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แบบฟอร์มเสนอโครงการ 
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ปี 2562 

(ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 มิ.ย.2562-31 มี.ค.2563) 
 
 

ช่ือโครงการ 
 
 

 

ช่ือองค์กรที่
เสนอโครงการ 

 
 

 
ช่ือ-นามสกลุ หวัหน้าองค์กร .............................................................................ต าแหนง่ ............................................ 
ที่อยู ่................................................................................................................รหสัไปรษณีย์ ..................................... 
โทรศพัท์ .......................................... โทรศพัท์เคลือ่นท่ี ....................................โทรสาร ……………...………………….  
Email / Website :...................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ช่ือ-นามสกลุ .……………………….…………………..………………ต าแหนง่………………………….....….………… 
เลขที่ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั   …………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู…่……...........................................................จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย์ ……………..…    
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้สะดวก  .....................................โทรสาร...................................Email: ......................................... 
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี ้.............................................................................................................. 
 

รายชื่อผู้ร่วมท าโครงการ  (อย่างน้อย 2 คน) 
1.ช่ือ-นามสกลุ .……………………….…………………..…………… ต าแหนง่………………………….....….………… 
เลขที่ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั   …………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู…่……...........................................................จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย์ ……………..…    
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้สะดวก  .....................................โทรสาร...................................Email: ......................................... 
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี ้.............................................................................................................. 
2.ช่ือ-นามสกลุ .……………………….…………………..………………ต าแหนง่………………………….....….……… 
เลขที่ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั   …………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู…่……...........................................................จงัหวดั ............................................รหสัไปรษณีย์ ……………..…    
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้สะดวก  .....................................โทรสาร...................................Email: ......................................... 
บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบในโครงการนี ้.............................................................................................................. 
 

ที่ปรึกษาโครงการ (อย่างน้อย 1 คน) 
ช่ือ ..............................................................  ที่อยู/่หนว่ยงาน.................................................................................... 
โทรศพัท์ .................................................................................................................................................................... 
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ข้อมูลโครงการท่ีเสนอขอรับทุน 
1. สถานการณ์การอ่านในพืน้ที่ด าเนินงาน 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
 
 
2. วัตถุประสงค์ 

ควรระบุวตัถุประสงค์ของโครงการให้ชัดเจนที่สดุ  โดยแสดงถึงสิ่งที่วดัผลและประเมินผลได้  (เช่น  ต้องการให้
เกิดผลอะไร  เพียงไร  ผลนัน้จะเกิดกบัใคร  ด้วยเง่ือนไขเวลาอยา่งไร)   
1. ……………………………………………..................................................………………………………………… 
2. ……………………………………………..................................................………………………………………… 
3. ……………………………………………..................................................………………………………………… 
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3. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์  
 

กลุ่มอายุ 
กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ 

 
วิธีการคดัเลอืก 

 
สาเหตุที่เลือก 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

เด็กปฐมวยั (0-6 ปี)       
กลุม่เดก็พิเศษ       
กลุม่อื่นที่เก่ียวข้อง / 
ที่ร่วมด าเนินงาน 
(โปรดระบ.ุ...) 

      

รวม       
 
4. บุคคล หน่วยงาน  องค์กรที่ร่วมท างาน 

 รายช่ือภาคีร่วมงาน / หนว่ยงานสนบัสนนุ ที่มีบทบาทส าคญัในการร่วมคิดโครงการนี ้

 บทบาทส าคญั และการสนบัสนนุ 
1.ช่ือองค์กร................................................................................................................................................. 
   มีบทบาทอะไร(จะท าอะไร) ในโครงการนี.้................................................................................................... 
   ระบช่ืุอคนขององค์กรนัน้ท่ีทราบบทบาทในโครงการนี.้................................................................................. 
   โทรศพัท์.................................................................................................................................................. 
2.ช่ือองค์กร................................................................................................................................................. 
   มีบทบาทอะไร(จะท าอะไร) ในโครงการนี.้................................................................................................... 
   ระบช่ืุอคนขององค์กรนัน้ท่ีทราบบทบาทในโครงการนี.้................................................................................. 
   โทรศพัท์.................................................................................................................................................. 
3.ช่ือองค์กร................................................................................................................................................. 
   มีบทบาทอะไร(จะท าอะไร) ในโครงการนี.้................................................................................................... 
   ระบช่ืุอคนขององค์กรนัน้ท่ีทราบบทบาทในโครงการนี.้................................................................................. 
   โทรศพัท์.................................................................................................................................................. 

 
5. พืน้ที่ด าเนินงาน (แบ่งตามเขตปกครอง) 

 ชื่อสถานที่-พืน้ที่ด าเนินงาน/ความส าคัญของการคัดเลือก
...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

 จ านวนครัวเรือน/ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
. 
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 6. จัดท าแผนปฏิบัตกิารในแต่ละกิจกรรมที่ชดัเจน เป็นช่วงระยะเวลา ที่จะช่วยให้สามารถวางแผนด าเนินงานได้ 

 6.1 กิจกรรม และตัวชีว้ดั     

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรมท าอะไร / วิธีการอย่างไร / ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง 

ตัวชีว้ัด 

คุณภาพ ปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  หนุนเสริม/ผลักดันนโยบายท่ีเอือ้ให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น 

1. สร้างกลไกภาค-ีเครือขา่ยและ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อร่วม
สร้างวฒันธรรมการอา่นใน
ชมุชนท้องถ่ินอยา่งมีพลงั 

   

2. สร้างคณะท างานปฏิบตัิการ
ระดบัพืน้ท่ี (ชมุชน/ต าบล/
อ าเภอ/จงัหวดั) 

   

3. ขบัเคลือ่นให้เกิดนโยบาย / 
ความร่วมมือ (MOU) หนนุ
เสริมการสร้างวฒันธรรมการ
อา่น 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาความรู้ ชุดประสบการณ์ เทคนิค กระบวนการ กิจกรรม ฯลฯ ของพืน้ท่ีส่งเสริมสุขภาวะ     เดก็ปฐมวัยด้วยการอ่าน 

1. สร้างแกนน าอาสาสมคัร
สง่เสริมการอา่น (อสม / พอ่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรมท าอะไร / วิธีการอย่างไร / ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง 

ตัวชีว้ัด 

คุณภาพ ปริมาณ 

แม ่/ ผู้ปกครอง / ครู / เยาวชน 
/ ผู้สงูอาย ุ/ กศน.  

2. พฒันาองค์ความรู้ /หลกัสตูร 
สร้างเสริมวฒันธรรมการอา่น
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

   

3. พฒันาหนงัสอืและสือ่สง่เสริม
การอา่นเพื่อสขุภาวะเดก็
ปฐมวยัที่เหมาะสมบริบท
ชมุชนท้องถ่ิน 

   

4. พฒันา, สร้างพืน้ท่ีสง่เสริมการ
อา่นส าหรับเดก็และครอบครัว
ที่มีรูปแบบและกิจกรรมที่
หลากหลายสอดคล้องความ
ต้องการและบริบทท้องถ่ิน 

   

5. สร้างสวสัดิการหนงัสอืส าหรับ
แมต่ัง้ครรภ์และเด็กปฐมวยั 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างนักส่ือสารส่งเสริมการอ่าน (อาสาสมัคร : Reading Volunteer) สุขภาวะเดก็ปฐมวัยในชุมชนท้องถิ่น 

1. พฒันาศกัยภาพภาคีเครือขา่ย
ให้มีทกัษะในการสง่เสริม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรมท าอะไร / วิธีการอย่างไร / ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง 

ตัวชีว้ัด 

คุณภาพ ปริมาณ 

ระบบอา่น  สร้างเสริมสขุ
ภาวะเด็กปฐมวยั 

2. สร้างเครือขา่ยใหมท่ี่มี
ศกัยภาพในการด าเนินงาน
สง่เสริมการอา่นส าหรับเด็ก
ปฐมวยัโดยใช้งบประมาณใน
ท้องถ่ิน 

   

3. มีผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์จาก
กิจกรรมปฏิบตัิการสง่เสริม
การอา่น และจากเวที
มหกรรม/เวทีสาธารณะระดบั
ภมูิภาค อาทิ เหนือ, ใต้, อิสาน 
และสว่นกลาง 

   

4. มีเด็กปฐมวยั (0-6 ปี)  ได้รับ
ประโยชน์จากโครงการฯ 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่ือสารศักยภาพพืน้ท่ีปฏิบัตกิารส่งเสริมการอ่านเพ่ือสร้างการเปล่ียนแปลงสู่สาธารณะ 

1. มีแผนปฏิบตัิการสือ่สาร
สาธารณะเพื่อสขุภาวะเด็ก
ปฐมวยัด้วยวฒันธรรมการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

กิจกรรมท าอะไร / วิธีการอย่างไร / ผู้ที่เกี่ยวข้องมีใครบ้าง 

ตัวชีว้ัด 

คุณภาพ ปริมาณ 

อา่น 
2. พฒันา-สร้างรูปแบบการ

สือ่สารสร้างกระแสเพื่อสขุ
ภาวะเด็กปฐมวยัด้วย
วฒันธรรมการอา่น 

   

3. มีเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้ เวที
สาธารณะที่น าเสนอกิจกรรม
สง่เสริมการอา่นอยา่งมีสว่น
ร่วม 

   

4. มีการสือ่สาร, สร้างกระแสการ
รับรู้คณุคา่ของการอา่น และ
การสร้างเสริมสขุภาวะเดก็
ปฐมวยั ด้วยวฒันธรรมการ
อา่นในพืน้ท่ีชมุชน และสือ่สาร
สาธารณะ 
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6.2     ประเมินผลกระทบ (Impact) ที่จะเกดิขึน้กับโครงการ 
 
 6.2.1 ระยะเร่ิมต้นโครงการ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 6.2.2 ระยะช่วงกลางโครงการ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
 6.2.3 ระยะช่วงท้ายโครงการ 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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7. ปฏิทินกิจกรรม (Gantt Chart)  (ก าหนดแผนงานกิจกรรมตลอดทัง้ปีงบประมาณ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจ าปี 2562 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

กิจกรรมที่ 1 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 2 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 3 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 4 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 5 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 6 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 7 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 8 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 9 
............................................................................................................. 

          

กิจกรรมที่ 10 
............................................................................................................. 

          



10 
 

 8. งบประมาณ 
 

 

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

จ านวนเงนิที่เสนอแผน 

ทุนสนับสนุนจากชุมชนหรือแหล่งทุนอื่น 

ชื่อแหล่งทุน สิ่งที่สนับสนุน 

ตวัอย่าง 

กิจกรรมที1่ ประชมุคณะท างาน 3 ครัง้ 

 

- ค่า.....................  

- ค่า.....................  

- ค่า.....................  

- ค่า.....................  

รวม ................. 

 

...................... บาท 

 

 อบต. .............. 

 

สถานทีจ่ดัประชมุ 
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9. การบริหารโครงการ 

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

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (แสดงผลที่จะเกิดขึน้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมหลงัจากที่เสร็จสิน้โครงการ โดยสามารถตอบ
วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้) 
1.………………………………………………………………………………………………..................………………….. 
2............................................................................................................................................................................... 
3............................................................................................................................................................................... 
 
11. ความต่อเน่ืองยั่งยนื และการขยายผลโครงการ 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
 

12. ประวัติกลุ่มบุคคล/องค์กร ฯลฯ ที่ขอรับทุน 

…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
 
 
13. แผนที่ตัง้องค์กร 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
…………………………………………………..................................................………………………………………… 
 
 
ช่ือหวัหน้าองค์กร (พิมพ์-หรือเขียนบรรจง) ...................................................................................................................
ต าแหนง่ ................................................................................................................................................................... 
ลายมือช่ือ  ..........................................................................................................วนัท่ี..……………..………………… 
ช่ือผู้ รับผิดชอบโครงการ (พิมพ์-หรือเขียนบรรจง) ..................………….........................................................................
ต าแหนง่ .....…………….............................................................................................................................…….…… 
ลายมือช่ือ  ………...…………………………………..……… ......……………….....วนัท่ี.…………………………..….... 
พยาน (พิมพ์-หรือเขียนบรรจง)  .......................……….……....................…….….........................................................
ต าแหนง่.................………......................................................................................................................................... 
ลายมือช่ือ ………...……………………….…….................…..…………………….วนัท่ี....………………………........... 


