ  
-

9.  ผูรับผิดชอบโครงการ   
นางสุมาไร  แปนนอย  ครู กศน.ตําบลนาแกว



10.  โครงการที่เกี่ยวของ  

10.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

10.2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11. ผลลัพธ      
11.1. ประชาชน นักศึกษา ไดปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและสามารถนําความรูที่ไดรับ 
      มาใชในชีวิตประจําวัน
11.2. ประชาชน นักศึกษา กศน.ตําบลนาแกวไปใชสิทธิ์การเลือกตั้ง นายก อบจ.จังหวัดลําปาง

12. ตัวชี้วัดผลสําเร็จของโครงการ
      12.1 รอยละ  80 ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและ
                             สามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในชีวิตประจําวัน

                12.2 รอยละ  80 นักศึกษา กศน.ตําบลนาแกวไปใชสิทธิ์การเลือกตั้ง นายก อบจ.จังหวัดลําปาง
13.   การประเมินผลโครงการ

-ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน
- แบบสอบถาม

   
ลงชื่อ.....................................ผูเสนอโครงการ             ลงชื่อ…………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ                                               
       (นางสุมาไร  แปนนอย)                                        (นางปวีณา  ทองคําฟู)          
       ครู กศน. ตําบลนาแกว                                          ครู อาสาฯ

ผูอนุมัติโครงการ

          ลงชื่อ..................................... ...........ผูอนุมัติโครงการ
(นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง)
ครูชํานาญการรักษาการแทน

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา
                               
                              



                                    คณะผูจัดทํา

ผูจัดทํา
นางสุมาไร  แปนนอย  ครู กศน.ตําบลนาแกว

ที่ปรึกษา
                       นายจรรณชัย  วรรณทอง     ผูอํานวยการ กศน.อําเภอเกาะคา
                        นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง  ครูชํานาญการ

ผูรวบรวม/เรียบเรียง
นางสุมาไร  แปนนอย  ครู กศน. ตําบลนาแกว

บรรณาธิการ
นางสุมาไร  แปนนอย  ครู กศน. ตําบลนาแกว

                                             ผลิตโดย

กศน. ตําบลนาแกว
หมูที่ 8  บานพระธาตุจอมปง   ตําบลนาแกว  อําเภอเกาะคา

จังหวัดลําปาง  52130





                                       บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ      กศน. ตำบลนาแก้ว  

ที่  ศธ   0210.6702(07)/ 085              วันที่    4       เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2555


เรื่อง    รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

          นายก อบจ.จังหวัดลำปาง 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….       

เรียน
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

ด้วย   กศน. ตำบลนาแก้ว  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ จังหวัดลำปาง) ให้กับนักศึกษาและประชาชนตำบลนาแก้ว  ตามนโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ 1/2555  เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาไม่ขายสิทธิขายเสียง โดยการจัดกิจกรรม ร่วมมือกับนักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2555  ณ บ้านจอมปิง และบ้านพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว นั้น

บัดนี้ นางสุมาไร  แป้นน้อย ครู กศน.ตำบลนาแก้ว จัดกิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว      ขอรายงานผลกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ. จังหวัดลำปาง)  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

            สุมาไร

            (นางสุมาไร  แป้นน้อย)

             ครู กศน.ตำบลนาแก้ว

สรุปรายงานการจัดกิจกรรม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


วันที่  1  กรกฎาคม 2555





จัดทำโดย

นางสุมาไร  แป้นน้อย

 ครู กศน. ตำบลนาแก้ว

ภาคเรียนที่ 1 /2555

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

จังหวัดลำปาง

ก

คำนำ

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  ให้กับนักศึกษาและประชาชนตำบลนาแก้ว ได้ไปใช้สิทธิ เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาไม่ให้มีการขายสิทธิขายเสียง โดยการจัดกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิในการเลือกตั้งและการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และให้ประชาชนผู้มีสิทธิการเลือกตั้ง สามารถนำความรู้ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งไปรณรงค์ เผยแพร่ให้กับประชาชนในตำบลให้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ในครั้งนี้


ด้วย   กศน. ตำบลนาแก้ว  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ จังหวัดลำปาง) ให้กับนักศึกษาและประชาชนตำบลนาแก้ว  ตามนโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ 1/2555  เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษามาขายสิทธิขายเสียง โดยการจัดกิจกรรม ร่วมมือกับนักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2555  ณ บ้านจอมปิง และบ้านพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว ให้กับนักศึกษาและประชาชนตำบลนาแก้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริง เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีการกระทำความผิดในการเลือกตั้ง หวังว่ารายงานนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจ ต่อไป

           กศน.ตำบลนาแก้ว









4  กรกฎาคม 2555
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รายงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

1-2



สรุปผลการประเมิน








ภาคผนวก

1


สรุปรายงานการจัดกิจกรรม

โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่  1  กรกฎาคม 2555  ณ ตำบลนาแก้ว

****************************************************

กศน.บลนาแก้ว ได้ดำเนินการจัดโครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม  2555  ระหว่างเวลา  10.00 – 13.00  น.  สถานที่ดำเนินการ  กศน.ตำบลนาแก้ว  บ้านพระธาตุจอมปิง และบ้านจอมปิง  ตำบนาแก้ว อำเภอเกาะคา     จังหวัดลำปาง

ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง    และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง  

ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง    และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 


ครูให้ความรู้เรื่องการไปเลือกตั้ง หน้าที่ของผู้แทนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมหลังการเลือกตั้ง การเลือกคนดีมีความสามารถที่ควรเลือกเป็นผู้แทนท้องถิ่น การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะทำให้เสียสิทธิ 

สถานที่ดำเนินการ  กิจกรรม การเดินรณรงค์กศน.ตำบลนาแก้ว  บ้านพระธาตุจอมปิง หมู่ 8  และบ้านจอมปิง หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา     จังหวัดลำปาง 

โดยการจัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย องค์กรนักศึกษาได้มีการจัดเวทีประชาคม โดยประธานองค์กรเป็นผู้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นความต้องการที่จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง นายกเทศบาลจังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555   และร่วมกันวางแผนการที่จะดำเนินการจัดกิจกรรม  เดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย  

การเดินรณรงค์เส้นทาง ได้จัดตั้งขบวนเริ่มจากหน้า กศน.ตำบลนาแก้ว โดยรูปแบบของการเดินรณรงค์ คือให้ นักศึกษา ได้เขียนป้ายรณรงค์การไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง มีการถือป้ายคำขวัญ เชิญชวนให้ไปเลือกตั้งนักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้วร่วมการเดินรณรงค์และการให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยการเคาะประตูแจกใบความรู้ ให้คำแนะนำวิธีการ เกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกต้องและข้อห้ามการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และ เส้นการเดินรณรงค์เส้น หน้า กศน.ตำบลนาแก้ว บ้านพระธาตุจอมปิง หมู่ 8 บ้านจอมปิง หมู่ 5 


นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์โดยเคาะประตูบ้าน  แจกเอกสาร ใบปลิว  และได้พูดประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านถึง  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง การเตรียมความพร้อมการไปเลือกตั้ง   เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปลงคะแนนเสียง เลือกคนดี ที่ไม่ซื้อเสียง    ในวันที่  8  กรกฎาคม 2555  ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน


นักศึกษารณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ได้ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล  ชักชวนให้กับญาติพี่น้อง  เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงโดยมีแบบฟอร์ม แบบรายงานกิจกรรม เคาะประตูบ้าน นักศึกษา กศน.ขยายผลไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 20 


จำนวน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับตำบลนาแก้ว 

· โดยครูได้อธิบายวิธี ความสำคัญของการเลือกตั้ง ท้องถิ่น

· การตรวจสอบรายชื่อ การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

· หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง 

· ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง

· ตรวจสอบรายชื่อ

· ยื่นหลักฐานแสดงตน

     -      การทำเครื่องหมายกากบาท


2


ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ได้ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล  ชักชวนให้กับญาติพี่น้อง  เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง

ข้อดีจากการจัดกิจกรรม


จากการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษามีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง   

โดยการจัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย องค์กรนักศึกษาได้มีการจัดเวทีประชาคม โดยประธานองค์กรเป็นผู้ดำเนินการจัดเวทีประชาคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดมความคิดเห็นความต้องการที่จะจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย   และร่วมกันวางแผนการที่จะดำเนินการจัดกิจกรรม  เดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย  

ได้จัดตั้งขบวนเริ่มจากหน้า ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนาแก้ว ไปตามหมู่บ้าน พระธาตุจอมปิง หมู่ 8 ไปถึงบ้านจอมปิง หมู่ 5 ตำบลนาแก้ว 


นางมานี  แข่งขัน   ได้จัดเตรียมเอกสาร  ใบปลิว   ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้านรณรงค์การออกไปใช้สิทฺธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ใบความรู้การเลือกตั้งแบบสัดส่วนกลุ่มจังหวัด   การทำป้าย  แบบขยายผลความรู้การเลือกตั้ง  

ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ได้ให้ความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษามีความตระหนักเห็นความสำคัญของการเลือกตั้ง    และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 

 
จากนั้นรองประธานนักศึกษา นางนงคราญ  อินลวง ได้กล่าวดำเนินรายการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย   


ประธานองค์กรนักศึกษา นายสันติ  มณีนันท์ ได้นำคณะนักศึกษา     ตั้งกระบวน  เดินทางจาก กศน.ตำบลนาแก้วไปตามถนนหมู่บ้าน  บ้านพระธาตุจอมปิงและบ้านจอมปิง  เพื่อการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมรณรงค์ประชาธิปไตย และได้แจกใบปลิว ของ กกต. และได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านบ้านพระธาตุจอมปิง ได้ประกาศเสียงตามสายของหมู่บ้าน  

นักศึกษาร่วมเดินรณรงค์โดยเคาะประตูบ้าน  แจกเอกสาร ใบปลิว  และได้พูดประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านถึง  ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบสัดส่วน การเตรียมความพร้อมการไปเลือกตั้ง   เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปลงคะแนนเสียง เลือกคนดี ที่ไม่ซื้อเสียง    ในวันที่  8  กรกฎาคม 2555  ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน



ครูนางสุมาไร  แป้นน้อย ได้ให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล  ชักชวนให้กับญาติพี่น้อง  เพื่อนบ้าน และเพื่อนๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์  ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง


นางสุมาไร  แป้นน้อย ได้ให้นักศึกษา แบ่งกลุ่มออกเป็นหมู่บ้านแบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการคิด  ระดมความคิดเห็น ในหัวข้อเรื่อง ประชาธิปไตยในความคิดของนักศึกษา ครูและนักศึกษาร่วมสรุปผล กิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย

นักศึกษาเข้าร่วม  โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย     จำนวนทั้งสิ้น    60    คน 


ข้อดีจากการจัดกิจกรรม


จากการเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษามีความตระหนัก เห็นความสำคัญของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร    

ปัญหาของการจัดกิจกรรม

ปัญหาที่พบจากการจัดกิจกรรมโครงการเดินรณรงค์การเลือกตั้งในครั้งนี้   การเดินรณรงค์การเลือกตั้งแบบเคาะประตู ชาวบ้านไม่ค่อยอยู่เนื่องจากเป็นช่วงฤดูทำงาน จึงไม่ค่อยมีคนอยู่บ้าน 

การแก้ปัญหา คือ การจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปควรจัดช่วงที่มีคนอยู่บ้าน 


บันทึกความพึงพอใจ

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ ไม่มากเกินไป วิทยาการให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้งก็เข้าใจง่ายการเลือกตั้งแบบสัดส่วนและการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต การเดินรณรงค์นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ขยายผลและถ่ายทอดความรู้ ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีสื่อการเรียนรู้ ก็สามารถนำไปศึกษาได้จริง

สรุปแบบประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

ชื่อกิจกรรม. โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. ลำปาง


ดำเนินการวันที่.....1....เดือน..กรกฎาคม.. พ.ศ..2555..  สถานที่ดำเนินการ.  พื้นที่ตำบลนาแก้ว

ความพึงพอใจโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม


1.  อายุ


                        15 – 39 ปี       จำนวน    27   คน

                        40 – 49 ปี       จำนวน    20   คน

                          50 – 59 ปี        จำนวน    13   คน

                        60  ปีขึ้นไป       จำนวน     -     คน


2.  เพศ  

                        หญิง           จำนวน   46   คน

                        ชาย            จำนวน   14   คน 


3.  ระดับการศึกษา  

                        ประถม                      จำนวน      7  คน

                        มัธยมศึกษาตอนต้น       จำนวน    23  คน

                        มัธยมศึกษาตอนปลาย    จำนวน    30  คน

                        อื่น ๆ..ปริญญาตรี.....      จำนวน    -     คน


4.  อาชีพ  

                        เกษตรกร                จำนวน     23     คน

                        รับจ้าง                   จำนวน     37     คน

                        ค้าขาย                   จำนวน      -       คน

                        อื่นๆ ระบุ..รับราชการ..จำนวน       -      คน 

5.  รายได้ต่อเดือน  

                        ต่ำกว่า 5,000     บาท       จำนวน     24    คน

                        5,000–10,000   บาท       จำนวน     36    คน

                        มากกว่า 10,000  บาท      จำนวน       -     คน

ตอนที่ 2   ความพึงพอใจต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้


คำชี้แจง  : โปรดทำเครื่องหมาย  /    ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

		ที่

		รายการ

		ระดับความพึงพอใจ

		คิดเป็นร้อยละ



		

		

		ดี

มาก

		ดี

		พอใช้

		ควรปรับปรุง

		ต้องปรับปรุง

		



		1



		เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับปัญหาตรงกับความต้องการของท่าน

		36

		24

		

		

		

		92.00



		2

		มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ

		31

		29

		

		

		

		90.34



		3

		ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร

		34

		23

		2

		

		

		91.00



		4

		ท่านสามารถเรียนรู้และได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง

		33

		27

		

		

		

		91.00



		5

		มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม

		33

		27

		

		

		

		91.00



		6

		ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร

		35

		23

		2

		

		

		91.00



		7

		ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และสอนครบ ตรงตามเวลาที่กำหนด

		33

		23

		4

		

		

		89.67



		8

		ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้

		35

		22

		3

		

		

		89.67



		9

		ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านใด

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


(   )  พัฒนาตนเอง

(   )  ถ่ายทอดแก่คนในครอบครัว

(   )  ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

(   )  ขยายผลในชุมชน

(   )  อื่นๆ  ระบุ............................................................

หมายเหตุ  ตอบ 4 ข้อ = ดีมาก  ตอบ 3ข้อ = ดี

              ตอบ 2 ข้อ = พอใช้  ตอบ 1 ข้อ = ควรปรับปรุง   

		47

		1

		1

		

		

		95.34



		ผลเฉลี่ย 1+2+3+4+5+6+7+8+9

		58.92

		31.11

		3.22

		

		

		91.23





ตอนที่ 3 

ข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

         จากสรุปแบบประเมิน  พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถาม  เรื่อง  ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  จำนวน  60   คน  ความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  91.23   รายละเอียดดังนี้ 

         1.  เนื้อหาหลักสูตรสอดคล้องกับปัญหาตรงกับความต้องการของท่าน  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี  จำนวน  24  คน คิดเป็นร้อยละ  32.00   ผลเฉลี่ยข้อ 1  คิดเป็นร้อยละ 92.00   

         2.  มีการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 51.67  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี จำนวน 29  คน คิดเป็นร้อยละ 38.67  ผู้ตอบแบบสอบถาม   ผลเฉลี่ยข้อ 2  

คิดเป็นร้อยละ  90.34  

         3.  ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 58.34  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 30.67   ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใช้  จำนวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.00  ผลเฉลี่ยข้อ 3  คิดเป็นร้อยละ 91.00   

4.  ท่านสามารถเรียนรู้และได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริง  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน  33   คน  คิดเป็นร้อยละ 55.00  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี  จำนวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ 36.00      ผลเฉลี่ยข้อ 4  คิดเป็นร้อยละ 91.00    

         5.  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเนื้อหากิจกรรม  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน  33 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.00  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี  จำนวน  27  คน คิดเป็นร้อยละ 36.00    ผลเฉลี่ยข้อ 5 คิดเป็นร้อยละ 91.00   

         6.  ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามหลักสูตร  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก จำนวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ 58.34  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี จำนวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ 30.67 ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใช้  จำนวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.00   ผลเฉลี่ยข้อ 6  คิดเป็นร้อยละ  91.00    

         7.  ผู้สอนมีทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และสอนครบ ตรงตามเวลาที่กำหนด  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน 33  คน  คิดเป็นร้อยละ  55.00  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี  จำนวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ 30.67   ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใช้  จำนวน  4  คน คิดเป็นร้อยละ 4.00   ผลเฉลี่ยข้อ 7   คิดเป็นร้อยละ  89.67    

         8.  ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งนี้   ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ  58.34  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี  จำนวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ  29.33  ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใช้  จำนวน  2  คน คิดเป็นร้อยละ 2.00   ผลเฉลี่ยข้อ 8  คิดเป็นร้อยละ  89.67  

          9.  ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในด้านใด  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 


ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดีมาก  จำนวน  47  คน คิดเป็นร้อยละ 56.82  ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดี  จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 34.55   ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใช้  จำนวน  1  คน คิดเป็นร้อยละ 1.00   ผลเฉลี่ยข้อ 9 คิดเป็นร้อยละ 91.23    

(   )  พัฒนาตนเอง

(   )  ถ่ายทอดแก่คนในครอบครัว

(   )  ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

(   )  ขยายผลในชุมชน

(   )  อื่นๆ  ระบุ............................................................

            สรุปผลการประเมินโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  พื้นที่ตำบลนาแก้ว

ผู้เขาร่วมกิจกรรมจำนวน  60  คน  ความพึงพอใจเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  91.23  ผลการประเมิน เท่ากับ  ดีมาก





































แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่  1  กรกฎาคม 2555  ตำบลนาแก้ว

………………………………………………………….


คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย/ ลงในช่อง (  ตามความเป็นจริง

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. การศึกษา

( 1) ประถมศึกษา


( 2) มัธยมศึกษาตอนต้น
         ( 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย

( 4) ปริญญาตรี


          ( 5) สูกว่าปริญญาตรี 

2. เพศ

     ( ชาย

( หญิง

3. อายุ                 ( 15-39 ปี           ( 40-59 ปี         ( 60 ปีขึ้นไป


4. อาชีพ

( รับจ้าง

( เกษตรกรรม

( รับราชการ



( ค้าขาย

( อื่นๆ(ระบุ)………………………………………………

ตอนที่   2 ความพึงพอใจ


คำชี้แจง  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามโดยกาเครื่องหมาย( ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน มีความพึงพอใจในเรื่องต่อไปนี้มาก น้อยเพียงใดและโปรดให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

		ลำดับที่

		รายการ

		ระดับความพึงพอใจ



		

		

		มากที่สุด

		มาก

		พอใช้

		ปรับปรุง



		1

		สถานที่ดำเนินการเดินการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

		

		

		

		



		2

		ระยะเวลาในการเดินการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

		

		

		

		



		3

		สื่อ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม

		

		

		

		



		4

		ความรู้ที่ได้รับ การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

		

		

		

		



		5

		วิธีการหรือรูปแบบของการจัดกิจกรรม

		

		

		

		



		6

		บรรยากาศของการจัดกิจกรรม

		

		

		

		



		7

		ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดกิจกรรม

		

		

		

		





ข้อเสนอแนะ


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



บันทึกข้อความ

ส่วนราชกส่วนราชการ   กศน.ตำบลนาแก้ว            

ที่  ศธ.  0210.6702(07)/
 
วันที่   26   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ.2555

เรื่อง   ขออนุมัติโครงรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ. จังหวัดลำปาง

         (กศน.ตำบลนาแก้ว)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เรียน   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

         
ด้วย      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคาได้มอบหมายให้          นางสุมาไร  แป้นน้อย ครู กศน.ตำบลนาแก้ว   จัดทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน(การรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้ง อบจ จังหวัดลำปาง) ให้กับนักศึกษาและประชาชนตำบลนาแก้ว  ตามนโยบายด้านการศึกษานอกระบบ ในภาคเรียนที่ 1/2555  เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาไม่ขายสิทธิขายเสียง โดยการจัดกิจกรรม ร่วมมือกับนักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2555  ณ บ้านจอมปิง และบ้านพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว เวลา 11.00 – 14.00 น


          จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม  ขออนุมัติโครงการ  จำนวน 1 ฉบับ

    สุมาไร

          







                (นางสุมาไร  แป้นน้อย)







                            ครู กศน.ตำบลนาแก้ว



1.  ชื่อโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน : โครงการ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก อบจ.จังหวัดลำปาง กศน.ตำบลนาแก้ว

1.1สอดคล้องพันธกิจ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 ของ สำนักงาน กศน. 

พันธกิจ ที่3 :   ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนาให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2สอดคล้องกับประเด็นนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554 สำนักงาน กศน. ประเด็น




นโยบาย ข้อ 1.3:  การศึกษาต่อเนื่อง (3) มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและ

ชุมชนโดยใช้รูปแบบการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี เศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษ์พัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

13. สอดคล้องกับมาตรฐาน กศน.  

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน/ผู้รับบริการ         





ตัวบ่งชี้ 1.6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่อง 

                                                        (การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน)





2.หลักการและเหตุผล  



ประชาธิปไตย เป็นแนวคิดการบริหารดูแลประเทศที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสังคมโลกปัจจุบัน  มีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เพื่อประชาชนและโดยประชาชน ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพในการกำหนดวิถีชีวิตของตนเอง  ชุมชน และสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ กล่าวคือ เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น  นำเหตุผลมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและความขัดแย้ง



กศน.ตำบลนาแก้ว เป็นสถานศึกษาที่มีบทบาทในการจัดการเรียนรู้ให้กับประชาชนจึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้ง อบจ. จังหวัดลำปาง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555  เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจการเลือกตั้งและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง องค์การบริหารจังหวัดลำปาง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 

กศน. ตำบลนาแก้ว  จัดทำโครงการการรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจมีทักษะและเจตคติที่ดีต่อวิถีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และกระตุ้น ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกในเรื่องประชาธิปไตยให้กับประชาชนถึงสิทธิ หน้าที่ของตน ออกไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง 


3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อให้ประชาชน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ 

      มาใช้ในชีวิตประจำวัน

3.2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประชาธิปไตยใน กศน.ตำบลนาแก้วและร่วมรณรงค์เผยแพร่การไปใช้สิทธิ์

      การเลือกตั้ง

4. เป้าหมาย  


 เชิงปริมาณ

นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว และประชาชนตำบลนาแก้ว  จำนวน  60  คน

เชิงคุณภาพ

นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว และประชาชนตำบลนาแก้ว  มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนตามระบอบ

ประชาธิปไตย

5. ระยะเวลา    วันที่   26  มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555

6. สถานทีดำเนินการ    บ้านพระธาตุจอมปิง – บ้านจอมปิง  ตำบลนาแก้ว

7. วิธีการดำเนินการ 

		กิจกรรมหลัก

		วัตถุประสงค์

		กลุ่มเป้าหมาย

		เป้าหมาย

		สถานที่

		ระยะเวลา

		งบประมาณ



		1.ประชุมนักศึกษา กศน ตำบลนาแก้ว  เพื่อชี้แจงแลกเปลี่ยนหาแนวทางการดำเนินการจัดโครงการการรณรงค์ สนับสนุนการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ภายในตำบลนาแก้ว



		เพื่อให้ นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้ว ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานและมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน

		บุคลากร นักศึกษา ประชาชน

		ประชาชนนักศึกษาจำนวน 60 คน

		กศน. ตำบลนาแก้ว

		28 มิ.ย. 2555

		



		2.จัดทำ

โครงการ รณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง กศน.ตำบลนาแก้ว

		เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบการทำงาน ลายลักษณ์อักษร

		บุคลากร นักศึกษา ประชาชน

		ประชาชนนักศึกษาจำนวน 60 คน

		กศน. ตำบลนาแก้ว

		25 มิ.ย. 2555

		



		กิจกรรม การเดินรณรงค์

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

 -นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้วร่วม คัดเลือกคำขวัญเพื่อจัดทำป้าย การรณรงค์ ในการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เอกสารเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ์ขายเสียง

 -จากนั้นให้ นักศึกษาร่วมกันเขียน ลงในแผ่นกระดาษโปสเตอร์

- ให้นักศึกษาร่วมกันคิดรูปแบบการเดินรณรงค์ ของตำบลนาแก้ว โดยรูปแบบของการเดินรณรงค์ คือให้มีการถือป้ายคำขวัญ เชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง

		1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ กฎหมายการเลือกตั้ง นายก อบจ.

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการและผู้สังเกตการณ์      การเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง

3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายก อบจ.



		บุคลากร นักศึกษา ประชาชน

		เป้าหมายประชาชนนักศึกษาตำบลนาแก้ว จำนวน 60 คน



		ตำบลนาแก้ว

		1 ก.ค. 2555

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		กิจกรรมสาธิตวิธีการและการเสวนาการลงคะแนนเสียงการเลือกตั้ง

· โดยครูได้อธิบายวิธี ความสำคัญของการเลือกตั้ง 

· การตรวจสอบรายชื่อ การเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ

· หลักฐานที่ใช้ในการเลือกตั้ง 

· ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้ง

· ตรวจสอบรายชื่อ

· ทำเครื่องหมายกากบาท

· การหย่อนบัตรด้วยตนเอง

		

		บุคลากร นักศึกษา ประชาชน

		เป้าหมายประชาชนนักศึกษาตำบลนาแก้ว จำนวน 60 คน



		ตำบลนาแก้ว

		1 ก.ค. 2555

		

		



		-.สรุปผลการดำเนินการ



		มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารที่ถูกต้องและครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน

		-



		 

		กศน.ตำบลนาแก้ว

		28 ก.ค. 2555

		

		





8. งบประมาณ  


-

9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

นางสุมาไร  แป้นน้อย  ครู กศน.ตำบลนาแก้ว

10.  โครงการที่เกี่ยวข้อง   

10.1 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

10.2 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 11.  ผลลัพธ์      

11.1. ประชาชน นักศึกษา ได้ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับ 

      มาใช้ในชีวิตประจำวัน

11.2. ประชาชน นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้วไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง นายก อบจ.จังหวัดลำปาง

12. ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

      12.1 ร้อยละ  80  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและ

                             สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวัน

                12.2 ร้อยละ  80  นักศึกษา กศน.ตำบลนาแก้วไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้ง นายก อบจ.จังหวัดลำปาง

13.   การประเมินผลโครงการ



-ประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน



- แบบสอบถาม

ลงชื่อ.....................................ผู้เสนอโครงการ             ลงชื่อ…………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ                                               

       (นางสุมาไร  แป้นน้อย)                                        (นางปวีณา  ทองคำฟู)          


        ครู กศน. ตำบลนาแก้ว                                           ครู อาสาฯ

ผู้อนุมัติโครงการ

           ลงชื่อ..................................... ...........ผู้อนุมัติโครงการ

(นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง)

ครูชำนาญการรักษาการแทน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา

                                    คณะผู้จัดทำ

ผู้จัดทำ

นางสุมาไร  แป้นน้อย  ครู กศน.ตำบลนาแก้ว


ที่ปรึกษา

                        นายจรรณชัย  วรรณทอง     ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา

                        นางสาวนาตยา  วุฒิธนูทอง  ครูชำนาญการ

ผู้รวบรวม/เรียบเรียง

นางสุมาไร  แป้นน้อย  ครู กศน. ตำบลนาแก้ว

บรรณาธิการ

นางสุมาไร  แป้นน้อย  ครู กศน. ตำบลนาแก้ว

                                             ผลิตโดย

กศน. ตำบลนาแก้ว

หมู่ที่ 8  บ้านพระธาตุจอมปิง   ตำบลนาแก้ว  อำเภอเกาะคา

จังหวัดลำปาง  52130
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ที่ ............... /2555
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การเดินรณรงค์และการให้ความรู้กับประชาชน ตำบลนาแก้ว








ครูได้อธิบายวิธี ความสำคัญของการเลือกตั้ง


 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง กศน.ตำบลนาแก้ว











วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม  2555  โครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย การให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยการเคาะประตูแจกใบความรู้ ให้คำแนะนำวิธีการ เกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกต้องและข้อห้ามการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในหมู่บ้านกศน.ตำบลนาแก้ว จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน สถานที่ดำเนินการ  บ้านพระธาตุจอมปิง และบ้านจอมปิง  ตำบนาแก้ว อำเภอเกาะคา     จังหวัดลำปาง











โครงการเดินรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตยในวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม  2555  กศน.ตำบลนาแก้ว จำนวนผู้เข้าร่วม 60 คน สถานที่ดำเนินการ  บ้านพระธาตุจอมปิง และบ้านจอมปิง  ตำบนาแก้ว อำเภอเกาะคา     จังหวัดลำปาง














นักศึกษา กศน ตำบลนาแก้วร่วมกันจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การเดินรณรงค์








การเดินรณรงค์และการให้ความรู้กับประชาชนในหมู่บ้านโดยการเคาะประตูแจกใบความรู้ ให้คำแนะนำวิธีการ เกี่ยวกับการกาบัตรเลือกตั้ง ที่ถูกต้องและข้อห้ามการทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งในหมู่บ้าน
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