แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
(ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร)

คำนำ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน กศน. (ฉบั บ ปรั บปรุ ง
ตามงบประมาณที่ ได้ รั บจั ดสรร) จั ดท าขึ้ นตามบทบั ญญั ติ ของพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และ
วิ ธี การบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มี บทบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บแผนปฏิ บั ติ ราชการ ในหมวด 3
การบริหารราชการเพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ต่ อภารกิ จของรัฐ มาตรา 9 (1) ก าหนดว่า ก่ อนจะด าเนิ นการ
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การกาหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่ วนราชการตาม (1) ต้องมี รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่ จะต้องใช้
ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จ
ของภารกิ จ และมาตรา 16 ที่ ก าหนดให้ ส่ วนราชการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี โดยให้ ระบุ
สาระส าคั ญ เกี่ ยวกั บ นโยบายการปฏิ บั ติ ราชการของส่ วนราชการ เป้ าหมาย และผลสั มฤทธิ์ ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย ทรัพยากรอื่น และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ ส่ วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใด
ที่มีความจาเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการหรือไม่ โดยให้คานึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจัดทาแผนปฏิบั ติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ น าเข้ าระบบ eMENSCR กอรปกั บ
มติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ 12 มี น าคม 2562 เห็ นชอบให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐปรั บ ปรุ งแผน 3 ระดั บ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรั ฐมนตรี (โครงการส าคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุ ทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560
-2579 นโยบายและจุดเน้ นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึ กษาธิ การ และการเชื่ อมโยงข้ อมู ลสู่ ระบบติ ดตามและประเมิ นผลแห่ งชาติ
( Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform :
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของส านั กงาน กศน. และบริ บทต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ส านั กงาน กศน. จึ งได้ จั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของสานักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สานักงาน กศน. ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) นี้
จนสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี
สำนักงำน กศน.

สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 บทนำ
- ควำมเป็นมำ
- วัตถุประสงค์
- วิธีดำเนินงำน
- ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน.
- ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560
- แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
- นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562–2565)
- คำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
- แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
- เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม
และครอบคลุมและส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
- ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
- นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
- แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนปลัด
กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
- อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน.
- ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 3 สำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ
- เป้ำประสงค์
- (ร่ำง) จุดเน้นกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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สารบัญ (ต่อ)
- เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด ของสำนักงำน กศน.
- งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
- แผนผังควำมเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กับ สำนักงำน กศน.
- แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงสำระสำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน. (ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
ส่วนที่ 4 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
ที่ 4.1 ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
ที่ 4.2 แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
ที่ 4.3 แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
- แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
- ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ
- ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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ที่ 4.4 แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพมนุษย์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
ที่ 4.5 แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงสรุปแผนงำนบูรณำกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของสำนักงำน กศน.
- ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
- แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ส่วนที่ 5 ตำรำงสรุปรำยละเอียดกลุ่มโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
- กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลำง
- สถำนศึกษำขึ้นตรง
- สำนักงำน กศน. จังหวัด/กทม.
ส่วนที่ 6 ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
ส่วนที่ 7 กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม และประเมินผล ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
และมาตรา 16 ได้ ก าหนดให้ ในแต่ ละปี งบประมาณ ส่ วนราชการจะต้ องจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
เพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ และพระราชกฤษฎี กาว่ า ด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จการ
บ้ านเมื องที่ ดี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ ส่ วนราชการทบทวนภารกิ จว่ าภารกิ จใดที่ มี ความจ าเป็ น
หรื อสมควรที่ จะยกเลิ ก ปรั บปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงการด าเนิ นการหรื อไม่ โดยให้ ค านึ งถึ งยุ ทธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาเข้าระบบ eMENSCR กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐปรั บ ปรุ งแผน 3 ระดั บ ให้ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุ ทธศาสตร์ ชาติ และก าหนดแผนการปฏิ บั ติ งานให้ สอดคล้ องกั บปฏิ ทิ นงบประมาณ โดยให้ ทุ กส่ วนราชการ
จั ดท าแผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้ องต้น (Pre-Ceiling)
ตามยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ สอดคล้ องกับแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น
สำนักงำน กศน. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็น
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักกำร
กศน. เพื่อประชาชน “ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ”
(ร่ำง) นโยบำยและจุดเน้นกำรดำเนินงำน สำนักงำน กศน. ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้คุณภำพ
1.1 น้อมนำพระบรมรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
1.2 ขั บ เคลื่ อนกำรจั ด กำรเรี ยนรู้ ที่ สนองตอบยุ ท ธศำสตร์ ชำติ และนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบั นหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และหน้าที่ความเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

1.4 ปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภท ทั้ งหลั ก สู ต รการศึ ก ษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ให้สอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ
สอดคล้ องกับบริบทที่เปลี่ ยนแปลง ความต้องการและความหลากหลายของผู้ เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงปรับลด
ความหลากหลายและความซ้ าซ้ อนของหลั กสู ตร เช่ น หลั กสู ตรการศึ กษาส าหรั บกลุ่ มเป้ าหมายบนพื้ นที่ สู ง
พื้นที่พิเศษและพื้นที่ชายแดน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์
1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ให้ ผู้ เรี ยนสามารถเข้ าถึ งการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ได้ ตามความต้ องการ เพื่ อการสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้
ให้ความสาคัญกับการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนให้ตอบโจทย์การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมินสมรรถภาพผู้ใหญ่
ตลอดจนกระจายอานาจไปยังพื้นที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.6 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ครบวงจร ตั้ งแต่ การลงทะเบี ยนจนการประเมิ นผลเมื่ อจบหลั กสู ตร ทั้ งการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน การศึ กษาต่ อเนื่ อง และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย เพื่ อเป็ น การสร้ างและขยายโอกาสในการเรี ยนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
1.7 พั ฒนำ Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของส านั กงาน กศน.
ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และให้ มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ อที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
1.8 เร่งดำเนินกำรเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน
หน่วยกิต เพื่อการสร้างโอกาสในการศึกษา
1.9 พัฒนำระบบนิเทศกำรศึกษำ การกากับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online
รวมทั้ งส่ งเสริ มการวิ จั ยเพื่ อเป็ นฐานในการพั ฒ นาการด าเนิ นงานการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัย
2. ด้ำนกำรสร้ำงสมรรถนะและทักษะคุณภำพ
2.1 ส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึ กษำตลอดชี วิ ต ที่ เน้ นการพั ฒ นาทั กษะที่ จ าเป็ นส าหรั บ
แต่ละช่วงวัย และการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่
2.2 พั ฒ นำหลั กสู ต รอำชี พระยะสั้ น ที่ เน้ น New skill Up skill และ Re skill
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology
2.3 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิ จ (ศูนย์ Start-up)
ของอำชีวศึกษำ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กับแรงงาน
ที่กลับภูมิลาเนาในช่วงสถานการณ์ COVID – 19

2.4 ยกระดั บผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ น ค้ ำ บริ กำรจำกโครงกำรศู น ย์ ฝึ กอำชี พชุ มชน ที่ เน้ น
“ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจาหน่าย
2.5 ส่ งเสริ มกำรจั ดกำรศึ กษำของผู้ สู งอำยุ เพื่ อให้ เป็ น Active Ageing Workforce
และมี Life skill ในการดารงชีวิตที่เหมาะกับช่วงวัย
2.6 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม/กำรปฏิบัติตัวสำหรับสตรี
ตั้งครรภ์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับแม่และเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและช่วงวัย
2.7 ส่งเสริ มกำรจั ดกำรศึ กษำที่ พั ฒนำทั กษะที่ จ ำเป็ นส ำหรั บกลุ่ มเป้ ำหมำยพิ เศษ
เช่น ผู้พิการ ออทิสติก เด็กเร่ร่อน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
2.8 ส่งเสริมกำรพั ฒนำทักษะดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำ ให้ กับบุคลากรและผู้เรียน
กศน. เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดทากรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.9 ส่งเสริ มให้ ควำมรู้ ด้ ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) การวางแผน
และสร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากรและผู้เรียน กศน.
2.10 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน กศน.
2.11 สร้ำง อำสำสมัคร กศน. เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในชุมชน
2.12 ส่งเสริมกำรสร้ ำงและพั ฒนำนวัตกรรมของบุ คลำกร กศน. รวมทั้ งรวบรวมและ
เผยแพร่เพื่อให้หน่วยงาน / สถานศึกษา นาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
3. ด้ำนองค์กร สถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้คุณภำพ
3.1 ทบทวนบทบำทหน้ ำที่ ข องหน่ วยงำน สถำนศึ กษำ เช่ น สถาบั น กศน.ภาค
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่
3.2 ยกระดับมำตรฐำน กศน.ตำบล และศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง”
(ศศช.) ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สาคัญของชุมชน
3.3 ปรั บรู ปแบบกิ จกรรมในห้ องสมุ ดประชำชน ที่ เน้ น Library Delivery เพื่ อเพิ่ ม
อัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชน
3.4 ให้บริกำรวิทยำศำสตร์เชิงรุก Science @home โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
นาวิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจาวันในทุกครอบครัว
3.5 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น กำรสร้ ำงพื้ น ที่ กำรเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ Public Learning
Space/Co - learning Space เพื่อการสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสังคม
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนของกลุ่ม กศน. จังหวัดให้มีประสิทธิภำพ

4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ
4.1 ขับเคลื่อนกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริ มกำรเรียนรู้ ตลอดชี วิต ตลอดจนทบทวน
ภารกิจบทบาทโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
4.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับต่ำง ๆ ให้มีควำมทันสมัย เอื้อต่อ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เช่น การปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
4.3 ปรับปรุงแผนอัตรำกำลัง รวมทั้งกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนาคนเข้าสู่ตาแหน่ง
การย้าย โอน และการเลื่อนระดับ
4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
ให้ตรงกับสายงาน และทักษะที่จาเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
4.5 เสริมสร้ำงขวัญและกำลังใจให้กับข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกประเภทในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ประกาศเกียรติคุณ การมอบโล่ / วุฒิบัตร
4.6 ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำให้มีความครอบคลุม เหมาะสม
เช่น การปรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของผู้พิการ เด็กปฐมวัย
4.7 ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
เช่ น ข้ อมู ล การรายงานผลการด าเนิ น งาน ข้ อมู ลเด็ กตกหล่ นจากการศึ กษาในระบบและเด็ กออกกลางคั น
เด็กเร่ร่อน ผู้พิการ
4.8 ส่งเสริ มกำรใช้ เทคโนโลยี สำรสนเทศเป็ นเครื่องมื อในการบริหารจั ดการอย่างเต็ ม
รูปแบบ
4.9 ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 และการประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสการดาเนินงานของภาครัฐ (ITA)
4.10 ส่ งเสริ มกำรมี ส่ วนร่ วมของภำคี เครื อข่ ำยทุ กภำคส่ วน เพื่ อสร้ างความพร้ อม
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน
ภำรกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน
6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต
รวมงบประมำณทั้งหมด
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
2. แผนงำนพื้นฐำน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
3. แผนงำนยุทธศำสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4. แผนงำนบูรณำกำร
4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมำณ (บำท)
10,950,397,700
6,268,023,900
1,350,309,500
1,350,309,500
617,990,400
732,319,100
3,304,321,700
2,878,438,400
351,999,300
28,000,000
45,884,000
27,742,600
27,742,600

โครงกำรสำคัญ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามแผนงาน ดังนี้
1. แผนงำนพื้นฐำน
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ
2) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
3) กิจกรรม : สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา สาหรับคนพิการ
4) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชน
ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
5) โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส
6) โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย
7) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
8) โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
9) โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรม : ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้
กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แผนงำนยุทธศำสตร์
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
1) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
1.1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
1.2) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.3) โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
1.4) โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
1.5) โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand
Knowledge Portal : TKP)
1.6) โครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21
1.7) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
1.8) กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่องานอาชีพ
1.9) โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space
1.10) โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
1.11) กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank)
1.12) โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการ

2) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
2.1) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.2) โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เกมส์
2.3) โครงการพั ฒ นาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ งานในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้
2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
1.1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข
1.2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
1.1) โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
3. แผนงำนบูรณำกำร
3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
2) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
4) โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้

ส่วนที่

ฅ

1

บทนำ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9
และมาตรา 16 ได้ ก าหนดให้ ในแต่ ละปี งบประมาณ ส่ วนราชการจะต้ องจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
เพื่ อให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ ต่ อภารกิ จของรั ฐ และพระราชกฤษฎี กาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การบริ ห ารกิ จการ
บ้ านเมื องที่ ดี (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ ส่ วนราชการทบทวนภารกิ จว่ าภารกิ จใดที่ มี ความจ าเป็ น
หรื อสมควรที่ จะยกเลิ ก ปรั บปรุ ง หรื อเปลี่ ยนแปลงการด าเนิ นการหรื อไม่ โดยให้ ค านึ งถึ งยุ ทธศาสตร์ ช าติ
แผนแม่บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ แผนการปฏิ รูปประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ นโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นาเข้าระบบ eMENSCR กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
เห็ น ชอบให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐปรั บ ปรุ งแผน 3 ระดั บ ให้ ส อดคล้ องกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และกาหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดทา
แผนปฏิ บั ติ งานและแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้ อ งต้ น (Pre-Ceiling)
ตามยุ ทธศาสตร์ การจั ดสรรงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ สอดคล้ องกับแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) นั้น
ดังนั้ น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง
สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (โครงการสาคัญเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 แผนปฏิบั ติราชการประจาปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม
แล ะป ระเมิ น ผล แห่ งช าติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and
country Reform : eMENSCR) ตามระเบี ย บว่ าด้ ว ยการติ ด ตามตรวจสอบและประเมิ น ผลการด าเนิ น การ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน กศน. และบริ บทต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ส านั กงาน กศน. จึ งได้ จั ดท า
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน กศน. (ฉบั บ ปรั บปรุ งตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงาน กศน.
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่ น คงแห่ งชาติ
(พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่ งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายและจุ ดเน้ นการจั ดการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ
แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึ กษาธิการ (ฉบั บปรับปรุ งตามงบประมาณ
ที่ ได้ รั บจั ดสรร) แผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทที่เกี่ยวข้องกับสานักงาน กศน.
2. ก าหนดกรอบเค้ าโครง แนวทางการจั ดท าแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของส านั กงาน กศน. (ฉบั บ ปรั บ ปรุ งตามงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรร) ให้ มี ความสอดคล้ องกั บ ยุ ทธศาสตร์
นโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสานหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดทาข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายในการดาเนินงานกิจกรรม
แผนงาน/โครงการที่ จะด าเนิ นการ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิ จ
อานาจหน้าที่ และนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. ยกร่ างแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน กศน. (ฉบั บ ปรั บปรุ ง
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
5. เสนอขออนุ มั ติ ใช้ เป็ นแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั กงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารรูปเล่มและเอกสารออนไลน์ (E-Book) ผ่านทางเว็บไซต์ของสานักงาน กศน.
และกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส านั กงาน กศน. มี แผนปฏิ บั ติ งานและแผนการจั ดสรร/ใช้ จ่ ายงบประมาณ ส าหรั บใช้ เป็ นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.

2

ส่วนที่

ฅ

2

บริบทที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน.

ส ำนั กงำน กศน. ได้ น ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่ บทภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ ชำติ
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) คำแถลงนโยบำย
รัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้ ำหมำยที่ 4 สร้ ำงหลั กประกั นให้ กำรศึ กษำมี คุ ณภำพอย่ ำงเท่ ำเที ยมและครอบคลุ มและส่ งเสริ มโอกำส
ในกำรเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตส ำหรั บทุ กคน แผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุ ทธศำสตร์กำรจั ดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 แผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิกำร ควำมสอดคล้ องกั บแผน 3 ระดั บ
ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 และบริบทต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอำนำจหน้ำที่
ของส ำนั กงำน กศน. เพื่ อใช้ ก ำหนดเป็ นกรอบแนวทำงในกำรจั ดท ำแผนปฏิ บั ติ รำชกำรประจ ำปี งบประมำณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
1. ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 4 ธันวำคม 2560
แผนระดับ 1 : ยุทธศำสตร์ชำติ (ทั้ง 6 ด้ำน)
1. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนควำมมั่นคง”
(1) เป้ ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง 1) ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุ ข
2) บ้ำนเมืองมีควำมมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
(2) ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นควำมมั่ น คง 1) กำรรั ก ษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ 1.3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชนส่วน
ตน 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 2.2) กำรติดตำมเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหำที่อำจอุบัติขึ้นใหม่ (ภัยคุมคำมไซเบอร์)
(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝัง
ค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตย
อัน มีพระมหำกษัตริ ย์ท รงเป็ น ประมุข น้อมน ำเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัช ญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทำงพระรำชดำริ 2) ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำ
สมรรถนะกำรเรียนรู้/วิขำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ
(พื้นที่สูง พื้นที่ตำมตะเข็บชำยแดน และพื้นที่ เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ
และวัฒ นธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 3) พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำร
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)

2. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน”
(1) เป้ ำ หมำยยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ ด้ ำ นกำรสร้ ำ งควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั น
2) ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5) พัฒนำ
เศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 5.1) สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ วำงรำกฐำนกำรศึกษำ
ทั้งในระบบและนอกระบบให้ กับเยำวชนรุ่นใหม่ให้ มีทั กษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบกำร รวมทั้ ง
สร้ำงทักษะพื้นฐำนที่จำเป็นและควำมถนัดที่แตกต่ำงและหลำกหลำยของแรงงำน
(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ด้ วยกำรส่ ง เสริ ม กำรวิ จั ย และนวั ต กรรมกำรบริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำ และพั ฒ นำบุ ค ลำกรวิ จั ย
ทำงกำรศึกษำ และพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพื้นที่และภูมิภำค
3. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์” (หลัก)
(1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุ ษ ย์ 1) กำรปรั บเปลี่ ยนค่ ำนิ ยมและวัฒนธรรม 1.2) กำรบู รณำกำรเรื่องควำมซื่ อสั ตย์วินั ย คุณธรรม
จริยธรรมในกำรจัด กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 1.4) กำรปลูกฝั งค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน
เป็นฐำน 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
2.3) ช่วงวัยแรงงำน 2.4) ช่วงวัยผู้ สูงอำยุ 3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 3.1) กำรปรับเปลี่ ยนระบบกำรเรียนรู้ ให้ เอื้อต่อกำรพั ฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21
3.2) กำรเปลี่ ยนโฉมบทบำท ‘ครู ’ ให้ เป็ นครู ยุคใหม่ 3.3) กำรเพิ่ มประสิ ทธิ ภำพระบบบริหำรจั ดกำรศึ กษำ
ในทุ กระดั บ ทุ กประเภท 3.4) กำรพั ฒนำระบบกำรเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต 3.6) กำรวำงพื้ น ฐำนระบบรองรั บ
กำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุ ษย์ ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบู รณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 2) ส่งเสริม
กำรจั ดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบผ่ ำนประสบกำรณ์ ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ
3) สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วม
ในสั งคมศตวรรษที่ 21 4) สร้ ำงแพลตฟอร์ม ดิ จิ ทั ล รองรั บ กำรเรีย นรู้ รูป แบบใหม่ 5) พั ฒ นำทั ก ษะ
กำรเรี ย นรู้ ภ ำษำต่ ำ งประเทศและสมรรถนะที่ จ ำเป็ น ของผู้ เรี ย น ครู และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ
ในศตวรรษที่ 21 6) บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย
คุณธรรมจริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง 7) พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น
(ภำษำแม่) ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ 8) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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4. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม”
(1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
และสังคม เพิ่มโอกำสให้ ทุกภำคส่ วนเข้ำมำเป็นกำลังของกำรพัฒ นำประเทศในทุกระดับ 4) เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒ นำ กำรพึ่งพำตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพื่อสร้ำงสังคม
คุณภำพ
(2) ประเด็นยุ ทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสั งคม
1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนกำรพัฒนำพื้นที่
บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยำยเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ชุมชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และบทบำทสถำนศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อร่วมพัฒนำพื้นที่และชุมชน
ท้ องถิ่ น 4) กำรเพิ่ มขี ดควำมสำมำรถของชุ มชนท้ องถิ่ นในกำรพั ฒนำ กำรพึ่ งพำตนเองและกำรจั ดกำรตนเอง
4.1) ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ
ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ โดยใช้ข้อมูลควำมรู้และกำรยกระดับกำรเรียนรู้ของครัวเรือน
(3) กำรบรรลุ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคมด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ
ตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุ่มเป้ำหมำย 2) ส่งเสริม พัฒ นำโปรแกรมประยุกต์และสื่ อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล ออนไลน์
แบบเปิดที่เหมำะสมและหลำกหลำย สะดวกทุกที่ ทุกเวลำต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(1) เป้ ำหมำยยุ ทธศำสตร์ ชำติ ด้ ำนกำรสร้ ำงกำรเติ บโตบนคุ ณภำพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรมบนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล
(2) ประเด็ นยุ ทธศำสตร์ชำติ ด้ ำนกำรสร้ ำงกำรเติ บโตบนคุ ณภำพชี วิ ตที่ เป็ นมิ ตร
ต่ อสิ่ งแวดล้ อม 6) ยกระดั บ กระบวนทั ศ น์ เพื่ อ ก ำหนดอนำคตประเทศ 6.1) ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะ
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย
(3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต
ที่ เป็ นมิ ตรต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม ด้ ว ยกลยุ ท ธ์ ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมสร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ควำมตระหนั ก
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
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6. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ”
(1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง 3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
(2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส1.2) ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำประยุ กต์ใช้ 2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ ำหมำยและเชื่อมโยง
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพื้นที่ 2.1) ใช้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อน
พั ฒ นำประเทศ 3) ภำครั ฐ มี ข นำดเล็ ก ลง เหมำะสมกั บภำรกิ จ ส่ งเสริมให้ ประชำชนและทุ กภำคส่ วน
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 3.1) ภำครัฐมีขนำดเหมำะสม 4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 4.2) พัฒนำปรับระบบ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร ำชกำรให้ ทั น สมั ย 5) บุ ค ลำกรภำครั ฐ เป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ 5.1) ภำครัฐมีกำรบริหำรกำลังคนที่มีควำมคล่องตัว
ยึ ดระบบคุ ณธรรม 5.2) บุ คลำกรภำครั ฐยึ ดค่ ำนิ ยมในกำรท ำงำนเพื่ อประชำชน มี คุ ณธรรม และมี กำรพั ฒนำ
ตำมเส้ น ทำงควำมก้ำวหน้ ำในอำชีพ 6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุ จริตและประพฤติมิช อบ
6.2) บุ คลำกรภำครั ฐยึ ดมั่ นในหลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรม และควำมซื่ อสั ตย์ สุ จริต 7) กฎหมำยมี ควำมสอดคล้ อง
เหมำะสมกั บ บริ บ ทต่ ำง ๆ และมี เท่ ำที่ จ ำเป็ น 7.1) ภำครั ฐจั ดให้ มี กฎหมำยสอดคล้ องเหมำะสมกั บ
บริบทต่ำง ๆ
(3) กำรบรรลุ เป้ ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพั ฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร ภำครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ในกำรบริหำรรำชกำร /บริกำรประชำชน 2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำง
ด้ำนกำรศึกษำให้ เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุ บัน และทันต่อกำรใช้งำน 3) สร้ำงและพัฒนำกลไก
กำรบริหำรจั ดกำรศึ กษำให้ มีประสิ ทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้ งกำรมี ส่ วนร่วมกับ
ทุกภำคส่ วนในพื้ นที่ นวัตกรรมกำรศึกษำ 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบั งคั บ
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
ให้ มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะ
องค์กร 6) พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง
และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต 7) พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน
และบุคลำกรกำรศึกษำอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน
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17.2 แผนระดับ 2
17.2.1 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
(1) แผนแม่บทที่ 12 ประเด็น “กำรพัฒนำกำรเรียนรู้” (หลัก)
(1.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรพัฒนำกำรเรียนรู้”
- เป้ำหมำยที่ 1 คนไทยมีกำรศึกษำที่มี คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น
มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย ผู้ เรี ยนมี คุ ณภำพ ทั กษะ และสมรรถนะกำรเรี ยนรู้
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(1.2) แผนย่ อยที่ 3.1 “กำรปฏิ รู ปกระบวนกำรเรี ยนรู้ ที่ ตอบสนองต่ อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21”
- แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 1.1)
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร 1.2) พัฒนำ
กระบวนกำรเรีย นรู้ ของผู้ เรีย นทุก ระดับ กำรศึกษำ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทั กษะเพื่ อพัฒ นำทั กษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้น กำรลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะ
ด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต 1.4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถกำกับกำรเรียนรู้ของตนได้
2) เปลี่ ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้ เป็ นครูยุคใหม่ 2.1) วำงแผนพั ฒ นำและปรับบทบำท “ครูยุคใหม่ ”
ให้เป็น “ผู้อำนวยกำรกำรเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบกำรพัฒนำครู ตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูง
เข้ำมำเป็นครู 2.3) ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน
สำยอำชี พ และระบบสนั บสนุ น อื่ น ๆ 3) เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพระบบบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำในทุ ก ระดั บ
ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 3.2) จัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำของ
โรงเรี ยนในทุ กระดั บ 3.3) ปรั บปรุ งโครงสร้ำง กำรจั ด กำรศึ ก ษำให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพและเพิ่ ม คุ ณ ภำพ
กำรศึ ก ษำ 3.4) เพิ่ ม กำรมีส่ ว นร่ วมจำกภำคเอกชนในกำรจั ดกำรศึ กษำ 4) พั ฒ นำระบบกำรเรีย นรู้
ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่น
4.4) พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัล และดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำในทุกระดับ
ทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 4.5) พัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิทัล
ที่มีคุณภำพที่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
- เป้ ำหมำย คนไทยได้ รั บกำรศึ กษำที่ มี คุ ณภำพตำมมำตรฐำน มี ทั กษะ
กำรเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย 1) พั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำโดยบู ร ณำกำร
องค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 2) สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
ที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่
4) พัฒนำสมรรถนะที่จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 2
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(2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต”
(2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต”
- เป้ำหมำย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21
รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย คนทุ ก ช่ ว งวั ย ได้ รั บ กำรพั ฒ นำอย่ ำ งสมดุ ล
โดยสร้ำงเสริมและพั ฒ นำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถ
อยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษที่ 21
(2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย”
- แนวทำงพั ฒ นำ 3) จั ด ให้ มี ก ำรพั ฒ นำเด็ กปฐมวั ยให้ มี พั ฒ นำกำร
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำน
- เป้ำหมำย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพมำกขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย ปรั บปรุ งสถำนพั ฒ นำเด็ กปฐมวั ยให้ มี คุ ณ ภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 ในมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก ประกอบด้วย 1) พัฒนำกำร
ด้ำนร่ำงกำย 2) พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ 3) พัฒนำกำรด้ำนสังคม 4) พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ
(2.3) แผนย่อยที่ 3.3 “กำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น”
- แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิ ด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
- เป้ ำ หมำย วั ย เรี ย น/วั ย รุ่น มี ค วำมรู้ และทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
ครบถ้ วน รู้ จั กคิ ด วิเครำะห์ รั กกำรเรี ยนรู้ มี ส ำนึ กพลเมื อง มี ควำมกล้ ำหำญทำงจริยธรรม มี ควำมสำมำรถ
ในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย พั ฒ นำทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะอำชี พ
แก่ผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21
(2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน”
- แนวทำงพัฒ นำ 1) ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัย ทำงำนให้มีคุณ ภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เป้ำหมำย 1) แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพิ่มผลผลิต มีทักษะ อำชีพสูง
ตระหนักในควำมสำคัญ ที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัต
ของโครงสร้ำงอำชีพ และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพิ่มขึ้น
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- กำรบรรลุเป้ำหมำย ยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยทำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล
(2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ”
- แนวทำงพั ฒนำ 1) ส่ งเสริ มกำรมี งำนท ำของผู้ สู งอำยุ ให้ พึ่ งพำตนเองได้
ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังสำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ
- เป้ ำหมำย ผู้ สู งอำยุ มี คุ ณภำพชี วิ ตที่ ดี มี ควำมมั่ นคงในชี วิ ต มี ทั กษะ
กำรดำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำ ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำง มูลค่ำเพิ่มให้แก่สังคมเพิ่มขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย ส่ งเสริ มกำรมี งำนท ำของผู้ สู งอำยุ ให้ พึ่ งพำตนเองได้
ทำงเศรษฐกิจ
(3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม”
(3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม”
- เป้ ำหมำย คนไทยมี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ค่ ำนิ ยมที่ ดี งำม และมี ควำมรั ก
และภู มิ ใจ ในควำมเป็ น ไทยมำกขึ้ น น ำหลั ก ปรัช ญำของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมำใช้ ใน กำรด ำรงชี วิ ต
สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย กำรบู รณำกำรเรื่ องควำมซื่ อสั ตย์ วิ นั ย คุ ณธรรม
จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำเอกชน และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “กำรปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำง
จิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี”
- แนวทำงพั ฒ นำ 2) บู ร ณำกำรเรื่ อ งควำมซื่ อ สั ต ย์ วิ นั ย คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในและนอกสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียน
กำรสอนตำมพระรำชดำริ และปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพี ยงในสถำนศึกษำ ส่ งเสริมกิ จกรรมสร้ำงควำมตระหนั กรู้
และกำรมีส่ วนร่ วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม ให้ รองรับกำรเปลี่ ยนแปลงทั้ งในประเทศ
และต่ำงประเทศ 4) ปลู กฝั งค่ำนิ ย มและวัฒ นธรรมโดยใช้ชุม ชนเป็ น ฐำน ส่ งเสริม ชุม ชนให้ เป็ น ฐำน
กำรสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง
- เป้ ำ หมำย คนไทยเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ มี ค วำมพร้ อ มในทุ ก มิ ติ
ตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมดีขึ้น
- กำรบรรลุเป้ำหมำย บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิด
และทัศนคติที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง ส่งเสริม
กิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนักในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำร
มีส่วนร่วม
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(4) แผนแม่บทที่ 1 ประเด็น “ควำมมั่นคง”
(4.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ควำมมั่นคง”
- เป้ำหมำยที่ 2 ประชำชนอยู่ดี กินดีและมีควำมสุขดีขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ำหมำย พัฒนำผู้เรียนให้ มีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะ
กำรเรียนรู้ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท
(4.2) แผนย่อย 3.1 รักษำควำมสงบภำยในประเทศ
- แนวทำงพั ฒ นำ 2) เสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลั กของชำติ
ภำยใต้ กำรปกครองระบอบประชำธิ ปไตย อั นมี พระมหำกษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุ ข โดยปลู กฝั งและสร้ ำง
ควำมตระหนักรู้ถึงควำมสำคัญของสถำบันหลักของชำติ รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย
และชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกต่ำง ๆ รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมนำและเผยแพร่
ศำสตร์ พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง รวมถึ งแนวทำงพระรำชด ำริต่ำง ๆ ให้ เกิ ดควำมเข้ำใจ
อย่ำงถ่องแท้และนำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่ำงกว้ำงขวำง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระรำชกรณียกิจ
อย่ำงสม่ำเสมอ
- เป้ำหมำยที่ 2) คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษำไว้
ซึ่งสถำบันหลักของชำติ สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย 1) ปลู ก ฝั ง ค่ ำ นิ ย มและหลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
เพื่อเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 2) ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้
/วิข ำชีพ ในเขตพั ฒ นำพิ เศษเฉพำะกิ จจั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้ น ที่ พิ เศษ (พื้ น ที่ สู ง พื้ น ที่
ตำมตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
(4.3) แผนย่ อ ย 3.2 กำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
ควำมมั่นคง (ยำเสพติด, ไซเบอร์, ควำมไม่สงบ จชต.)
- แนวทำงพั ฒนำ 1) ป้ องกั นและปรำบปรำมยำเสพติ ด 2) ป้ องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
- เป้ ำ หมำยที่ 1) ปั ญ หำควำมมั่ น คงที่ มี อ ยู่ ในปั จ จุ บั น เช่ น ปั ญ หำ
ยำเสพติดควำมมั่น คงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ ได้รับกำรแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรและพัฒนำประเทศ
- กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดหรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
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(5) แผนแม่บทที่ 6 ประเด็น “พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ”
(5.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อจั ฉริยะ”
- เป้ ำ หมำยที่ 1) ประเทศไทยมี ขี ดควำมสำมำรถในกำรแข่ งขั นสู งขึ้ น
เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญ ทำงเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ เพื่อกระจำยควำมเจริญ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
- กำรบรรลุเป้ำหมำย ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ
(5.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ
- แนวทำงพัฒนำ 2) พัฒนำเมืองขนำดกลำง 2.1) พัฒนำเมืองขนำดกลำง
ทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่ 2.1 (4) พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงสังคมให้สำมำรถยกระดับ
คุณภำพชีวิตและส่งเสริมศักยภำพของประชำชนอย่ำงเต็มรูปแบบ
- เป้ ำหมำย เมื อ งในพื้ น ที่ เป้ ำหมำยที่ ได้ รั บ กำรพั ฒ นำ เพื่ อ กระจำย
ควำมเจริญและลดควำมเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย พั ฒ นำทั กษะแรงงำนฝี มื อตรงกั บควำมต้ องกำร
ของตลำดแรงงำน ในพื้นที่และภูมิภำค (อำทิ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว พื้นที่เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ)
(6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม”
(6.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม”
- เป้ำหมำย คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพิ่มขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย ผู้ เรี ย นได้ รั บ โอกำสทำงกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพ
อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคด้วยรูปแบบหลำกหลำย
(6.2) แผนย่ อ ย 3.1 กำรคุ้ ม ครองทำงสั งคมขั้ น พื้ น ฐำนและหลั ก ประกั น
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ
- แนวทำงพั ฒ นำ 1) ขยำยฐำนควำมคุ้มครองทำงสั งคม โดยกำรจัด
โครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม สำหรับผู้ด้อยโอกำสและคนยำกจนให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำน
ของภำครัฐได้อย่ ำงมีคุณ ภำพ 2) สร้ำงหลักประกันสวัสดิกำรส ำหรั บแรงงำน โดยส่ งเสริมและสนับสนุ น
กำรพั ฒ นำทั กษะแรงงำนให้ ส ำมำรถประกอบอำชีพ และมีรำยได้ตำมศักยภำพ รวมถึงส่ งเสริ ม ให้ มี
กำรจ้ ำ งงำนผู้ สู ง อำยุ เพื่ อ ให้ ผู้ สู ง อำยุ ส ำมำรถพึ่ ง ตนเองด้ ำ นรำยได้ รวมทั้ ง เป็ น ทำงเลื อ กที่ ส ำคั ญ
ช่วยบรรเทำปัญหำจำกกำรลดลงของประชำกรวัยแรงงำน
- เป้ ำหมำย คนไทยทุกคน โดยเฉพำะกลุ่ มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง
ได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพิ่มขึ้น
- กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ
นอกระบบ และกำรศึ กษำตำมอั ธยำศั ย ให้ ผู้ เรี ยนสำมำรถเข้ ำถึ งโอกำสทำงกำรเรี ยนที่ มี คุ ณ ภำพได้
อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพื้นที่และกลุ่มเป้ำหมำย 2) ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้
ผ่ำนระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
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(7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”
(7.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”
- เป้ำหมำย สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย หน่ ว ยงำน/สถำนศึ ก ษำมี กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุณลักษณะ ที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(7.2) แผนย่อย 3.5 กำรยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนำคตประเทศ
- แนวทำงพั ฒ นำ 1) ส่ งเสริ มคุ ณลั กษณะและพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วม
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับ สำกล
โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ
- เป้ ำหมำย คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณ ะและพฤติ ก รรมที่ พึ งประสงค์
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี
- กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
(8) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น “กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ”
(8.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ”
- เป้ำหมำยที่ 1) บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริกำร
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย หน่ วยงำนมี ระบบกำรบริหำรจั ดกำรที่ มี ประสิ ทธิ ภำพ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
(8.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน
- แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำรูปแบบบริกำรภำครัฐเพื่ออำนวยควำมสะดวก
ในกำรให้บริกำรประชำชน 2) พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
3) ปรับวิธีกำรทำงำน เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและได้มำตรฐำนสำกล
- เป้ำหมำย งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำกำรน ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มำประยุกต์ ใช้ในกำรบริหำรรำชกำร/บริกำรประชำชน
(8.3) แผนย่อย 3.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง
- แนวทำงพั ฒนำ 3) จั ด ท ำงบประมำณตอบสนองต่ อ เป้ ำ หมำย
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 5) กำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ก ำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร
- เป้ำหมำย หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ
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- กำรบรรลุเป้ำหมำย สร้ำงและพัฒ นำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ และกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ
(8.4) แผนย่อย 3.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ
- แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย
เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) กำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูล และ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย
- เป้ำหมำย ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย 1) พั ฒ นำระบบฐำนข้ อ มู ล ของจั งหวั ด ภำค
และฐำนข้ อมู ลกลำงด้ ำนกำรศึ กษำ ให้ เป็ นเอกภำพ เชื่ อมโยงกั น เป็ นปั จจุ บั น และทั นต่ อกำรใช้ งำน
2) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งและอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องหน่ ว ยงำนให้ มี ค วำมยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว ไม่ ซ้ ำซ้ อ น
และทันสมัย เอื้อต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร
(8.5) แผนย่อย 3.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
- แนวทำงพั ฒ นำ 1) ปรั บ ปรุ ง กลไกในกำรก ำหนดเป้ ำ หมำยและ
นโยบำยกำลังคนในภำครัฐให้มีมำตรฐำนและเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้ เป็นไปตำมระบบคุณธรรมอย่ำงแท้ จริง 3) พัฒ นำ
บุ คลำกรภำครั ฐ ทุ ก ประเภทให้ มี ควำมรู้ควำมสำมำรถสู ง มี ทั กษะกำรคิด วิเครำะห์ และกำรปรับ ตั ว
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
- เป้ำหมำย บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรทำงำนเพื่อประชำชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ
- กำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำย พั ฒ นำระบบงำนกำรบริ ห ำรงำนบุ ค คล
ของข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน
(9) แผนแม่บทที่ 21 ประเด็น “กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”
(9.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”
- เป้ำหมำย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย หน่ วยงำนมี ระบบกำรบริ หำรจั ดกำรที่ มี ประสิ ทธิ ภำพ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
(9.2) แผนย่อย 3.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
- แนวทำงพั ฒ นำ 1) ปลู ก และปลุ ก จิ ต สำนึ ก กำรเป็ น พลเมื อ งที่ ดี
มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ
2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรม
ที่ส่อไปในทำงทุจริต 5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอื้อต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่
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- เป้ำหมำยที่ 1) ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต
- กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้ มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต
(10) แผนแม่บทที่ 22 ประเด็น “กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม”
(10.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม”
- เป้ ำหมำยที่ 1) กฎหมำยเป็ นเครื่ องมื อให้ ทุ กภำคส่ วนได้ ประโยชน์
จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม
- กำรบรรลุ เป้ ำหมำย หน่ วยงำนมี ระบบกำรบริ หำรจั ดกำรที่ มี ประสิ ทธิ ภำพ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
(10.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำกฎหมำย
- แนวทำงพั ฒ นำ 1) พั ฒ นำกฎหมำย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และ
มำตรกำรต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อกำรพัฒนำประเทศ 2) มีวิธีกำรบัญญัติกฎหมำยอย่ำงมีส่วนร่วม
3) พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนกำรกฎหมำย
- เป้ ำหมำย กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐ และภำคเอกชน
อยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศโดยทั่วถึง
- กำรบรรลุ เป้ำหมำย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
(11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น “กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม”
(11.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม”
- เป้ ำ หมำยที่ 1) ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ด้ ำ นโครงสร้ ำ งฐำน
ทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพิ่มสูงขึ้น
- กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ
(11.2) แผนย่อย 3.4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์ควำมรู้พื้นฐำน
- แนวทำงพัฒนำ 2) พัฒนำองค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์
- เป้ำหมำย ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีฐำนทั้ง 4 ด้ำน
ทัดเทียมประเทศที่ก้ำวหน้ำในเอเชีย
- กำรบรรลุ เป้ ำ หมำย ส่ งเสริ ม กำรวิ จั ย และนวั ต กรรมกำรบริ ห ำร
และจัดกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ
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17.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ
(1) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ
เรื่องที่ 1. กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น)
ประเด็นที่ 1.1) กำรมีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ….. และมี
กำรทบทวน จัดทำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม)
กิ จ กรรม จั ด ท ำแก้ ไขและปรั บ ปรุ ง กฎหมำยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .....
เป้ำหมำยกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับ
ประเด็นที่ 1.2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ (สอดคล้อง 5 กิจกรรม)
กิจกรรม - 3. จัดทำข้อเสนอว่ำด้วย แผนควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัย ครอบคลุมกำรจัดกำรทำงกำรคลัง และผู้จัดกำรศึกษำ
- 4. จัดทำข้อเสนอว่ำด้วย แนวทำงสนับสนุนงบประมำณ
และงบลงทุนให้สถำนศึกษำเอกชนในรูปแบบควำมร่วมมือรัฐและเอกชน สำหรับเด็กที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ
- 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำตำมข้ อ เสนอว่ ำ ด้ ว ยบทบำทขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในกำรจัดกำรศึกษำ
- 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
โดยภำคเอกชนตำมข้อเสนอว่ำด้วยกำรเพิ่มบทบำทของภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ
กำรกำกับดูแลที่เหมำะสม
- 7. จัดทำและขับเคลื่อนตำมข้อเสนอแนวทำงกำรสร้ำง
และเพิ่มสัดส่วนของควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ
เป้ำหมำยกิจกรรม มีส่วนร่วมดำเนินกำรกับหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก
แต่ละกิจกรรม
ประเด็น ที่ 1.3) กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒ นำตนเอง
และกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิ จ กรรม - 2. จั ด ท ำดั ช นี ก ำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
ของกำรศึกษำไทย (Thailand Lifelong Education Index : TLEI)
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ร่ วมสร้ ำงตั วชี้ วั ดเกี่ ยวกั บกำรศึ กษำเพื่ อกำรเรี ยนรู้
ตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ.
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กิ จ กรรม - 3. บู รณำกำรกำรด ำเนิ น งำนร่ ว มกั น ของหน่ ว ยงำน
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บ กำรศึ กษำเพื่ อกำรพั ฒ นำตนเอง และกำรศึ กษำเพื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในลั ก ษณะ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
เป้ำหมำยกิจกรรม บูรณำกำรกำรดำเนินงำนร่วมกันกับหน่วยงำน
ที่เกี่ย วข้องกับ กำรศึก ษำเพื่ อ กำรพั ฒ นำตนเองและกำรศึก ษำเพื่ อ กำรเรียนรู้ต ลอดชีวิต ในลั ก ษณะ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ สร้ำงโอกำสกำรศึกษำกับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่ำนทำงไกล
หรือรูปแบบอื่นที่เหมำะสมกับสภำพของกลุ่มเป้ำหมำย ปรับบทบำท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน
มำกกว่ำกำรเป็นผู้จัด ทบทวนศักยภำพและกำรดำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กร
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด กิ จ กรรมที่ ต อบสนองควำมต้ อ งกำรของกลุ่ ม เป้ ำ หมำยจั ด กำรศึ ก ษำ
เพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้และศูนย์กำรเรียนเพิ่ มขึ้น มีแนวทำงกำรดำเนินงำนส่งเสริม
และสนั บ สนุ น กำรจั ด กำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ก ำหนดคุ ณ ภำพกำรพั ฒ นำวิ ช ำกำร
และกำรพัฒ นำบุคลำกร พัฒ นำบทบำทของสถำนีโทรทัศน์และวิทยุเพื่อกำรศึกษำให้ มีประสิ ทธิภำพ
ยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีสำหรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำชนทั่วไป จัดทำแผนที่
สถำนศึกษำ และศูนย์กำรเรียนรู้ เพื่อจัดสรรให้เหมำะสมและมีควำมเชื่อมโยง ตำมบริบทและควำมต้องกำร
เรื่องที่ 2 กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น)
ประเด็น ที่ 2.1) กำรพัฒ นำระบบกำรดูแล พั ฒ นำ และจัดกำรเรียนรู้
เพื่อให้ เด็กปฐมวัยได้รับ กำรพั ฒ นำ ร่ำงกำย จิตใจ วินั ย อำรมณ์ สังคม และสติปั ญ ญำให้ สมกับวัย
(สอดคล้อง 5 กิจกรรม)
กิจกรรม - 2. จั ด ท ำแนวทำงกำรคั ด เลื อ กเด็ ก เข้ ำ เรี ย นระดั บ
ชั้นประถม ศึกษำปีที่ 1 ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับช่วงวัย
เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทำงกำรคัดเลือกเด็กเข้ำเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่เหมำะสมกับช่วงวัย
กิจกรรม - 3. จั ด ท ำระบบคั ด กรอง และกลไกกำรติ ด ตำมและ
ประเมินผลสำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดทำข้อเสนอว่ำด้วยระบบกำรคัดกรอง และร่วม
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษในหน่วยให้บริกำร
กิจกรรม - 4. จั ด ท ำแน วท ำงกำรพั ฒ นำในช่ ว งรอยเชื่ อ มต่ อ
(transition period) ระหว่ำงวัย 2 - 6 ปี
เป้ ำ หมำยกิ จ กรรม จั ด ท ำข้ อ เสนอแนวทำงกำรพั ฒ นำในช่ ว ง
รอยเชื่อมต่อ (transition period) ระหว่ำงวัย 2 - 6 ปี
กิจกรรม - 5. จั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ก ำรร่ว มกั น ระหว่ ำงกระทรวงหลั ก
4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย
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เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดทำแผนปฏิบัติกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวง
หลัก 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อม
รอบด้ำน
กิ จกรรม - 6. จั ดท ำข้ อเสนอแผนปฏิ บั ติ กำรว่ ำด้ วยกำรยก ระดั บคุ ณภำพ
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก
เป้ ำ หมำยกิ จ กรรม ร่ ว มยกร่ ำ งข้ อ เสนอแผนปฏิ บั ติ ก ำรว่ ำ ด้ ว ย
กำรยกระดั บ คุ ณ ภำพของศู น ย์ พั ฒ นำเด็ ก เล็ ก และศู น ย์ เลี้ ย งเด็ ก รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ครู พี่ เลี้ ย งเด็ ก
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำให้มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์กำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก
ประเด็ นที่ 2.2) กำรสื่ อสำรสั งคมเพื่ อสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพั ฒนำเด็ ก
ปฐมวัย (สอดคล้อง 1 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
เป้ ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดทำแนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ผลิต สื่อประชำสัมพันธ์ และร่ำงคู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ ก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรเลี้ยงดู ดูแล
และพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง
เรื่องที่ 3 กำรปฏิรูปเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ (สอดคล้อง 2 ประเด็น)
ประเด็ น ที่ 3.1) กำรด ำเนิ น กำรเพื่ อลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำงกำรศึ กษำ
(สอดคล้อง 5 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกำสและพัฒนำคุณภำพนักเรียน เพื่อบรรเทำ
อุปสรรคกำรมำเรียนของนักเรียนยำกจนพิเศษและยำกจนให้มีควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ
จนสำเร็จกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและตำมศักยภำพ
เป้ ำหมำยกิจกรรม นักเรียนยำกจนพิเศษและยำกจน ได้รับเงินอุดหนุ น
ปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพื่อบรรเทำอุปสรรคกำรมำเรียน
ในปีกำรศึกษำ 2/2563 และ 2/2564
กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำและพัฒนำทักษะอำชีพ
เป้ ำหมำยกิ จกรรม สนั บ สนุ น ให้ เด็ก เยำวชนนอกระบบกำรศึก ษำ
ให้กลับเข้ำศึกษำต่อหรือได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ
กิจกรรม - 5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู
เป้ ำหมำยกิจกรรม ครูน อกระบบ ได้รับ กำรเสริม สร้ำงและพั ฒ นำ
คุณภำพและประสิทธิภำพ
กิจกรรม - 6. พัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อกำรจัดกำรเชิงระบบเพื่อควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
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เป้ ำห มำยกิ จกรรม พั ฒ น ำฐำน ข้ อมู ลขน ำดให ญ่ (Big Data)
ของกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำสทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ
จำกเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก ที่เชื่อมโยงและบูรณำกำร 6 กระทรวง เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
แม่นยำ และสนับสนุนกำรวิเครำะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
กิจกรรม - 7. ส่ งเสริมกำรมี ส่ วนร่ วมของทุ กภำคส่ วน เพื่ อสร้ ำงสั งคม
แห่งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
เป้ ำ หมำยกิ จ กรรม ส ำรวจสถำนะควำมเหลื่ อ มล้ ำและคุ ณ ภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)
ประเด็นที่ 3.3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพื้นที่ห่ำงไกล
หรือในสถำนศึกษำที่ต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม)
กิจกรรม - 3. พัฒ นำระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้ กระจำยตั ว
ออกไปในพื้นที่ที่มีควำมขำดแคลนครู
เป้ำหมำยกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจำยตัวออกไป
ในพื้นที่ที่มีควำมขำดแคลนครู
เรื่องที่ 4 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตคัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพครู อำจำรย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น)
ประเด็นที่ 4.1) กำรผลิตครู และกำรคัดกรองครู เพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภำพ
ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิจกรรม - 2. กำหนดอัตรำบรรจุครูที่จบกำรศึกษำโดยผ่ำนแผนกำรผลิต
และพัฒนำครู
เป้ ำหมำยกิจกรรม วิเครำะห์ อั ตรำกำลั งในกำรผลิ ตและพั ฒ นำครู
เพื่อขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
กิจกรรม - 3. จัดท ำระบบข้อมู ลครูที่ รวบรวมข้อมูลกำรผลิ ต กำรใช้
และกำรคำดกำรณ์อัตรำกำลังครูในสำขำที่ขำดแคลน
เป้ ำหมำยกิจกรรม มีระบบข้อมูลครู ที่สำมำรถสื บค้นข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรผลิต กำรใช้ และกำรคำดกำรณ์อัตรำกำลังครูในสำขำที่ขำดแคลนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ประเด็นที่ 4.2) กำรพัฒนำวิชำชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. จั ดตั้ งหน่ วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำร กำรพั ฒนำ
ทำงวิชำชีพให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้ ำหมำยกิ จกรรม มี หน่ วยงำนกลำงในกำรบริหำรจั ดกำรกำรพั ฒ นำ
ทำงวิชำชีพให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
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กิจกรรม - 5. จัดทำระบบและกลไกใหม่เพื่อให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง
หรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ ำหมำยกิจ กรรม ออกแบบระบบพั ฒ นำครูตำมหลั กสู ตรสำระที่
กำหนด โดยเน้นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้ครูได้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย
กิจกรรม - 10. จัดทำระบบในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ
หลักสำหรับครูชำนำญกำร
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ครูช ำนำญกำรมี ควำมเชี่ ยวชำญในกำรปฏิ บั ติ
หน้ำที่และเป็นไปตำมมำตรฐำน
กิจกรรม - 11. จัดทำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ำย
ครู National Professional Teacher Platform (NPTP)
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ออกแบบและพั ฒ นำระบบเทคโนโลยี สำรสนเทศ
ขับเคลื่อนเครือข่ำยครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภำพ
ประเด็ น ที่ 4.3) เส้ น ทำงวิ ช ำชี พ ครู เพื่ อ ให้ ค รู มี ค วำมก้ ำ วหน้ ำ ได้ รั บ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. กำหนดมำตรฐำนวิชำชีพครูในกำรปฏิบัติงำนครู
เป้ำหมำยกิจกรรม มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของครู
กิ จ กรรม - 2. แก้ ไขปรั บปรุ งหลั กเกณฑ์ กำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทน
กำรเลื่อนวิทยฐำนะ และกำรคงวิทยฐำนะของครู
เป้ำหมำยกิจกรรม ครูมีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน
โดยได้รับ ค่ำตอบแทนที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรเลื่ อนและกำรคงวิทยฐำนะ ที่ส อดคล้องกับคุณ ภำพ
ในกำรปฏิบัติงำน
ประเด็นที่ 4.4) กำรพัฒ นำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม)
กิ จ กรรม - 1. จั ด ท ำข้ อ ก ำหนดสมรรถนะหลั ก และมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
เป้ ำ หมำยกิ จ กรรม ข้ อ ก ำหนดสมรรถนะหลั ก และมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็นเกณฑ์หนึ่งสำหรับกำรประเมินผู้บริหำร
กิจกรรม - 3. จัดทำแผนอัตรำกำลังและกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร
เป้ ำหมำยกิ จกรรม กำรบริ ห ำรอั ตรำก ำลั งและกำรพั ฒ นำศั กยภำพ
ของผู้ บริหำรมีป ระสิท ธิภ ำพ และผู้ บ ริห ำรมีส มรรถนะตำมข้อกำหนดสมรรถนะหลั ก และมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน
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กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนำผู้บริหำร ให้มีสมรรถนะหลัก
และได้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำมี คุ ณสมบั ติ ตำมข้ อก ำหนด
สมรรถนะหลักและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
ประเด็ น ที่ 4.5) องค์ กรวิ ชำชี พ ครู และปรั บ ปรุ งกฎหมำยที่ เกี่ ยวข้ อง
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิจกรรม - 3. กำหนดบทบำทหน้ำที่และอำนำจของ ก.ค.ศ. โดยเน้น
ระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล
เป้ ำหมำยกิจกรรม บทบำทและอ ำนำจหน้ ำที่ ของ ก.ค.ศ.ที่ มี ควำมชั ดเจน
และสอดคล้องกับภำรกิจ
กิ จ กรรม - 5. ยกร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ....
เป้ำหมำยกิจกรรม พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ....
เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น)
ประเด็นที่ 5.1) กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรประเมินเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม)
กิจกรรม- 2. พั ฒนำครู ในกำรจั ดกำรเรี ยนรู้ เชิ งรุ ก และกำรวั ด ประเมิ นผล
เพื่ อพั ฒนำผู้ เรี ยน รวมทั้ งกำรพั ฒนำควำมรู้ และสมรรถนะด้ ำนเนื้ อหำสำระที่ สอน ด้ ำนศำสตร์กำรสอน
ด้ ำนกำรใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ในกำรเรี ย นรู้แ ละกำรสอนด้ ำนกำรพั ฒ นำทั ก ษะแห่ งศตวรรษ ที่ 21
และด้ำนบทบำทของครูในยุคใหม่
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ครูมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำใจสำมำรถจั ด กำรเรี ยนรู้
เชิงรุกได้ ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรำยวิชำเพิ่มเติม
หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรนำไปจัดกำรสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำ สนับสนุน
ชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำ เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำเพิ่มเติม
เป้ ำหมำยกิจกรรม จัดตั้งคลั งชุดกำรสอนส ำเร็จรูป รำยวิชำเพิ่ มเติ ม
และกิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เรี ย นที่ ผ่ ำนกำรคั ด กรองจำกผู้ เชี่ ยวชำญ ให้ ครูเข้ ำถึ งเพื่ อน ำไปใช้แ ละเรี ยนรู้
เพื่อพั ฒ นำ
ขึ้น เองได้ สถำนศึกษำมีรำยวิชำเพิ่มเติม หรือกิจกรรมพัฒ นำผู้เรียนที่พัฒ นำขึ้นเอง
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ควำมพร้อม จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร
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กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
เป้ำหมำยกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เพื่อให้ครู
และนักเรียนเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้
ประเด็นที่ 5.2) กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
เป้ ำหมำยกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสำระกำรเรียน
กำรสอน เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน
กิจกรรม - 3 จัดทำจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริม
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ
เป้ ำ หมำยกิ จ กรรม จรรยำบรรณ (Code of conduct) ของครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ
ประเด็ น ที่ 5.3) กำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ
และระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรปรับระบบกำรทดสอบระดับชำติ
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ร่วมปรับปรุงกำรทดสอบระดั บชำติ และพั ฒ นำ
แบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นควำมสอดคล้องระหว่ำงสมรรถนะ
ที่คำดหวังตำมหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคำถำมที่ใช้วัด
กิจกรรม - 2. จัดทำข้อเสนอให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงวิธีกำร
ในกำรจัดสรรโอกำสและกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อและประกำศใช้
เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้เรียนได้รับกำรจัดสรรโอกำสและได้เข้ำศึกษำต่อ
ด้วยด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย
ประเด็นที่ 5.4) กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม)
กิจกรรม- 1. จั ดท ำข้อเสนอว่ำด้ วยกำรพั ฒนำคุ ณภำพของกำรจัดกำรศึ กษำ
ผ่ำนกำรประกันคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพ
เป้ ำหมำยกิ จกรรม สถำนศึกษำสำมำรถจั ดกำรศึกษำได้ อย่ ำงมี คุณภำพ
ประสิ ท ธิภ ำพ มี ธ รรมำภิ บ ำล เกิ ด กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรจั ด กำรศึ กษำอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง ตำมปรัช ญำ
และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ และมีระบบควำมรับผิดชอบทำงกำรศึกษำ (Educational Accountability)
บนพื้นฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน
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กิจกรรม - 2. ประกำศ/กฎกระทรวงว่ำด้ ว ยหลั กเกณฑ์ วิธีก ำร
และข้อกำหนดด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำสำหรับกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำนำไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ ำหมำยกิ จ กรรม สถำนศึ ก ษำมี แ นวปฏิ บั ติ ก ำรประกั น คุ ณ ภำพ
กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ เป็นระบบที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้ำง
ภำระต่อสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนของครู
กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมำณ และมีระบบสนับสนุนกำรดำเนินงำน
เพื่อพัฒนำระบบคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ของครู ผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ประเด็ น ที่ 5.5) ระบบควำมปลอดภัยและระบบสวัสดิกำรของผู้ เรียน
(สอดคล้อง 4 กิจกรรม)
กิจกรรม - 2 พัฒนำระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำที่มีควำม
ทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้ำถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหำฉุกเฉินได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ
เป้ำหมำยกิจกรรม แอพพลิเคชั่นสำหรับกำรติดตำม ดูแล คุ้มครองผู้เรียน
ในสถำนศึกษำ
กิจกรรม - 3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรใช้ระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ
เป้ำหมำยกิจกรรม ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพในกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ
กิจกรรม - 4. จัดบริกำรกำรดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย
สุขภำพและสวัสดิภำพ ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ
เป้ ำหมำยกิ จ กรรม ผู้ เรีย นได้ รับ กำรช่ ว ยเหลื อ ดู แ ล และคุ้ ม ครอง
ทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพ
กิ จ กรรม - 5 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ระบบกำรคุ้ ม ครองผู้ เรี ย นให้ มี
ประสิทธิภำพต่อเนื่องและยั่งยืน
เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำมีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
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เรื่ อ งที่ 6 กำรปรั บโครงสร้ ำงของหน่ วยงำนในระบบกำรศึ กษำ เพื่ อบรรลุ
เป้ ำหมำย ในกำรปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (สอดคล้อง
2 ประเด็น)
ประเด็นที่ 6.1) สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. จั ด ท ำร่ ำ งกฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำรกระจำยอ ำนำจ
กำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน (วิชำกำร งบประมำณ บุคคล และบริหำรงำนทั่วไป)เป้ำหมำยกิจกรรม
สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอำนำจในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำใน 4 ด้ำน ตำมควำมเหมำะสม
และบริบทของพื้นที่ และกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
ประเด็ น ที่ 6.3) กำรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม)
กิจกรรม - จัดทำข้อเสนอกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำที่และอำนำจ
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติฉบับให่
เป้ำหมำยกิจกรรม กระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรแบ่งหน้ ำที่และอำนำจ
ที่ชั ดเจนระหว่ำงหน่ ว ยงำนนโยบำย หน่ วยงำนกำรก ำกั บ หน่ ว ยงำนกำรสนั บสนุ น และหน่ว ยงำน
กำรปฏิบัติกำร
เรื่องที่ 7 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเด็น)
ประเด็นที่ 7.1) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิจกรรม - 2. น ำผลกำรใช้ สื่ อ ดิ จิ ทั ล และนวั ต กรรมที่ ได้ รั บ มำ
ประมวลและดำเนินกำรผูกรวมและนำมำพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
เป้ ำหมำยกิจกรรม ร่ว มพั ฒ นำโครงสร้ำงพื้ น ฐำนของแพลตฟอร์ม
กำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
กิจกรรม - 3 ขยำยเครือ ข่ ำยแพลตฟอร์ม กำรเรียนรู้ด้ ว ยดิ จิทั ล
โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP)
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ผู้ เรีย น ครู และคนทุ กช่ ว งวัย เข้ำถึงทรัพ ยำกร
กำรเรียนรู้ และสื่อกำรจัด กำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ ที่มีคุณภำพสูง ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
ด้ว ยดิ จิ ทั ล แห่ งชำติ และได้ รั บ กำรแนะแนว (Consulting) ให้ ส ำมำรถพั ฒ นำได้ อ ย่ ำงเต็ ม ศั กยภำพ
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจจนสำมำรถประกอบอำชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงยั่งยืน
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ประเด็ น ที่ 7.2) ระบบข้ อ มู ล สำรสนเทศเพื่ อ กำรศึ ก ษำ (Big Data
for Education) (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. จัดทำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ (Big Data
In Education)
เป้ ำ หมำยกิ จ กรรม ระบบข้ อ มู ล และสำรสนเทศเพื่ อ กำรบริ ห ำร
จั ด กำรศึ ก ษำ (Education Management Information System : EMIS) ซึ่ ง มี ฐ ำนข้ อ มู ล กลำง
รำยบุคคลที่อ้ำงอิงจำกเลขบัตรประจำตัว ประชำชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงำน
ที่จัดกำรศึกษำทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลได้
กิจกรรม - 2. จั ดท ำกฎหมำยกำรบริ ห ำรข้ อมู ล และสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ
เป้ ำ หมำยกิ จ กรรม ประกำศกฎหมำยกำรบริ ห ำรข้ อ มู ล และ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ , จัดโครงสร้ำงองค์กรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำแห่งชำติ
ป ระเด็ น ที่ 7.3) กำรพั ฒ น ำควำม เป็ น พ ลเมื องดิ จิ ทั ล (digital
citizenship) ในด้ ำ นควำมฉลำดรู้ ดิ จิ ทั ล (digital literacy) ควำมฉลำดรู้ ส ำรสนเทศ (information
literacy) ควำมฉลำดรู้ สื่ อ (media literacy) เพื่ อกำรรู้ วิ ธี ก ำรเรี ย นรู้ (learning how to learn)
ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนกำรมีพ ฤติกรรมที่ส ะท้อนกำรรู้กติกำ มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับ
กำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต (สอดคล้อง 3 กิจกรรม)
กิจกรรม - 1. จัดทำข้อเสนอว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนดิจิทัล
และกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ข้ อเสนอว่ำด้ วยกำรเสริมสร้ ำงทั กษะกำรรู้ดิ จิ ทั ล
และกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน, กำหนดสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Digitaland media
literacy) ที่ปรับตำมควำมจำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมำะสม
กิจกรรม - 2. เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ
เป้ำหมำยกิจกรรม บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ, คู่มือควำมรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้ เท่ำทันสื่อ
สำหรับผู้ปกครอง นั กเรียน วัยทำงำน ผู้สูงอำยุ, ดำเนินงำนร่วมกับศูนย์กำรเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ในกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้กับประชำชน เน้นกลุ่มผู้สูงอำยุ
กิจกรรม - 3. ประเมินสมรรถนะด้ำนดิจิทัล และกำรรู้เท่ำทันสื่ อ
ของคนไทย
เป้ำหมำยกิจกรรม นำร่องกำรประเมินระดับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและ
กำรรู้ เท่ ำ ทั น สื่ อ แต่ ล ะช่ ว งวั ย และทบทวนแก้ ไข ปรั บ ปรุ ง , ประชำชนในวั ย เรี ย นและผู้ สู ง อำยุ
มีระดับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่ออยู่ในระดับดีมำก
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(2) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง
เรื่ อ งที่ 1/ประเด็ น ที่ 1 กำรเสริ ม สร้ ำ งวั ฒ นธรรมทำงกำรเมื อ งและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
กิจ กรรมที่ 1/กลยุท ธ์ที่ 1 กำรให้ ก ำรศึ กษำและเสริม สร้ำงวัฒ นธรรม
ทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย
เป้ำหมำยกิจกรรม มีโรงเรียน ประชำธิปไตยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
ต่อปีของจำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ
กิ จ กรรมที่ 2/กลยุ ท ธ์ ที่ 2 จั ด ให้ มี ก ำรให้ ค วำมรู้ ท ำงด้ ำนกำรเมื อ ง
กำรปกครอง (Political Education) วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย (Civic Education)
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ระดั บควำมรู้ วั ฒ นธรรมทำงกำรเมื อง และกำรเมื อง
กำรปกครองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60
(3) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และชื่อมโยงกัน
ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล
กิ จ กรรมที่ 2/กลยุ ท ธ์ ที่ 2 น ำระบบดิ จิ ทั ล มำใช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน
และกำรบริหำรรำชกำร
เป้ ำหมำยกิ จกรรม หน่ วยงำนภำครั ฐสำมำรถด ำเนิ นงำนตำมภำรกิ จได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้งำน
กิ จ กรรมที่ 3/กลยุ ท ธ์ ที่ 3 บู ร ณำกำรข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงำนภำครั ฐ
เพื่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
เป้ำหมำยกิจกรรม 1) หน่วยงำนของรัฐมี Chief Data Officer ซึ่งมีอำนำจ
หน้ำที่ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดทำข้อมูลสำคัญ
ตำมมำตรฐำนที่กำหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกได้ 3) หน่วยงำนภำครัฐมีข้อมูลสำคัญ
ที่ใช้ในกำรตัดสินใจ และกำรจัดอันดับของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 4) ผู้บริหำรระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน ทันสมัย สำหรับใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 5) หน่วยงำนมีผู้รับผิดชอบ
ในกำรรวบรวม จัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล
เรื่ อ งที่ 3/ประเด็ น ที่ 3 โครงสร้ ำ งภำครั ฐ กะทั ด รั ด ปรั บ ตั ว ได้ เ ร็ ว
และระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง
กิ จ กรรมที่ 1/กลยุ ท ธ์ ที่ 1 ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นำโครงสร้ ำ งและระบบ
บริหำรงำนของรัฐ และลด/ละลำยควำมเป็นนิติบุคคลของกรม
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เป้ ำหมำยกิ จ กรรม 1) ส่ ว นรำชกำรมี ก ำรจั ด ท ำแผนปฏิ รู ป องค์ ก ำร
โดยมี ก ำรทบทวน 4 ด้ ำ น ได้ แ ก่ โครงสร้ ำ ง กระบวนงำน บุ ค ลำกร และกฎหมำย 2) ปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ
กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่
เป้ำหมำยกิจกรรม ดำเนินกำรตำมแผนได้ 100%
เรื่องที่ 4/ประเด็นที่ 4 กำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
กิ จ กรรมที่ 1/กลยุ ท ธ์ ที่ 1 จั ด ก ำลั งคนให้ ส อดคล้ อ งกั บ ควำมจ ำเป็ น
ในกำรบริกำรสำธำรณะที่สำคัญ และขับเคลื่อนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ ำหมำยกิ จกรรม ก ำลั ง คนที่ เหมำะกั บ งำน/ชนิ ด /คุ ณ ภำพในเวลำ
ที่ต้องกำรที่สอดคล้องกับบทบำทของภำครัฐและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ
กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำทักษะและสมรรถนะใหม่เพื่อสร้ำงควำมพร้อม
เชิงกลยุทธ์ให้กับกำลังคนภำครัฐ (New Mindsets and Skillsets)
เป้ ำหมำยกิจกรรม 1) ภำครัฐมีกำลั งคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อ
กำรเปลี่ย นแปลงทัน สมัย และเป็ น สำกล 2) ภำครัฐ มีแผนและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์กำลั งคน
สู ง อำยุ ที่ มี ศั ก ยภำพ 3) ข้ ำ รำชกำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ มี ค่ ำ นิ ย มและอุ ด มกำรณ์ ที่ ก ล้ ำ ยื น หยั ด
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจำกประโยชน์สำธำรณะ และดำรงตนตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ มี ก ระบวนทั ศ น์ ใหม่ (New Paradigm)และมี จิ ต วิ ญ ญำณ
กำรเป็ น ผู้ ป ระกอบกำรสำธำรณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มี ก ลไกและมำตรกำรคุ้ ม ครอง
เจ้ำหน้ำที่จำกกำรใช้อำนำจที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชำ
กิ จ กรรมที่ 4/กลยุ ท ธ์ ที่ 4 ติ ด ตำม ตรวจสอบและประเมิ น ผล
กำรใช้กำลังคนในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ (Workforce Audit)
เป้ ำหมำยกิจกรรม 1) รัฐบำลมีส ำรสนเทศส ำหรับกำรตัดสิ นใจเพื่อให้
กำรใช้ ก ำลั งคนภำครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพประสิ ท ธิผ ล 2) ส่ ว นรำชกำรมี ส ำยงำนต ำแหน่ ง และระดั บ
สอดคล้องกับควำมจำเป็นของภำรกิจภำครัฐ
เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำงและรักษำ
คนดีคนเก่งไว้ในภำครัฐ
กิ จกรรมที่ 1/กลยุ ทธ์ ที่ 1 ดึ งดู ดผู้ มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถและมี จิ ตสำธำรณะ
เข้ำมำทำงำนในหน่วยงำนของรัฐ
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เป้ำหมำยกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบกำรจ้ำงงำน และช่องทำงกำรสรรหำ
บุคลำกรภำครัฐที่หลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจ รวมทั้งวิถีกำรทำงำนและกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
และผู้ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสู ง 2) ส่ วนรำชกำรมีกำรพั ฒนำจุดแข็งให้เป็ นแรงดึงดูดและสร้ำงแรง
บันดำลใจให้กับผู้สมัครงำน 3) มีระบบกำรจัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
4) มี ร ะบบกำรสอบวั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถทั่ ว ไป และคุ ณ ลั ก ษณะกำรเป็ น เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ข องรั ฐ
ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำครัฐทุกประเภท
กิ จ กรรมที่ 2/กลยุ ท ธ์ ที่ 2 ส่ ง เสริ ม จู ง ใจ และรั ก ษำผู้ มี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะไว้ในภำครัฐ
เป้ ำหมำยกิ จกรรม กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ งำนเที่ ยงตรง เป็ นรู ปธรรม
และมีควำมเป็นธรรมมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมเข้มข้น และสำมำรถคัดกรองบุคลำกร
ที่ไม่มีประสิทธิภำพให้ออกจำกรำชกำร
กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำขีดควำมสำมำรถและสร้ำงควำมผูกพัน
ต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลำกรภำครัฐ
เป้ ำหมำยกิ จกรรม 1) เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐทุ กระดั บ (อำทิ เจ้ ำหน้ ำที่ ใหม่
ระดับมืออำชีพ นั กบริหำรระดับ ต้น นักบริหำรระดับกลำง และนักบริห ำรระดับสู ง ) ได้รับกำรพัฒ นำ
อย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับสำยอำชีพ ช่วงอำยุ และพื้นที่ทำงำน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่ำง
กำรทดลองงำน (Induction Training) มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในกำรสร้ ำ งสมรรถนะและทั ศ นคติ ใ หม่
ในกำรท ำงำนภำครั ฐ (New Mindsets) 3) กำรพั ฒนำบุ คลำกรภำครั ฐนำไปสู่ กำรปรั บปรุ งและพั ฒนำ
ผลกำรปฏิบัติงำน , กำรลงทุนในกำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมคุ้มค่ำ
กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล
เป้ ำหมำยกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลหรือหน่วยงำน
ของรัฐ น ำประมวลจริย ธรรมส ำหรับ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปใช้ในกำรบริห ำรงำนบุ คคล 2) องค์กรกลำง
บริ ห ำรงำนบุ ค คลกำหนดหลั ก เกณฑ์ กำรใช้พ ฤติก รรมคุณ ธรรมและจริยธรรมในกำรเลื่ อ นต ำแหน่ ง
กำรลดตำแหน่ง กำรย้ำยตำแหน่ง เป็นต้น
กิจ กรรมที่ 6/กลยุ ท ธ์ที่ 6 พั ฒ นำทำงก้ ำวหน้ ำในสำยอำชีพ และสร้ำง
ควำมต่อเนื่องในกำรดำรงตำแหน่ง
เป้ำหมำยกิจกรรม ทุกสำยอำชีพมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำที่เปิดกว้ำง มีโอกำส
และประสบกำรณ์ ท ำงำนที่ ห ลำกหลำย ท ำให้ ภ ำครั ฐ สำมำรถระดมสรรพก ำลั ง ควำมเชี่ ย วชำญ
มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด
เรื่ อ งที่ 6/ประเด็ น ที่ 6 กำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ คล่ อ งตั ว โปร่ ง ใส
และมีกลไกป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน
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กิ จ กรรมที่ 1/กลยุ ท ธ์ ที่ 1 น ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มำใช้ ป รั บ ปรุ ง ระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
เป้ ำหมำยกิ จ กรรม หน่ ว ยงำนของรั ฐ สำมำรถเชื่ อ มโยงระบบข้ อ มู ล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของตนกับระบบของกรมบัญชีกลำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย
เรื่ อ งที่ 1/ประเด็ น ที่ 1 มี ก ลไกให้ ก ำรออกกฎหมำยเป็ น กฎหมำยที่ ดี
และเท่ำที่จำเป็น รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลบังคับแล้วเพื่ อให้สอดคล้องกับหลักกำร
ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำกฎหมำยเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย กำรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมจำเป็นในกำรตรำกฎหมำย
กำรรั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น ของผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง กำรวิ เ ครำะห์ ผ ลกระทบที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น จำกกฎหมำย
เพื่ อ เป็ น หลั ก เกณฑ์ ประกอบกำรจั ดท ำร่ำงกฎหมำยรวมทั้ งก ำหนดหลั กเกณฑ์ กำรประเมิ นผลสั มฤทธิ์
ของกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว
เป้ำหมำย –
(5) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งกำเนิด
ให้มีประสิทธิภำพ
กลยุ ทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียน
ในกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
เป้ำหมำย –
(6) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน
กิ จ กรรมที่ 1/กลยุ ท ธ์ ที่ 1 กำรจั ด สั ม มนำเรื่ อ ง “กำรรู้ เท่ ำ ทั น สื่ อ ”
ในโรงเรียนและในมหำวิทยำลัยและในสถำนที่สำธำรณะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่นอกสถำนศึกษำ
ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง
เป้ำหมำยกิจกรรม สร้ำงควำมตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษำ
(7) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม
เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้และกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม
กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงพลังแผ่นดิน
เป้ำหมำยกิจกรรม –
(8) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
เรื่องที่ 1/ประเด็นที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตสำนึกของประชำชน
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม
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เป้ ำหมำยกิ จกรรม สร้ ำงนิ สั ยไม่ โกงและไม่ ยอมให้ ผู้ ใดโกงเพื่ อต่ อต้ ำน
กำรทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจำกเด็กและเยำวชน
เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม
กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
หรือผู้บั งคับ บัญ ชำ มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒ นธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย
ไม่ดำเนินกำรให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดอำญำ
เป้ำหมำยกิจกรรม บริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม
กิ จ กรรมที่ 3/กลยุ ท ธ์ ที่ 3 เสริ ม สร้ ำ งหน่ ว ยงำนตรวจสอบภำยใน
ให้เป็นกลไกอิสระและมีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในหน่วยงำน
เป้ ำหมำยกิ จกรรม พั ฒนำระบบระบบตรวจสอบภำยในของหน่ วยงำนรั ฐ
ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอและถือว่ำเป็นภำรกิจที่สำคัญซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรต้องกำกับดูแลด้วยตนเอง
กิ จกรรมที่ 4/กลยุ ทธ์ ที่ 4 ท ำให้ กำรให้ สิ นบนแก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ของรั ฐเป็ นเรื่ อง
ที่น่ำรังเกียจ ไม่พึงกระทำ
เป้ำหมำยกิจกรรม ให้ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ และเจ้ำพนักงำนของรัฐทุกคน
รับทรำบ ยึดถือและปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับ ว่ำด้วยกำรรักษำวินัยอย่ำงเคร่งครัด
17.2.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ.2560 -2564
1) วัตถุประสงค์ (สอดคล้อง 6 ข้อ)
1.1 เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินั ย ค่ ำนิ ย มที่ ดี มี จิ ต สำธำรณะ และมี ค วำมสุ ข โดยมี สุ ข ภำวะและสุ ข ภำพที่ ดี ครอบครัว อบอุ่ น
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรม
ในกำรเข้ ำถึ งทรั พ ยำกรและบริ ก ำรทำงสั งคมที่ มี คุ ณ ภำพ ผู้ ด้ อ ยโอกำสได้ รับ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพ
รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพึ่งพำตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิ ต และบริ ก ำรเดิ ม และขยำยฐำนใหม่ โ ดยกำรใช้ น วั ต กรรมที่ เ ข้ ม ข้ น มำกขึ้ น
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
1.4 เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
1.5 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรทำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
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1.6 เพื่อให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒ นำภำคและเมือง
เพื่อรองรับกำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
2) เป้ำหมำยรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ)
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
2.2 ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง
2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้
2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
2.6 มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิ ทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจำยอำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน
3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศำสตร์)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ (หลัก)
เป้ ำ หมำยระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ 1) คนไทยส่ วนใหญ่ มี ทั ศนคติ และพฤติ กรรม
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น
3) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
แนวทำงกำรพั ฒ นำ 1) ปรับเปลี่ ยนค่ ำนิยมคนไทยให้มีคุ ณธรรม จริยธรรม
มีวินั ย จิ ตสำธำรณะ และพฤติก รรมที่พึ งประสงค์ โดย 1.2) ส่ งเสริม ให้ มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ 2) พัฒนำศักยภำพ
คนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
มี ก ำรพั ฒ นำทั ก ษะทำงสมองและทั ก ษะทำงสั ง คมที่ เหมำะสม 2.2) พั ฒ นำเด็ ก วัย เรี ย นและวั ย รุ่ น
ให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์ อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรทำงำน และกำรใช้ชีวิต
ที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 2.3) ส่งเสริมแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่เป็นไป
ตำมควำมต้ อ งกำรของตลำดแรงงำน 3) ยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
โดย 3.6) จั ดท ำสื่ อกำรเรี ยนรู้ ที่ เป็ น สื่ ออิ เล็ กทรอนิ กส์ และสำมำรถใช้งำนผ่ ำนระบบอุป กรณ์ สื่ อสำร
เคลื่ อนที่ ให้ คนทุ กกลุ่ มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่ว ถึงไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ 3.7) ปรับปรุง
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม (รอง)
เป้ ำ หมำยระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ 2) เพิ่ ม โอกำสกำรเข้ ำ ถึ ง บริ ก ำรพื้ น ฐำน
ทำงสังคมของภำครัฐ 3) เพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ ชุมชน
พึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น
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แนวทำงกำรพัฒนำ 1) เพิ่มโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40
ที่มีรำยได้ต่ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ โดย 1.1) ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจำกัด
ศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นที่ และสภำพร่ำงกำย 2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ
สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ ที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้นระหว่ำงพื้นที่ 3) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ โดย 3.3) พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ
ของผู้ประกอบกำรระดับชุมชน กำรสนับสนุนศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
เป้ ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ เศรษฐกิจรำยสำขำ
2.5) วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมำกขึ้น
แนวทำงกำรพัฒนำ 2) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของภำคกำรผลิตและบริกำร 2.4) กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม โดยพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนเพื่อกำรพึ่งตนเอง ส่งเสริมให้มีกำรกำหนดหลักสูตร
ที่เกี่ยวกับทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับอุดมศึกษำ และสำยอำชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
เป้ ำ หมำยระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ 3) สร้ ำ งคุ ณ ภำพสิ่ งแวดล้ อ มที่ ดี ล ดมลพิ ษ
และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ ประชำชนและระบบนิเวศ (กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย)
แนวทำงกำรพั ฒ นำ 4) ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต และกำรบริ โ ภคที่ เป็ น มิ ต รกั บ
สิ่ งแวดล้ อม 4.4) สร้ ำงแรงจู งใจเพื่ อให้ เกิ ดกำรปรั บเปลี่ ยนไปสู่ กำรบริโภคที่ ยั่ งยื น สร้ำงควำมตระหนั กรู้
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้ำงทัศนคติในกำรดำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง
และยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรศึกษำทั้งในระบบและนอกระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน
เป้ ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูส ถำบันพระมหำกษัตริย์
ให้ เป็ นสถำบั นหลั กของประเทศ 2) สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็ นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่
ร่ วมกั นได้ อ ย่ ำงสั น ติ ประชำชนมี ส่ ว นร่ว มป้ อ งกั น แก้ ไขปั ญ หำควำมมั่ น คง 3) ประชำชนในจั งหวั ด
ชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ
ที่สร้ำงรำยได้เพิ่มขึ้น
แนวทำงกำรพัฒ นำ 1) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพื่อให้ เกิดควำมสงบ
ในสั งคมและธ ำรงไว้ซึ่ งสถำบั น หลั ก ของชำติ 1.1) สร้ำงจิ ตส ำนึก ของคนในชำติให้ มี ควำมหวงแหน
และธำรงรักษำสถำบั นชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 1.2) เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติ
ปลู ก ฝั ง ค่ ำ นิ ย มและเสริ ม สร้ ำ งควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจของกำรอยู่ ร่ ว มกั น บนพื้ น ฐำนควำมแตกต่ ำ ง
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ทำงควำมคิด ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ ตำมระบอบประชำธิปไตย 1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกระบวนกำร สั นติสุ ขแนวทำงสั นติวิธี ลดควำมรุนแรงตำมยุท ธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ”
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 6 กำรบริหำรจั ดกำรในภำครัฐ กำรป้ องกั นกำรทุ จริตประพฤติ มิ ชอบ
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย (รอง)
เป้ ำหมำยระดับยุท ธศำสตร์ 1) ลดสั ดส่ วนค่ำใช้ จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรจั ดกำรและกำรให้ บริกำรของภำครั ฐ และประสิ ทธิ ภำพกำรประกอบธุ รกิ จ
ของประเทศ 3) เพิ่มคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น
แนวทำงกำรพั ฒ นำ 1) ปรั บ ปรุ งโครงสร้ ำงหน่ ว ยงำน บทบำท ภำรกิ จ
และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ
โดยกำหนดภำรกิจ ขอบเขต อำนำจหน้ ำที่ของรำชกำรบริห ำรส่ ว นกลำง ส่ ว นภู มิภ ำค และท้ องถิ่น
ให้ชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 3) เพิ่มประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล
โดยปรั บ ปรุ งระบบกำรบริ หำรจั ดกำรภำยในองค์ กร 5) ป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุ จริตและประพฤติ มิชอบ
โดยป้องกันกำรทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล สร้ำงผู้ประกอบกำร
ธุรกิจดิจิทัลรำยใหม่เพิ่มขึ้น
แนวทำงกำรพั ฒ นำ 5) กำรพั ฒ นำเศรษฐกิจดิ จิทั ล 5.2 ) ส่ งเสริม กำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มทำงธุรกิจ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรทำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภำคเกษตร
ส่ งเสริมธุรกิจ ของผู้ ป ระกอบกำรดิจิ ทัล รุ่น ใหม่ (Startup) ผู้ ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อ ม
และวิสำหกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
เป้ ำหมำยระดับ ยุท ธศำสตร์ 1) เพิ่ ม ควำมเข้ม แข็ งด้ ำนวิ ท ยำศำสตร์แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ (จำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพิ่มเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน)
แนวทำงกำรพั ฒ นำ 3) พั ฒ นำสภำวะแวดล้ อมของกำรพั ฒ นำวิ ทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ด้ำนบุคลำกรวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ (รอง)
เป้ ำ หมำยระดั บ ยุ ท ธศำสตร์ 2) เพิ่ ม จ ำนวนเมื อ งศู น ย์ ก ลำงของจั ง หวั ด
เป็นเมืองน่ำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน
แนวท ำงกำรพั ฒ นำ 2) กำรพั ฒ นำเมื อ ง 2.1) กำรพั ฒ นำเมื อ งหลั ก
2.1.4) รัก ษำอัตลั กษณ์ ของเมื องและสร้ำงคุณ ค่ำของทรัพยำกรเพื่ อกระจำยรำยได้ ให้ คนในท้องถิ่ น
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ตลอดจนใช้ เศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ต่ อ ยอดกำรพั ฒ นำเมื อ ง ควบคู่ กั บ กำรส่ งเสริ ม กำรเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชน
2.2) กำรพั ฒ น ำเมื อ งส ำคั ญ 2.2.1)ส่ ง เสริ ม กรุ ง เทพ ฯ ให้ เป็ นเมื อ งนศู น ย์ ก ลำงกำรศึ ก ษ ำ
2.2.2) พั ฒ นำเมื อ งปริ ม ณฑล เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรด้ ำ นสุ ข ภำพและกำรศึ ก ษำและเมื อ งที่ อ ยู่ อ ำศั ย
2.2.3) พัฒนำเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ 2.2.4)พัฒนำเมืองขอนแก่น
และเมืองนครรำชสีมำให้ เป็ น เมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำ 2.2.5) พัฒ นำเมืองภูเก็ตและเมืองหำดใหญ่
ให้ เป็ น เมื อ งน่ ำอยู่ แ ละเอื้ อ ต่ อ กำรขยำยตั ว ทำงเศรษฐกิ จ รวมทั้ งกำรเปลี่ ย นแปลงของสั งคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม 3) กำรพั ฒ นำพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ 3.1) พื้ นที่ บริเวณชำยฝั่ งทะเลตะวั นออก 3.1.5) กระจำย
ผลประโยชน์ จ ำกกำรพั ฒ นำให้ แ ก่ ป ระชำชนในพื้ น ที่ ส่ ง เสริ ม กำรเชื่ อ มโยงภำคเศรษฐกิ จ หลั ก
กั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนในทุ ก ภำคกำรผลิ ต ทั้ งในวิ ส ำหกิ จ ขนำดกลำงและขนำดย่ อ ม วิ ส ำหกิ จ ชุ ม ชน
3.2) พื้น ที่เศรษฐกิจ พิเศษชำยแดน 3.2.3) ส่ งเสริมให้ ภ ำคประชำชนและภำคีกำรพัฒ นำที่เกี่ยวข้อง
เข้ำมำมีส่วนร่วม และได้รับ ประโยชน์จำกกำรพัฒ นำเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชน
และผู้ประกอบกำรในพื้นที่ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชนให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำ
17.2.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)
(สอดคล้อง 7 นโยบำย)
นโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่ นคงของสถำบัน หลั กของชำติแ ละกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
1) แผนระดั บชำติ ว่ำด้ วยควำมมั่ นคงแห่ งชำติ “แผนที่ 3 : แผนกำรเสริมสร้ ำง
ควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมี พระมหำกษั ตริ ย์ ทรงเป็ นประมุข ได้รับกำรธ ำรงรั กษำด้ วยกำรปกป้ อง เชิ ดชูเทิดทู น
อย่ำงสมพระเกียรติ
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภำพในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์
(2) ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศ
ให้ตระหนักรู้และเข้ำใจถึงบทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ
รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำร เหตุผล และควำมจำเป็นในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์
(3) นำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒ นำที่ยั่งยืน
รวมถึงขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลกำรดำเนินงำนให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่ำงประเทศ
นโยบำยที่ 2 : สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ
1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 6 : กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง”
2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติ
รัฐและแนวทำงสันติวิธี
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ในสังคมไทย
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4) กลยุ ท ธ์ ที่ (2) ส่ งเสริม กิ จ กรรมสร้ ำงควำมสำมั ค คี ป รองดองในทุ ก ระดั บ
โดยเน้นสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรภำครัฐ และสนับสนุนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรร่วมกำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่ งชำติ “แผนที่ 7 : แผนกำรป้ องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้”
2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
3) ตัวชี้วัด (1) จำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณำกำรกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบ
มี เอกภำพ และเปิ ด โอกำสให้ ภ ำคประชำชนมี ส่ ว นร่ ว ม โดยน้ อ มน ำยุ ท ธศำสตร์ พ ระรำชทำน
“เข้ำใจ เข้ำถึ ง พัฒนำ” หลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง เกษตรทฤษฎี ใหม่ ซึ่งเป็ นศำสตร์พระรำชำ
เป็นหลักในกำรปฏิบัติ รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินงำน ด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำองค์ควำมรู้
นำหลักวิชำกำรสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสำเหตุหลักของปัญหำ (5) ส่งเสริมสภำวะแวดล้อม
ที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทำงสันติวิธี และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคส่วนต่ำง ๆ
ภำยในประเทศ รวมทั้งภำคประชำสังคมในพื้นที่ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ กำรเฝ้ ำระวังแนวคิดสุ ดโต่งที่เผยแพร่สู่ กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยำวชน ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่ และในต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีกำรจัดระบบ
กำรศึกษำที่เกื้อหนุนให้เกิดสภำวะสันติสุข
นโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ
นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน
1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 10 : แผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด”
2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลงและสังคมไทย
มีควำมปลอดภัยจำกยำเสพติด
3) ตัวชี้วัด (1) ระดับควำมสำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
4) กลยุ ทธ์ ที่ (4) รณรงค์ ให้ เด็ ก เยำวชน ผู้ ใช้ แรงงำน และประชำกรกลุ่ มเสี่ ยง
ตระหนั กรู้ถึงโทษของยำเสพติด เพื่ อป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือ
จำกทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชำรัฐ
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นโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต
1) แผนระดั บชำติ ว่ ำด้ วยควำมมั่ นคงแห่ งชำติ “แผนที่ 11 : แผนกำรเสริ มสร้ ำง
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต”
2) เป้ ำหมำยเชิ งยุ ท ธศำสตร์ : หน่ ว ยงำนภำครั ฐ มี ร ะบบป้ อ งกั น และแก้ ไ ข
กำรทุจริต รวมทั้งประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ
3) ตัวชี้วัด (1) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index:
CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้ำงค่ำนิยม
ต่อต้ำนและปฏิเสธ กำรทุจริต
นโยบำยที่ 10 : เสริสร้ำงควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 15 : กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์
2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อม
ในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์
3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้ องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิ ทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพื้นฐำนสำคัญด้ำนไซเบอร์
4) กลยุ ท ธ์ ที่ (3) พั ฒ นำทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ องค์ ค วำมรู้ และควำมตระหนั ก รู้
ถึงควำมสำคัญของภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงไซเบอร์
2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดทำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มีหลักกำรที่สำคัญ คือ
1. ยึ ด “หลั กปรั ชญำของเศรษฐกิ จพอเพี ยง” เพื่ อให้ เกิ ดบู รณำกำรกำรพั ฒนำในทุ กมิ ติ
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข
ที่จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ
มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์
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2. ยึด “คนเป็ นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีสำหรับคนไทย
พั ฒนำคนให้ มี ควำมเป็ นคนที่ สมบู รณ์ มี วิ นั ย ใฝ่ รู้ มี ควำมรู้ มี ทั กษะ มี ควำมคิ ดสร้ ำงสรรค์ มี ทั ศนคติ ที่ ดี
รับผิ ดชอบต่อสั งคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พั ฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ สังคมผู้ สูงอำยุ
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม
3. ยึ ด “วิ สั ยทั ศน์ ภำยใต้ ยุ ทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ” มำเป็ นกรอบของวิสั ยทั ศน์ ประเทศไทย
ในแผนพั ฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บที่ 12 วิ สั ยทั ศน์ “ประเทศไทยมี ควำมมั่ นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยื น
เป็ นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลั กปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชำติ
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี
มำเป็ นกรอบในกำรก ำหนดเป้ ำหมำยที่ จะบรรลุ ใน 5 ปี แรก และเป้ ำหมำยในระดั บย่ อยลงมำ ควบคู่ กั บ
กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)
5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต
จำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม”
6. ยึ ด “หลั กกำรน ำไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ เกิ ดผลสั มฤทธิ์ อย่ ำงจริ งจั งใน 5 ปี ที่ ต่ อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. เพื่ อให้ คนไทยมี ควำมมั่ นคงทำงเศรษฐกิ จและสั งคม ได้ รับควำมเป็ นธรรมในกำรเข้ ำถึ ง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พึ่งพำตนเองได้
3. เพื่ อให้ เศรษฐกิ จเข้มแข็ง แข่ งขันได้ มี เสถียรภำพ และมี ควำมยั่งยื น สร้ำงควำมเข้มแข็ ง
ของฐำนกำรผลิ ตและบริ กำรเดิ มและขยำยฐำนใหม่ โดยกำรใช้ นวัตกรรมที่ เข้ มข้ นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้ มแข็ ง
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ำ
4. เพื่ อรั กษำและฟื้ นฟู ทรั พยำกรธรรมชำติ และคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อมให้ สำมำรถสนั บสนุ น
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
5. เพื่ อให้ กำรบริ หำรรำชกำรแผ่ นดิ นมี ประสิ ทธิ ภำพ โปร่ งใส ทั นสมั ย และมี กำรท ำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ
6. เพื่ อให้ มี กำรกระจำยควำมเจริ ญไปสู่ ภู มิ ภำคโดยกำรพั ฒนำภำคและเมื องเพื่ อรองรั บ
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่
7. เพื่อผลักดันให้ ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในระดับ
อนุ ภู มิ ภำค ภู มิ ภำค และนำนำชำติ ได้ อย่ำงสมบู รณ์ และมี ประสิ ทธิภำพ รวมทั้ งให้ ประเทศไทยมี บทบำทน ำ
และสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภำค
ภูมิภำค และโลก
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เป้ ำหมำยรวม เพื่ อให้ เป็ นไปตำมวั ตถุ ประสงค์ ดั งกล่ ำว ได้ ก ำหนดเป้ ำหมำยรวมกำรพั ฒนำ
ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย
1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ ดี ของสั งคม มี ควำมเป็ นพลเมื องตื่ นรู้ มี ควำมสำมำรถในกำรปรั บตั วได้ อย่ ำงรู้ เท่ ำทั นสถำนกำรณ์
มีควำมรับผิดชอบและทำประโยชน์ ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย
2. ควำมเหลื่ อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรม
3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำร
จำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพิ่มสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตร
กั บสิ่ งแวดล้ อมและชุ มชน รวมทั้ งกระจำยฐำนกำรผลิ ตและกำรให้ บริ กำรสู่ ภู มิ ภำคเพื่ อลดควำมเหลื่ อมล้ ำ
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ
4. ทุ นทำงธรรมชำติ และคุ ณภำพสิ่ งแวดล้ อม สำมำรถสนั บสนุ นกำรเติ บโตที่ เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ำ
5. มี ควำมมั่ นคงในเอกรำชและอธิ ปไตย สั งคมปลอดภั ย สำมั คคี สร้ ำงภำพลั กษณ์ ดี
และเพิ่มควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย
6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน
ยุ ท ธศำสตร์ ข องแผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 12 ประกอบด้ วย
10 ยุทธศำสตร์ โดยมีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้
ยุ ทธศำสตร์ ที่ 1 กำรเสริ มสร้ ำงและพั ฒ นำศั กยภำพทุ นมนุ ษย์ ให้ ควำมส ำคั ญ กั บ
กำรวำงรำกฐำนกำรพั ฒนำคนให้ มี ควำมสมบู รณ์ เพื่ อให้ คนไทยมี ทั ศนคติ และพฤติ กรรมตำมบรรทั ดฐำนที่ ดี
ของสั งคม ได้ รั บกำรศึ กษำที่ มี คุ ณภำพสู งตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่ ำงต่ อเนื่ อง
มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถเพิ่มขึ้น รวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรสร้ ำงควำมเป็ นธรรม ลดควำมเหลื่ อมล้ ำในสั งคม มุ่งเน้ นลดปั ญหำ
ควำมเหลื่ อมล้ ำด้ ำนรำยได้ ของกลุ่ มคนที่ มี ฐำนะทำงเศรษฐกิ จสั งคมที่ แตกต่ ำงกั น แก้ ไขปั ญหำควำมยำกจน
เพิ่ มโอกำสกำรเข้ ำถึ งบริ กำรพื้ นฐำนทำงสั งคมของภำครั ฐ รวมทั้ งเพิ่ มศั กยภำพชุ มชนและเศรษฐกิ จฐำนรำก
ให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรสร้ ำงควำมเข้ มแข็ งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัวและเป็นกลไกสำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น กำรลงทุนภำครัฐและเอกชน มีกำรขยำยตัว
อย่ ำงต่ อเนื่ องและมำจำกควำมร่ วมมื อกั นมำกขึ้ น ประชำชนและผู้ ประกอบกำรเข้ ำสู่ ระบบภำษี มำกขึ้ น
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และประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสู งขึ้น นอกจำกนี้ ยังเน้นให้ เศรษฐกิจรำยสำขำ
มีกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรำยได้เพิ่มขึ้น มีกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมนิ เวศ กำรท่ องเที่ ยวสำมำรถท ำรำยได้และแข่ งขั นได้ มำกขึ้น วิสำหกิ จขนำดกลำงและขนำดย่ อม
มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่ เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อมเพื่ อกำรพั ฒนำอย่ ำงยั่ งยืน มุ่งเน้ น
กำรรักษำและฟื้นฟูฐำนทรั พยำกรธรรมชำติ กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ
ให้มีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบ
นิ เวศ กำรเพิ่ มประสิ ทธิภำพกำรลดก๊ ำซเรื อนกระจกและขี ดควำมสำมำรถในกำรปรับตั วต่ อกำรเปลี่ ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ และกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ และลดควำมสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่ งยื น เน้ นในเรื่ องกำรปกป้ องและเชิ ดชู สถำบั นพระมหำกษั ตริ ย์ ให้ เป็ นสถำบั นหลั กของประเทศ
สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
มี ควำมปลอดภั ยในชี วิ ตและทรั พย์ สิ น มี โอกำสในกำรศึ กษำและกำรประกอบอำชี พที่ สร้ ำงรำยได้ เพิ่ มขึ้ น
ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับนำนำประเทศในกำรป้ องกันภัยคุกคำมในรูปแบบ
ต่ำง ๆ ควบคู่ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติมี ควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำม ทั้งภัยคุกคำมทำงทหำร
และภั ยคุกคำมอื่น ๆ และแผนงำนด้ำนควำมมั่นคงมี กำรบูรณำกำรสอดคล้องกับนโยบำยกำรพั ฒนำเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครั ฐ กำรป้ องกั นกำรทุจริ ตประพฤติ มิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง
กำรลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรปรั บ คะแนนดั ช นี ก ำรรั บ รู้ ก ำรทุ จริ ต ให้ อยู่ ในระดั บ ที่ ดี ขึ้ น และกำรลดจ ำนวนกำรด ำเนิ นคดี
กับผู้มิได้กระทำควำมผิด
ยุทธศำสตร์ ที่ 9 กำรพั ฒนำภำค เมื อง และพื้ นที่ เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้ องใช้ประโยชน์
จำกศักยภำพและภู มิ สั งคมเฉพำะของพื้ นที่ และกำรดำเนิ นยุ ทธศำสตร์เชิ งรุก เพื่ อเสริมจุ ดเด่ นในระดั บภำค
และจั งหวั ดในกำรเป็ นฐำนกำรผลิ ตและบริ กำรที่ ส ำคั ญ ประกอบกั บกำรขยำยตั วของประชำกรในเขตเมื อง
จะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชน โดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่และ
มี ศั กยภำพในกำรรองรั บ กำรค้ ำกำรลงทุ น รวมทั้ งลดแรงกดดั น จำกกำรกระจุ ก ตั วของกำรพั ฒนำ
ในกรุ งเทพฯ และภำคกลำงไปสู่ ภู มิ ภำค นอกจำกนี้ กำรเป็ นส่ วนหนึ่ งของประชำคมเศรษฐกิ จอำเซี ยน
ยั งเป็ นโอกำสในกำรเปิ ดพื้ นที่ เศรษฐกิ จใหม่ บริ เวณชำยแดน เชื่ อมโยงกำรค้ ำกำรลงทุ นในภู มิ ภำคของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้ำนอีกด้วย
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3. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
นโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้ วยควำมมั่ นคงแห่ งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้ ประกำศ
ในรำชกิจจำนุ เบกษำ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นแผนหลักของชำติที่เป็นกรอบทิศทำง
กำรดำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพื่อธำรงไว้ ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ
กรอบแนวคิ ดนโยบำยและแผนระดับชำติ ว่ำด้ วยควำมมั่ นคงแห่ งชำติ (พ.ศ.2562 - 2565)
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ข้อกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติ
สภำควำมมั่ นคงแห่ งชำติ พ.ศ. 2559 พระรำชบั ญ ญั ติ กำรจั ดท ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ พ.ศ.2560 ชุ ดที่ 2)
น้อมนำศำสตร์พระรำชำเป็ นหลั กกำรทำงำนด้ำนควำมมั่นคง ชุดที่ 3) กำรให้ ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคง
แบบองค์ ร วม (Comprehensive Security) ชุ ด ที่ 4) ควำมเชื่ อ มโยงยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แผนระดั บ ชำติ
และยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 5) ประชำรัฐ ชุดที่ 6) ควำมมั่นคงภำยในประเทศ ชุดที่ 7)
กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับนำนำประเทศ
วิ สั ยทั ศน์ “มี เสถี ยรภำพภำยในประเทศ มี ศั กยภำพในกำรลดภั ยข้ ำมเขตพรมแดนไทย
มีบทบำทสร้ำงสรรค์ในภูมิภำคและประชำคมโลก”
ภำรกิจสำนักงำน กศน. เกี่ยวข้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ
(พ.ศ. 2562 - 2565) จำนวน 6 แผน ดังนี้
1. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของมนุษย์ รองรับทุกนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ
เป้ ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภั ยในกำรดำรงชีวิต
มีส่วนร่วมและมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง
ตัวชี้วัด
(1) ระดับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ
(2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของหน่ วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
องค์กรภำคประชำสังคม และประชำชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ค่ำนิยม
ที่ดีงำม ควำมภูมิใจในชำติ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถำนศึกษำ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้ำนควำมมั่นคง
3. แผนกำรเสริมสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลักของชำติภำยใต้ กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่ำงสมพระเกียรติ
ตัวชี้วัด
(1) ระดับประสิทธิภำพในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์
(2) ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก่
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(2) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศให้ตระหนักรู้และเข้ำใจถึง
บทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึง
หลักกำร เหตุผล และควำมจำเป็นในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์
(3) นำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพื่อกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน รวมถึงขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลกำรดำเนินงำนให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่ำงประเทศ
7. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รองรับนโยบำย
ควำมมั่นคงแห่งชำติ นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
ตัวชี้วัด
(1) จำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
(2) อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้
(3) ระดับควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ภำยในประเทศและ
กำรกล่ำวถึงปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในเวทีนำนำชำติ ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
แก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของรัฐบำล
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก่
(1) บูรณำกำรกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภำพ และเปิดโอกำส
ให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม โดยน้อมนำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศำสตร์พระรำชำเป็นหลักในกำรปฏิบัติ รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับ
กำรดำเนิ นงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำองค์ควำมรู้ นำหลักวิชำกำรสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำ ตลอดจนติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อ
สำเหตุหลักของปัญหำ
(5) ส่งเสริมสภำวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทำงสันติวิธี
และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ รวมทั้งภำคประชำสังคมในพื้นที่ให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรเฝ้ำระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว
สตรี เยำวชน ทั้งในและนอกสถำนศึกษำซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพื้นที่และในต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบกำรศึกษำที่เกื้อหนุนให้เกิดสภำวะสันติสุข
10. แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด รองรับนโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ และนโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ควำมมั่นคงภำยใน
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลง และสังคมไทยมีควำมปลอดภัย
จำกยำเสพติด
ตัวชี้วัด
(1) ระดับควำมสำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
(2) ระดั บควำมส ำเร็ จของกลไกควำมร่ วมมื อระหว่ำงประเทศในกำรป้ องกั นและแก้ ไข
ปัญหำยำเสพติด
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กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(4) รณ รงค์ ให้ เด็ ก เยำวชน ผู้ ใช้ แ รงงำน และประชำกรกลุ่ ม เสี่ ย ง ตระหนั กรู้
ถึงโทษของยำเสพติด เพื่อป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน
ในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชำรัฐ
11. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต รองรับนโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต
เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต รวมทั้ง
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ
ตัวชี้วัด
(1) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
(2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(4) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพื่อสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนและปฏิเสธกำรทุจริต
19. แผนกำรรักษำควำมมั่นคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบำย
ที่ 11 : รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เป้ ำหมำยเชิ งยุ ทธศำสตร์ กำรบริ ห ำรจั ดกำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้ อม
เพื่อเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ตัวชี้วัด
(1) ระดั บ ควำมส ำเร็ จ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
เพื่อเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล
(2) ระดั บควำมส ำเร็ จในกำรจั ดกำรสิ่ งแวดล้ อมให้ มี คุ ณภำพและสำมำรถป้ องกั นหรื อ
ลดผลกระทบต่ อชุ มชนจำกกำรบริ หำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อม สอดคล้ องกับเกณฑ์
มำตรฐำนระดับสำกลและพันธกรณีของไทย
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. จำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่
(2) เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีจิตสำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วม
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตำมแนวทำงประชำรัฐ
4. คำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)
นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ไว้ 12 ด้ำน โดยมีนโยบำยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
นโยบำยหลัก
นโยบำยหลักที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์
1.1 สื บสำน รั กษำ ต่ อยอดศำสตร์ พระรำชำและโครงกำรอั นเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักสำคัญในกำรบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชำชน และพัฒนำ
ประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
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มหำรำช บรมนำถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำน กำรนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรพัฒนำประเทศ เพื่อประโยชน์ในวงกว้ำง รวมทั้งเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
1.2 ต่ อยอดกำรด ำเนิ นกำรของหน่ วยพระรำชทำนและประชำชนจิ ตอำสำพระรำชทำน
ตำมแนวพระรำชดำริ ให้เป็นแบบอย่ำงกำรบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในพื้นที่ต่ำง ๆ เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อน
แก้ไขปั ญหำให้ แก่ประชำชน และพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชน โดยระดมพลั งควำมรัก ควำมสำมั คคี
ทั้งของหน่วยงำนในพระองค์ หน่วยงำนรำชกำรภำคเอกชน และชุมชน
1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพื่อประชำชน ตลอดจนพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์ เพื่อก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย
นโยบำยหลักที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ
2.2 ปลู กจิ ตส ำนึ ก เกี ยรติ ภู มิ และศั กดิ์ ศรี ควำมเป็ นชำติ ไทย กำรมี จิ ตสำธำรณะและ
กำรมี ส่ ว นร่ ว มท ำประโยชน์ ให้ ป ระเทศ รั ก ษำผลประโยชน์ ข องชำติ ค วำมสำมั ค คี ป รองดองและ
ควำมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ระหว่ำงกันของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติ
หลั กคิ ดที่ ถู กต้ อง สร้ ำงค่ ำนิ ยม “ประเทศไทยส ำคั ญ ที่ สุ ด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติ กำของสั งคม
ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ
2.4 สร้ ำงควำมสงบและควำมปลอดภั ย ตั้ งแต่ ระดั บชุ มชน โดยก ำหนดให้ หน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้องเฝ้ำระวัง ดูแล และรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมสงบสุขของ
ประชำชน และปัญหำยำเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมกับภำครัฐในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในพื้นที่
2.5 แก้ไขปั ญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด
ปรำบปรำมแหล่ งผลิตและเครื อข่ำยผู้ ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้ มีอิทธิพลและเจ้ำหน้ ำที่ของรัฐที่ เกี่ยวข้อง
อย่ ำงเด็ ดขำด ป้ องกั นเส้ นทำงกำรน ำเข้ ำส่ งออกโดยร่ วมมื อกั บประเทศเพื่ อนบ้ ำน กำรลดจ ำนวนผู้ ค้ ำ
และผู้ เสพรำยใหม่ และให้ ควำมรู้ เยำวชนถึ งภั ยยำเสพติ ดอย่ ำงต่ อเนื่ อง รวมทั้ งฟื้ นฟู ดู แล รั กษำผู้ เสพ
ผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข
นโยบำยหลักที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย
5.3.3 พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพิ่ม ทักษะกำรประกอบกำรและ
พัฒนำควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพำะด้ำนกำรตลำด
กำรค้ ำออนไลน์ ระบบบั ญ ชี เพื่ อขยำยฐำนกำรผลิ ตและฐำนกำรตลำดของสถำบั นเกษตรกรให้ เข้ มแข็ ง
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพื่อกำรพัฒนำภำค
เกษตรได้อย่ำงมั่นคงต่อไปในอนำคต
5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนำเครือข่ำย
วิ สำหกิ จให้ เป็ น เครื่ องมื อในกำรพั ฒ นำควำมเชื่ อมโยงระหว่ ำงธุ รกิ จหลั ก ธุ รกิ จรอง ธุ รกิ จสนั บสนุ น
และกำรพัฒนำเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ชุมชน
และสถำบันกำรศึกษำ เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและทำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มำกขึ้น
อำทิ กำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์
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5.8 พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม
นโยบำยหลักที่ 6 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ และกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค
6.1.1 พัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่องโดยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน
ที่ทันสมัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พัฒนำพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหำนครกำรบิน ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์
ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่และทันสมัยระดับนำนำชำติ ยกระดับภำคกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกับ
อุตสำหกรรม พำณิ ชยกรรม คมนำคม ดิจิทัล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนำบุคลำกร รวมทั้ ง
ทบทวนกฎระเบี ยบเพื่ อรองรั บและส่ งเสริ มอุ ตสำหกรรมเป้ ำหมำยที่ ใช้ เทคโนโลยี ขั้ นสู งอย่ ำงโปร่ งใส
และเป็นธรรม
6.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยพั ฒ นำโครงสร้ ำงพื้ นฐำนด้ ำนกำรขนส่ งและโลจิ สติ กส์ เพื่ อเพิ่ มช่ องทำงกำรส่ งออกสิ นค้ ำทำงทะเล
ของประเทศและของภำคใต้ โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยังเอเชียใต้พัฒนำกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
ฝั่งอันดำมันกับฝั่งอ่ำวไทย และพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูปกำรเกษตรจำกทรัพยำกรในพื้นที่
และประเทศเพื่อนบ้ำน รวมทั้งให้ควำมสำคัญกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม และกำรพัฒนำ
เมืองน่ำอยู่
6.1.3 เพิ่มพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภำค อำทิ กำรพัฒนำเศรษฐกิจหลักเชิง
พื้นที่ในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ และพื้นที่ที่มีควำมได้เปรียบเชิงที่ตั้ง
ที่สำมำรถพัฒนำเป็ นฐำนอุตสำหกรรมในอนำคต โดยพัฒนำให้ สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพื้นที่
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในกำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิ ต
ของประชำชนในพื้นที่ รวมทั้งกำรจัดกำรผลกระทบที่อำจมีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1.4 เร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
และยกระดับกำรพั ฒนำกิ จกรรมทำงเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสู งขึ้น สอดคล้ องกับศักยภำพของพื้ นที่ และ
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนกำรให้สิ ทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ตำมศักยภำพพื้นที่พัฒนำเมืองชำยแดนให้มีควำมน่ำอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรดูแลด้ำนควำมมั่นคง
และรักษำควำมปลอดภัยในพื้นที่และส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน
นโยบำยหลักที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย
8.6.1 มุ่งเน้ นกำรพั ฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพิ่ มประสิ ทธิภำพระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพื้นฐำนกำรสนับสนุนที่คำนึงถึงควำมจำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำ
แต่ละแห่ ง พร้อมทั้งจั ดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครู
ที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้ นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จำเป็ น รวมถึง
จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชน
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
8.6.2 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้ มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ ำงสรรค์ที่ เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ แบบเปิดที่หลำกหลำย เพื่ อส่ งเสริม
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุ ทยำนกำรเรียนรู้
สำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมสำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย
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8.6.3 ลดควำมเหลื่ อมล้ ำทำงกำรศึ กษำ โดยบู รณำกำรกำรด ำเนิ นงำนระหว่ำงหน่ วยจั ด
กำรศึกษำกับกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่ มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรั บเปลี่ ยนกำรจั ดสรรงบประมำณให้ สอดคล้ องกับควำมจำเป็ นของผู้ เรียนและลักษณะพื้ นที่
ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียน
ขนำดเล็ กเพื่ อยกระดับคุ ณภำพกำรศึกษำ และกำรส่ งเสริมให้ ภำคเอกชน ชุ มชนในพื้ นที่ เข้ำมำมี ส่ วนร่ วม
ในกำรออกแบบกำรศึกษำในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน
แก้ไขปั ญหำหนี้ สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้ กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ และทบทวน
รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำที่เหมำะสม
8.6.4 พั ฒ นำทั กษะอำชี พทุ กช่ วงวั ย โดยก ำหนดระบบที่ เอื้ อต่ อกำรพั ฒ นำทั กษะและ
เพิ่มประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุ ฒิ
วิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมิ นผลเพื่ อเที ยบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์ หน่ วยกำรเรียนที่ ชัดเจน
ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรกำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน
กำรจั ดให้ มี ระบบที่ สำมำรถรองรั บควำมต้ องกำรพั ฒนำปรับปรุงทั กษะอำชี พของทุ กช่ วงวั ย เพื่ อรองรั บ
กำรเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีในอนำคต
8.6.5 ส่ งเสริมหลั กคิ ดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลู กฝังวินัยและอุ ดมกำรณ์ ที่ถูกต้ อง
ของคนในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะกำรเคำรพกฎหมำย และกติกำ
ของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ให้เอื้อต่อกำรมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ
8.7 จัดทำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรดำรงชีวิตประจำวันและทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัย
ในพื้นที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียน
เก็บหน่ วยกิตของวิชำเรียนเพื่อให้ ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือทำงำน
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถ
พัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรดำรงชีวิต
นโยบำยหลักที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม
9.4 สร้ำงหลักประกันทำงสังคม ที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนทำที่เหมำะสม
กับประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
โดยตรง จัดให้มีระบบบำเหน็จบำนำญหลังพ้นวัยทำงำน ปฏิรูประบบภำษีให้ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม
สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำผ่ำนกลไกกองทุนเพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับควำม
ปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรทำงำน ได้รับรำยได้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่กำรดำรงชีพ
นโยบำยหลักที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน
10.5 แก้ไขปั ญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิอำกำศ
โดยมุ่ งเน้ นกำรลดกำรปล่ อยก๊ ำซเรื อนกระจก สร้ ำงสั งคมคำร์ บอนต่ ำและปลอดฝุ่ นละอองขนำดไม่ เกิ น

แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.

44

๒.๕ ไมครอน กำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเผำพื้นที่เพื่อทำกำรเพำะปลูกปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ
ทั้ งระบบ และกำรสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจของประชำชนในกำรรั บมื อและปรั บตั วเพื่ อลดควำมเสี ยหำย
จำกภั ยธรรมชำติ และผลกระทบที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรเปลี่ ยนแปลงสภำพภู มิ อำกำศ สนั บสนุ นกำรลงทุ น
ในโครงสร้ำงพื้นฐำนของภำครัฐและภำคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเข้ำร่วมและให้สัตยำบันไว้
10.8 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริมและ
ให้ควำมรู้ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรนำกลับมำใช้ซ้ำกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง
เพื่ อลดปริมำณและต้นทุ นในกำรจั ดกำรขยะของเมือง และสำมำรถนำขยะกลั บมำใช้ ประโยชน์ ได้ โดยง่ำย
รวมทั้งพัฒนำโรงงำนกำจัดขยะและของเสียอันตรำยที่ได้มำตรฐำน
นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
11.1 พั ฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมั ยใหม่โดยพั ฒนำให้ ภำครัฐ
มีขนำดที่เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมำะสมกับบริบทของประเทศ
รวมทั้งจัดอัตรำกำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่ วยงำนและภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป
พั ฒนำศั กยภำพของเจ้ ำหน้ ำที่ รั ฐให้ สำมำรถรองรับบริบทกำรเปลี่ ยนแปลง และตอบสนองควำมต้ องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เกิดควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผนกำรนำไปปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงกำรทำงำนให้มีมำตรฐำน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมสำคัญต่อกำรประกอบ
ธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำงทันที
และทุกเวลำ
11.3 พั ฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีระบบกำรวิเครำะห์
และแบ่งปั นข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้ เพื่อให้ เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบ
บริกำรประชำชนที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคลมำกขึ้น
11.4 เปิ ดเผยข้ อมู ลภำครั ฐสู่ สำธำรณะ โดยหน่ วยงำนของรั ฐในทุ กระดั บต้ องเปิ ดเผย
และเชื่ อมโยงข้ อมู ลซึ่ งกั นและกั น ทั้ งในระหว่ ำงหน่ วยงำนของรั ฐด้ วยกั นเองและระหว่ ำงหน่ วยงำนรั ฐ
กับประชำชน เพื่อให้ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศ
ที่มีควำมซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรทำงำนเชิงรุก เน้นกำรยกระดับไปสู่ควำมร่วมมือกันของทุกภำคส่วน
อย่ำงจริงจัง แสวงหำควำมคิดริเริ่มและสร้ำงนวัตกรรม โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง
และผลกระทบที่ คำดว่ ำจะเกิ ดขึ้ นไว้ล่ วงหน้ ำ เพื่ อให้ สำมำรถเตรียมควำมพร้ อมรองรับกำรเปลี่ ยนแปลง
อย่ำงฉับพลันในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ
และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติและเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่น
ในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ดำเนินกำร
ปรับปรุงสวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ตลอดจนสร้ำงขวัญกำลังใจและควำมผูกพันในกำรทำงำน
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11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอำนวยควำมสะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
กฎหมำย กฎ และระเบี ยบต่ ำง ๆ ของภำครัฐ ให้ สำมำรถ สนั บสนุ นและเอื้ อต่ อกำรประกอบธุรกิ จทั้ งภำยใน
และภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ
จนถึ งกำรปิ ดกิ จกำร พร้ อมทั้ งก ำกั บและส่ งเสริ มให้ หน่ วยงำนภำครั ฐปฏิ บั ติ ตำมและบั งคั บใช้ กฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล ตลอดจน
เร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกัน อย่ำงไร้รอยต่อ
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
นโยบำยหลักที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำร
ยุติธรรม
12.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปั ญหำทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบอย่ ำงเป็ นระบบ พร้ อมทั้ งเร่ งสร้ ำงจิ ตส ำนึ กของคนในสั งคมให้ ยึ ดมั่ น
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบำยเร่งด่วน
นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยและวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว
ดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพื้นฐำนที่ทันสมัย รวมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่ อสำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ
กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชนในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและตลำดโลก
ผ่ ำนแพลตฟอร์มพำณิ ชย์ อิเล็ กทรอนิ กส์ และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่ อสำรสมัยใหม่ ในกำรให้ บริกำร
สำธำรณสุ ขและกำรศึ กษำทำงไกล กำรสร้ ำงผู้ ประกอบกำรอั จฉริ ยะทั้ งในส่ วนผู้ ประกอบกำรขนำดกลำง
และขนำดย่ อม เกษตรกร รวมถึงผู้ ประกอบกำรยุ คใหม่ พร้อมทั้ งส่ งเสริมกำรใช้ ปั ญญำประดิ ษฐ์ เพื่ อเป็ นฐำน
ในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต
นโยบำยเร่ งด่ วนที่ 7 กำรเตรี ยมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม
คณิ ตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์และภำษำต่ ำงประเทศ ส่ งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดั บ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกตำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำค
ธุรกิจ สร้ ำงนั กวิจั ยใหม่ และนวัตกรเพื่ อเพิ่ มศั กยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ ำใจกำรใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล สื่ อออนไลน์ และโครงข่ ำยสั งคมออนไลน์ ของคนไทย เพื่ อป้ องกั นและ
ลดผลกระทบในเชิ งสั งคม ควำมปลอดภั ย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ ใช้ เทคโนโลยี เป็ นเครื่ องมื อ
ในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่จำเป็นในกำรดำเนินชีวิต
นโยบำยเร่งด่ วนที่ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร ทั้งฝ่ำยกำรเมือง
และฝ่ ำยรำชกำรประจ ำ โดยเร่ งรั ดกำรด ำเนิ นมำตรกำรทำงกำรเมื องควบคู่ ไปกั บมำตรกำรทำงกฎหมำย
เมื่อพบผู้กระทำผิดอย่ำงเคร่งครัด นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจัง
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และเข้มงวด และเร่งรัดดำเนิ นกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้ กระทำผิ ดอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้ ภำครัฐ
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบำยเร่งด่วนที่ 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้
โดยเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมสำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนและประเทศ ทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิต
และเครื อข่ ำยผู้ ค้ ำยำเสพติ ด ทั้ งบริ เวณชำยแดนและพื้ นที่ ภำยใน ฟื้ นฟู ดู แลรั กษำผู้ เสพผ่ ำนกระบวนกำร
ทำงสำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรยอมรับของสังคมสำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟื้นฟูและเร่งสร้ำง
ควำมสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมนำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลัก
ในกำรดำเนินกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคม
ที่ สอดคล้ องกั บควำมต้ องกำรของประชำชนในพื้ นที่ เร่งรัดกำรให้ ควำมช่ วยเหลื อเยี ยวยำผู้ ได้ รั บผลกระทบ
จำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยใน
ของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล
5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579)
แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่ วำงกรอบเป้ ำหมำยและทิ ศทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
พัฒนำระบบกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำที่มีประสิ ทธิภำพ พั ฒนำคนให้ มีสมรรถนะในกำรทำงำนที่สอดคล้ องกับ
ควำมต้ องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพั ฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่ งชำติ
ยึดหลักสำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพื่อปวงชน (Education for All) หลักกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency
Economy) และหลั กกำรมี ส่ วนร่ วมของสั งคม (All For Education) อี กทั้ งยึดตำมเป้ ำหมำยกำรพั ฒนำที่ ยั่งยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็ น ภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ คุ ณ ภำพ
ของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติ
ด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม โดยน ำยุ ทธศำสตร์ ชำติ มำเป็ นกรอบควำมคิ ดส ำคั ญในกำรจั ดท ำแผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ
โดยมีสำระสำคัญ ดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยทุ กคนได้ รั บกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชี วิตอย่ ำงมีคุ ณภำพ ดำรงชี วิตอย่ำงเป็ นสุ ข
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ
2. เพื่ อพั ฒ นำคนไทยให้ เป็ นพลเมื องดี มี คุ ณ ลั กษณะ ทั กษะและสมรรถนะที่ สอดคล้ อง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ
3. เพื่ อพั ฒ นำสั งคมไทยให้ เป็ นสั งคมแห่ งกำรเรี ยนรู้ และคุ ณธรรมจริ ยธรรม รู้ รั กสำมั คคี
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
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4. เพื่ อน ำประเทศไทยก้ ำวข้ ำมกั บดั กประเทศที่ มี รำยได้ ปำนกลำง และควำมเหลื่ อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของสำนักงำน กศน. ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
เป้ำหมำย
1. คนทุ กช่ วงวั ยมี ควำมรั กในสถำบั นหลั กของชำติ และยึ ดมั่ นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. คนทุ กช่ วงวั ยในเขตพั ฒนำพิ เศษเฉพำะกิ จจั งหวัดชำยแดนภำคใต้ และพื้ นที่ พิ เศษ
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. พั ฒ นำกำรจั ดกำรศึ กษำเพื่ อเสริ มสร้ ำงควำมมั่ นคงของสถำบั นหลั กของชำติ
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้
3. ยกระดับคุณภำพและส่ งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพื้ นที่ พิ เศษ (พื้ นที่ สู ง
พื้นที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้ งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)
4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่
อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุ นแรงในรู ปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภั ยพิ บัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบั ติใหม่
ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลั กษณะ
ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. คนทุ กช่ วงวัยมีทั กษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึ กษำ
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ
3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน
4. แหล่ งเรี ยนรู้ สื่ อต ำรำเรี ยน นวั ตกรรมและสื่ อกำรเรียนรู้มี คุ ณภำพและมำตรฐำน
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ
6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล
7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน
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แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริ ม สนั บสนุ นให้ คนทุ กช่ วงวั ยมี ทั กษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และกำรพั ฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย
2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อตำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่
3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์
4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ
5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุ ม ถูกต้อง เป็นปั จจุบั น
เพือ่ กำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. เพิ่มโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำสำหรับคนทุกช่วงวัย
3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
1. คนทุ กช่ วงวั ย มี จิ ตส ำนึ กรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และน ำแนวคิ ด
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
2. หลั กสู ตร แหล่ งเรี ยนรู้ และสื่ อกำรเรี ยนรู้ ที่ ส่ งเสริ มคุ ณ ภำพชี วิ ตที่ เป็ น มิ ตร
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ
3. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นกำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ กรั กษ์ สิ่ งแวดล้ อม มี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
และนำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
1. โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจั ดกำรกำรศึกษำ มี ควำมคล่ องตั ว ชั ดเจน
และสำมำรถตรวจสอบได้
2. ระบบกำรบริ หำรจั ดกำรศึ กษำมี ประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิ ผล ส่ งผลต่ อคุ ณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำ
3. ทุ กภำคส่ วนของสั งคมมี ส่ วนร่ วมในกำรจั ดกำรศึ กษำที่ ตอบสนองควำมต้ องกำร
ของประชำชนและพื้นที่
4. กฎหมำยและรู ปแบบกำรบริ หำรจั ดกำรทรั พยำกรทำงกำรศึ กษำรองรั บลั กษณะ
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรกำลังแรงงำนของประเทศ
5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม
สร้ำงขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ
3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ
4. ปรั บ ปรุ งกฎหมำยเกี่ ยวกั บ ระบบกำรเงิ น เพื่ อ กำรศึ ก ษำที่ ส่ งผลต่ อคุ ณ ภำพ
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ
5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
6. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม
และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
ประเทศไทยได้ร่วมรับรองเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) ในกำรประชุมสุดยอดสหประชำชำติสมัยสำมัญ (UN General Assembly) ครั้งที่ 70 ณ กรุงนิวยอร์ก
ประเทศสหรัฐอเมริกำ เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2558 ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้ำหมำย (Goals) 169 เป้ำประสงค์
(Targets) มี ระยะเวลำด ำเนิ นกำรตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทย
ได้ดำเนินกำรเพื่อกำหนดและจัดทำกรอบแนวทำงตำมกลไกติดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เพื่อให้เกิดกลไก
กำรติ ดตำมผลกำรด ำเนิ นงำนที่ เป็ นรู ปธรรม โดยแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรเพื่ อกำรพั ฒ นำที่ ยั่ งยื น (กพย.)
โดยมีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ
เป้ ำหมำยที่ 4 สร้ ำงหลั กประกั นให้ กำรศึ กษำมี คุ ณ ภำพอย่ ำงเท่ ำเที ยมและครอบคลุ ม
และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ประกอบด้วย เป้ำประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสำร
ประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ ในส่วนของประเทศไทย
SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของสำนักงำน กศน. ใน 6 เป้ำประสงค์ ดังนี้
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เป้ำประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้ำงหลักประกันให้ชำยและหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.3.1 อั ตรำกำรเข้ ำเรี ยนของเยำวชนและผู้ ใหญ่ ทั้ งในระบบนอกระบบกำรศึ กษำ
ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้
4.3.1.3 จำนวนผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบระดับ ปวช. (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก/
กศน. : หน่วยสนับสนุน)
4.3.1.4 จำนวนนักศึกษำ/ผู้รับบริกำรหลักสูตรกำรอบรม (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)
เป้ำประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำสำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่ งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้
ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของโลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วม
ของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.7.1 มีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับ (i) กำรศึกษำเพื่อควำมเป็นพลเมืองโลก และ (ii) กำรจัด
กำรศึกษำเพื่ อกำรพั ฒนำที่ ยั่ งยื น รวมถึงควำมเสมอภำคทำงเพศ และสิ ทธิมนุ ษยชน ซึ่งถูกให้ ควำมส ำคั ญ
ทุกระดับใน (a) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับกำรศึกษำของครูและ (d) กำรประเมินผล
นักเรียน (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก)
เป้ำประสงค์ที่ 4.A (SDG 4.A) : สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์ และเครื่องมือทำงกำรศึกษำ
ที่ อ่ อนไหวต่ อเด็ ก ผู้ พิ กำร และเพศภำวะ และให้ มี สภำพแวดล้ อมทำงกำรเรี ยนรู้ ที่ ปลอดภั ย ปรำศจำก
ควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้
4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีกำรเข้ำถึง (a) ไฟฟ้ำ (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (d) โครงสร้ำงพื้นฐำนและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับกำรปรับให้เหมำะสม
กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน)
7. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ยุทธศำสตร์กำรจั ดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้จัดทำขึ้น
เพื่อให้ ส่ วนรำชกำรใช้เป็ น แนวทำงในกำรเสนอขอจัดสรรงบประมำณ โดยกำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์
และรำยกำรค่ำดำเนินกำรภำครัฐ โดยมียุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.1 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์
3.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
3.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม
4.1 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
8. นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
และหลักกำรทำงำน “สร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจให้กับสังคม : TRUST”
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของระทรวงศึกษำธิกำร
ประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 เพื่ อ ให้ ส่ ว นรำชกำรในสั งกัด กระทรวงศึก ษำธิก ำร ยึ ด เป็ น กรอบ
กำรดำเนิ น งำนในกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้ ง
ขับเคลื่ อนกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรศึ กษำ ให้ มี คุ ณภำพ ประสิ ทธิภำพในทุ กมิ ติ โดยใช้ จ่ำยงบประมำณ
อย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อมุ่งเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้
หลักกำรตำมนโยบำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่น
ดำเนิ น กำรภำรกิจ หลั ก ตำมแผนแม่ บ ทภำยใต้ยุท ธศำสตร์ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐำนะ
หน่ ว ยงำนเจ้ ำภำพขับ เคลื่ อนทุ ก แผนย่อ ยในประเด็ น 12 กำรพั ฒ นำกำรเรีย นรู้ และแผนย่อ ยที่ 3
ในประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำย
รั ฐ บำลทั้ ง ในส่ ว นนโยบำยหลั ก ด้ ำ นกำรปฏิ รู ป กระบวนกำรเรี ย นรู้ และกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ยังสนับสนุน
กำรขับเคลื่อนแผนแบกภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 2568) รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
จะได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ ค วำมมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ งยื น ดั งนั้ น ในกำรเร่ งรัด กำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้ เกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ เ พื่ อ สร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ สั ง คม และผลั ก ดั น ให้ ก ำรจั ด กำรศึ ก ษำมี คุ ณ ภำพและ
ประสิทธิภำพจึงกำหนดนโยบำยประจำงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำกำลังคน
โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพื่อหลอมรวมภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ
ด้ ำนเทคโนโลยี ด้ ำ นกฎหมำย ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพและควำมเป็ น เอกภำพ รวมทั้ งกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำ
2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง ระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง ที่เป็นเงื่อนไขต่ำง ๆ เพื่ อให้บรรลุผลตำมนโยบำย
กำรศึ ก ษำยกก ำลั ง สอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) กำรศึ ก ษำที่ เข้ ำ ใจ Supply
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงำนพิจำรณำวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันอย่ำงรอบด้ำน ครบถ้วน
ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง ขั้นตอน และวิธีกำรดำเนินกำรร่วมกันแบบบูรณำกำรกำรทำงำนทุกภำคส่วน
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จุดเน้นประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1.1 ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่
- Data Center ศูนย์ข้อมูลกลำง
- Big Data ข้อมูลขนำดใหญ่ (คลังข้อมูล กำรนำข้อมูลมำรวมกัน)
- Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource Platform)
- e-book
- e-office e-mail และ document
- ระบบบริหำรจัดกำรห้องเรียน School และ Classroom Management
- โครงสร้ำงพื้นฐำน Infrastructure (Internet)
1.2 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และยกระดับทักษะที่จำเป็น เน้นพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะ
ด้ำน Digital Literacy สำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับและประเภทของกำรจัดกำรศึกษำ
เช่น STEM Coding เป็นต้น
1.3 กำรศึกษำเพื่อทักษะอำชีพและกำรมีงำนทำ พัฒนำ 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์
อำชี พ 2) กำรเสริ ม ทั ก ษะใหม่ (Up Skills) และ 3) กำรเพิ่ ม ทั ก ษะใหม่ ที่ จ ำเป็ น (Re-Skills) ให้ แ ก่
กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย
- ผู้อยู่ในระบบกำรศึกษำ (กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และอำชีวศึกษำ)
- ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำ
- วัยแรงำน
- ผู้สูงอำยุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำก
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และอำชี พ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้ น เพิ่ ม บทบำทของ กศน.
ในกำร Re-Skills ด้ำนอำชีวศึกษำกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
1.4 กำรต่ำงประเทศ เน้นภำรกิจที่ต้องใช้ควำมร่วมมือระดับนำนำชำติในกำรจัดหำครู
ชำวต่ ำ งชำติ ให้ แ ก่ ส ถำนศึ ก ษำทุ ก ระดั บ ทุ ก ประเภทของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรเพื่ อ จั ด กำรศึ ก ษำ
ในสถำนศึกษำ 2 ด้ำนหลัก ๆ ได้แก่
- ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
- ด้ำนวิชำกำร โดยเฉพำะอำชีวศึกษำ
1.5 กฎหมำยและระเบี ยบ เน้ นแผนงำน 2 เรื่อง ที่ บรรจุ อยู่ ในแผนกำรปฏิ รู ปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย
เรื่ อ งที่ 1 : กำรปฏิ รู ป ระบบกำรศึ ก ษำและกำรเรี ย นรู้ โ ดยรวมของประเทศ
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ชำติฉบับใหม่และกฎหมำยลำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
- กำรมี พ ระรำชบั ญ ญั ติ กำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. .... และมี ก ำรทบทวน จั ด ท ำ
แก้ไขและปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- กำรสร้ ำ งควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ งรั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเอกชน
เพื่อกำรจัดกำรศึกษำ
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- กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
- กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ
- กำรจัดตั้งสำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ
เรื่องที่ 6 กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร
1.6 ระบบบริ ห ำรจั ด กำรและกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร โดยรวบรวมหลั ก สู ต รวิ ช ำกำร
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงำนในสั งกั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เพื่ อ ไม่ ให้ เกิ ด ควำมซ้ ำซ้ อ นในกำรจั ด ฝึ ก อบรม
ให้แต่ละกลุ่มเป้ำหมำยและใช้ประโยชน์จำกสถำบันพัฒนำที่มีอยู่แล้ว เช่น สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ เพื่ อ เป็ น หน่ ว ยงำนกลำงในกำรจั ด ฝึ ก อบรมพั ฒ นำทั ก ษะสมรรถนะ
ให้ แก่บุ คลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้บริห ำรหน่วยงำนทุกระดับผู้ บริห ำรสถำนศึกษำทุกระดับ
ทุ ก ประเภท ครู อำจำรย์ และบุ ค ลำกรอื่ น ๆ) รวมทั้ ง พั ฒ นำยกระดั บ ให้ เป็ น สถำบั น ฝึ ก อบรม
ระดับนำนำชำติ
1.7 กำรประชำสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ดำเนินกำรผลิตสื่อและจัดทำเนื้อหำ (Content) เพื่อเผยแพร่
ผลงำน กิจกรรมและกำรเข้ำร่วมงำนต่ำง ๆ ของทุกหน่วยงำนในภำพรวมของ ศธ.
1.8 กำรพั ฒนำเด็ กปฐมวั ย ด ำเนิ นกำรขั บเคลื่ อนนโยบำยและแนวปฏิ บั ติ ในกำรจั ดกำรศึ กษำ
และกำรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
1.9 กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรส่งเสริมโครงกำร 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ
1.10 กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรนำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหำเบื้องต้น (Call Center
ด้ำนกฎหมำย) กำรวำงระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศเพื่อกำรบริห ำรจัดกำรกำรรับเรื่องรำวร้องทุก ข์
ในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร
1.11 กำรปฏิรูปองค์กรและโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร
1.12 กำรพัฒนำครู ในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อให้มีมำตรฐำนวิชำชีพที่สูงขึ้น
1.13 กำรศึกษำยกกำลังสอง โดย
- พัฒ นำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จำเป็น เพื่อทำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ
(Train the Trainer) และขยำยผลกำรพั ฒ นำผ่ ำ นศู น ย์ พั ฒ นำศั ก ยภำพบุ ค คลเพื่ อ ควำมเป็ น เลิ ศ
(Human Capital Excellence Center: HCEC)
- จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็ อกและเปิด
กว้ำงให้ภำคเอกชนสมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำ เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีทำงเลือก
ในกำรเรี ย นรู้ ที่ ห ลำกหลำย และตลอดเวลำผ่ ำ นแพลตฟอร์ ม ด้ ำ นกำรศึ ก ษำเพื่ อ ควำมเป็ น เลิ ศ
(Digital Education Excellence Platform :DEEP)
- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคล
สู่ควำมเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP)
- จัดทำ "คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน" เพื่อกำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐำนที่จำเป็น
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กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
1. มุ่ งเน้ น กำรศึ ก ษำเพื่ อ ทั ก ษะอำชี พ และกำรมี งำนท ำด้ ว ยคุ ณ ภำพ โดยสร้ำ ง
ค่ำนิ ยมอำชีวศึกษำ และเติมเต็มช่องว่ำงระหว่ำงทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยำยและยกระดับ
อำชี ว ศึ ก ษำทวิ ภ ำคี สู่ คุ ณ ภำพมำตรฐำน เน้ น ร่ ว มมื อ กั บ สถำนประกอบกำรชั้ น น ำ (Tailor-made
Curriculum) ขับเคลื่ อนควำมร่วมมือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนสู่มำตรฐำน
นำนำชำติ
2. มุ่ ง เน้ น Re-Skills, Up Skill และ New Skill กำรฝึ ก อบรมวิ ช ำชี พ ระยะสั้ น
รวมทั้งผลิตกำลังแรงงำนที่มีคุณภำพตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่
เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศและสถำนประกอบกำร
3. มุ่งเน้น พัฒ นำศูนย์ประสำนงำนกลำงกำรผลิตและพัฒ นำกำลังคนอำชีวศึกษำ
(TVET Excellence Center) สู่มำตรฐำนสำกล ผลิตอำชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงกำรนำนวัตกรรม Digtal
เพื่อมุ่งสู่กำรอำชีวศึกษำดิจิทัล (Digital College)
4. มุ่งเน้นพัฒ นำศักยภำพผู้เรียนอำชี วศึกษำให้เป็นผู้ประกอบกำร พัฒ นำทักษะ
กำรเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อกำรดำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
(Technical Vocational Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวม ทั้ งให้ ค วำม ร่ วม มื อ
ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศและกำรแข่งขัน
ในเวทีระดับนำนำชำติ
5. มุ่ ง เน้ น กำรเพิ่ ม ปริ ม ำณผู้ เรี ย นในหลั ก สู ต รอำชี ว ศึ ก ษำ สร้ ำ งภำพลั ก ษณ์
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพื่อดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำเรียน
6. สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
1. ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ พ.ศ. 2562
2. ส่ งเสริ มให้ ผู้ เรียนที่ยุติกำรศึกษำทั้งก่อนและหลั งส ำเร็จกำรศึกษำภำคบั งคับ
ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจนสำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ
กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณ ลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต
2. ส่ ง เสริ ม กำรพั ฒ นำสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ละนวั ต กรรมที่ เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้สำมำรถเป็นอำชีพ และสร้ำงรำยได้กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
3. เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู และสถำนศึกษำกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
4. ปฏิรูปองค์กำรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมเป็นเอกภำพของหน่วยงำน
5. ปรั บ ปรุ งกฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ประกำศต่ ำ ง ๆ ที่ เป็ น อุ ป สรรคและ
ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนิ นงำน โดยคำนึ งถึ งประโยชน์ ของผู้ เรียนและประชำชน ตลอดจนระทรวงศึกษำธิกำร
โดยรวม
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6. ยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนในสังกัดระทรวงศึกษำธิกำร
7. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data)
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ
1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร นำนโยบำยและจุดเน้น
เป็ น กรอบแนวทำงในกำรวำงแผนและจั ด ท ำงบประมำณรำยจ่ ำยประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2565
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทวงศึกษำธิกำรได้ให้แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณไว้
2. ให้ มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมิน ผล และรำยงำนกำรขับเคลื่ อนนโยบำย
และจุ ด เน้ น สู่ ก ำรปฏิ บั ติ ร ะดั บ พื้ น ที่ โดยให้ ผู้ ต รวจรำชกำรกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร เป็ น ประธำน
สำนั กงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนั กตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็ นฝ้ ำยเลขำนุ กำร
และผู้ ช่ ว ยเลขำนุ ก ำรตำมล ำดั บ โดยมี บ ทบำทภำรกิ จ ในกำรตรวจรำชกำร ติ ด ตำม ประเมิ น ผล
ในระดับนโยบำย และจัดทำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมลำดับ
3. กรณีมีปัญหำในเชิงพื้นที่ห รือข้อขั ดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ ศึกษำ วิเครำะห์
ข้ อ มู ล และด ำเนิ น กำรแก้ ไขปั ญ หำในระดั บ พื้ น ที่ ก่ อ น โดยใช้ ภ ำคี เครือ ข่ ำยในกำรแก้ ไขข้ อ ขั ด ข้ อ ง
พร้อมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรติดตำมฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมลำดับ
อนึ่ ง ส ำหรั บ ภำรกิ จ ของส่ ว นรำชกำรหลั ก และหน่ ว ยงำนที่ ป ฏิ บั ติ ในลั ก ษณะงำน
ในเชิงหน้ำที่ (Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Asenda) และงำนในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินกำร
อยู่ ก่อนเมื่อรัฐบำล หรือกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญ เพิ่ มเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
นอกเหนือจำกที่กำหนดหำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดนั้นข้ำงตัน ให้ถือเป็นหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรดำเนินกำร
เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง) ได้มอบนโยบำยหลัก นโยบำย
เร่ ง ด่ ว น และหลั ก กำรท ำงำน “สร้ ำ งควำมเชื่ อ มั่ น และควำมไว้ ว ำงใจให้ กั บ สั ง คม : TRUST”
(T : Transparency (ควำมโปร่ งใส) , R : Responsibility (ควำมรั บผิ ดชอบ) , U : Unity (ควำมเป็ นอั นหนึ่ งอั นเดี ยว) ,
S : Student-Centricity (ผู้ เรี ย นเป็ น เป้ ำ หมำยแห่ ง กำรพั ฒ นำ) , T : Technology (เทคโนโลยี ) )
แก่หน่วยงำนในสังกัด เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 ดังนี้
ข้อ 1 กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒ นำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย
ข้ อ 2 กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพและประสิ ท ธิ ภ ำพครู แ ละอำจำรย์ ใ นระดั บ กำรศึ ก ษำ
ขั้นพื้นฐำนและอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพื่อให้ครูและอำจำรย์ ได้รับกำรพัฒนำ
ให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและ
กำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำที่เกิดกับผู้เรียน
ข้อ 3 กำรปฏิรูป กำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ
(NDLP) และกำรส่ ง เสริ ม กำรฝึ ก ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ในชี วิ ต ประจ ำวั น เพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงำนรั บ ผิ ด ชอบ
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พั ฒ นำแพลตฟอร์ มกำรเรีย นรู้ ด้ ว ยดิจิ ทั ล แห่ งชำติ ที่ ส ำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรีย นรู้
ที่ทัน สมัย และเข้ำถึงแหล่ งเรี ยนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรนำฐำนข้อมูล กลำง
ทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
ข้ อ 4 กำรพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพกำรบริ ห ำรและกำรจั ด กำรศึ ก ษำ โดยกำรส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น สถำนศึกษำให้ มี ควำมเป็ น อิส ระและคล่ องตัว กำรกระจำยอำนำจกำรบริห ำรและกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรั บปรุง
เพื่อกำหนดให้มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอื้อต่อกำรจัดกำร
เรี ย นกำรสอนให้ มี คุ ณ ภำพ สถำนศึ ก ษำให้ มี ค วำมเป็ น อิ ส ระและคล่ อ งตั ว กำรบริห ำรและกำรจั ด
กำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล
ข้อ 5 กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบ
วั ด ควำมรู้ และทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในกำรศึ ก ษำต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษำทั้ ง สำยวิ ช ำกำรและสำยวิ ช ำชี พ
เพื่ อ ให้ ร ะบบกำรประเมิ น ผลกำรศึ ก ษำทุ ก ระดั บ และระบบกำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม
ข้ อ 6 กำรจั ด สรรและกำรกระจำยทรั พ ยำกรให้ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก กลุ่ ม เป้ ำ หมำย รวมถึ ง
กำรระดมทรั พ ยำกรทำงกำรศึ ก ษำจำกควำมร่ ว มมื อ ทุ ก ภำคส่ ว น เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด สรรทรั พ ยำกร
ทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มี คุณภำพทัดเทียม
กลุ่มอื่น ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง
ข้อ 7 กำรน ำกรอบคุณ วุฒิ แห่ งชำติ (NQF) และกรอบคุณ วุฒิ อ้ำงอิงอำเซียน (AQRF)
สู่กำรปฏิบัติ เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำกำลังคนเพื่อกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณ วุฒิแห่งชำติ
เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิต
และกำรจัดทำมำตรฐำนอำชีพในสำขำที่สำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้
ข้ อ 8 กำรพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย ให้ ไ ด้ รั บ กำรดู แ ลและพั ฒ นำก่ อ นเข้ ำ รั บ กำรศึ ก ษำ
เพื่ อ พั ฒ นำร่ ำงกำย จิ ต ใจ วินั ย อำรมณ์ สั งคม และสติ ปั ญ ญำให้ ส มกั บ วัย เพื่ อ เป็ น กำรขั บ เคลื่ อ น
แผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่กำรปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นกรอบในกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย
และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ
ข้ อ 9 กำรศึ ก ษำเพื่ อ อำชี พ และสร้ ำ งขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น ของประเทศ
เพื่อ ให้ ผู้ จ บกำรศึกษำระดับ ปริ ญ ญำและอำชีว ศึกษำมีอ ำชีพ และรำยได้ที่เหมำะสมกับ กำรดำรงชี พ
และคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้
ข้ อ 10 กำรพลิ ก โฉมระบบกำรศึ ก ษำไทยด้ ว ยกำรน ำนวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพื่อให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งนำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล
ข้ อ 11 กำรเพิ่ ม โอกำสและกำรเข้ ำถึ ง กำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพของกลุ่ ม ผู้ ด้ อ ยโอกำส
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นกำรเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
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ข้ อ 12 กำรจั ด กำรศึ ก ษำในระบบ นอกระบบ และตำมอั ธ ยำศั ย โดยยึ ด ห ลั ก
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
เนื่ องด้วยสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนำ 2019 (COVID-19)
ในปั จ จุ บั น ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ควำมนิ ย มในรู ป แบบกำรเรี ย นกำรสอนออนไลน์ (Online) มำกยิ่ ง ขึ้ น
ส่ ง ผลกระทบอย่ ำ งมี นั ย ส ำคั ญ ต่ อ กำรเตรี ย มผู้ เ รี ย นไทยให้ มี ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21
ซึ่ งมุ่ ง เน้ น ควำมเป็ น ผู้ ป ระกอบกำร (Entrepreneurship) และควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว เข้ ำ กั บ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำและปัญหำควำมเหลื่อมล้ำ
ของโอกำสในกำรศึกษำที่นับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น รมว.ศึกษำธิกำร จึงเสนอให้มีวำระเร่งด่วน
(Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้
1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแล
ตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม
2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร
3. Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภำพ
รวมกำรศึ ก ษำของประเทศที่ มี ค วำมครบถ้ว น สมบู ร ณ์ ถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จจุ บั น และสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง
4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุน
กำรดำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพื้นที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต
ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
5. พั ฒ นำทั ก ษะทำงอำชี พ ส่ ง เสริ ม กำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ เน้ น พั ฒ นำทั ก ษะอำชี พ
ของผู้ เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต สร้ำงอำชี พ และรำยได้ ที่ เหมำะสม และเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
6. กำรศึ ก ษำตลอดชี วิ ต กำรจั ด เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส ำหรั บ ประชำชนทุ ก ช่ ว งวั ย
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน ประซำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน
เหมำะสมและเต็ ม ตำมศั ก ยภำพตั้ ง แต่ วั ย เด็ ก จนถึ ง วั ย ชรำ และพั ฒ นำหลั ก สู ต รที่ เ หมำะสม
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย
7. กำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ ผู้ ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น พิ เ ศษได้ รั บ กำรพั ฒ นำอย่ ำ งเต็ ม ศั ก ยภำพ สำมำรถด ำรงชี วิ ต
ในสั งคมอย่ ำงมี เกี ย รติ ศั ก ดิ์ศ รี เท่ ำเที ย มกั บ ผู้ อื่ น ในสั งคม สำมำรถช่ว ยเหลื อ ตนเองและมี ส่ ว นร่ว ม
ในกำรพัฒนำประเทศ
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9. แผนปฏิบัตริ ำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้
วิสัยทัศน์
“พัฒนำผู้ เรียนทุ กช่วงวัยให้มีคุณธรรม มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอำชีพ
และมีทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตตำมควำมสำมำรถของพหุปัญญำ”
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำให้มีมำตรฐำน
2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
3. มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
4. ปรั บ ปรุ ง ระบบบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ ก ษำให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพในกำรใช้ ท รั พ ยำกร
เพิ่มควำมคล่องตัวในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล
เป้ำประสงค์รวม
1. ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ
2. ผู้ เ รี ย นได้ รั บ กำรปลู ก จิ ต ส ำนึ ก ที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ ควำมมั่ น คง และรู้ เ ท่ ำ ทั น
ต่อภัยคุกคำมรูปแบบใหม่
3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่สมวัย
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
5. ผู้ เรี ย นทุ ก คนได้ รั บ โอกำสเข้ ำ ถึ งบริ ก ำรทำงกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพอย่ ำ งทั่ ว ถึ ง
และเหมำะสมกับช่วงวัย
6. มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพหุปัญญำของผู้เรียน
7. กำลังคนมีทักษะอำชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด แรงงำน
8. องค์ควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
9. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยในระดับพื้นที่ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน
ประเด็นยุทธศำสตร์และแผนงำนภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ (5 ประเด็น 35 แผนงำน)
1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล (7 แผนงำน)
แผนงำนที่ 1 สร้ ำ งควำมตระหนั ก รู้ ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของสถำบั น หลั ก ของชำติ
และส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี
แผนงำนที่ 2 พั ฒนำหลั กสู ตรที่ ตอบสนองกำรสร้ำงทั กษะภำษำ ทั กษะดิ จิ ทั ล ทั กษะอำชี พ
และพหุปัญญำ
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แผนงำนที่ 3 เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนทุกระดับ
แผนงำนที่ 4 ส่งเสริมจัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active learning)
แผนงำนที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อกำรปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
แผนงำนที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อสร้ำงควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนงำนที่ 7 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดผล กำรประเมินผลผู้เรียนและสถำนศึกษำ
ให้มีควำมเหมำะสม
2. พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ (5 แผนงำน)
แผนงำนที่ 8 ปรับบทบำทและเพิ่มสมรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่
แผนงำนที่ 9 จัดหำครูต่ำงประเทศที่มีควำมสำมำรถสูงให้แก่สถำนศึกษำ
แผนงำนที่ 10 พัฒนำทักษะควำมเป็นมืออำชีพให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ปฏิบัติงำนทุกสำยงำน
แผนงำนที่ 11 พัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพครูให้เหมำะสม
แผนงำนที่ 12 จัดทำแผนกำรใช้อัตรำกำลังครู และส่งเสริมขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
ของครูในสถำนศึกษำ
3. เพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงำน)
แผนงำนที่ 13 ส่งเสริมกำรสร้ำงทักษะวิชำชีพ และกำรดำรงชีวิต
แผนงำนที่ 14 พั ฒนำสถำนศึ กษำปฐมวั ยและเด็ กปฐมวั ยให้ มี พั ฒนำกำรที่ เหมำะสม
แผนงำนที่ 15 สนับสนุนและเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริแก่ผู้เรียน
แผนงำนที่ 16 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อเป็นหลักประกันแก่
ผู้เรียนที่ด้อยโอกำส
แผนงำนที่ 17 พัฒนำระบบเทียบโอนหน่วยกิจผลกำรเรียน ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เหมำะสม
4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (5 แผนงำน)
แผนงำนที่ 18 จัดหำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้แก่ทุกสถำนศึกษำ
แผนงำนที่ 19 ส่งเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อกำรเรียนรู้
แผนงำนที่ 20 จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบดิจิทัล
แผนงำนที่ 21 จัดทำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำในระดับประเทศ
แผนงำนที่ 22 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลพหุปัญญำของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล
5. ผลิตกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ (7 แผนงำน)
แผนงำนที่ 23 เพิ่มปริมำณผู้เรียนอำชีวศึกษำในระดับจังหวัด
แผนงำนที่ 24 ผลิ ตบุ คลำกรที่ เชื่ อมโยงภำคอุ ตสำหกรรมและภำคบริ กำรที่ ตอบสนอง
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
แผนงำนที่ 25 ผลิตบุคลำกรเพื่อตอบสนองกำรส่งเสริมผลิตภำพภำคกำรเกษตร
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แผนงำนที่ 26 ส่งเสริมผู้เรียน ให้มีทักษะในกำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจ
แผนงำนที่ 27 สนับสนุนผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษตำมพหุปัญญำ
แผนงำนที่ 28 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมในเชิงพำณิชย์
แผนงำนที่ 29 ส่งเสริมกำรวิจัย สร้ำงองค์ควำมรู้ ด้ำนกำรพัฒนำพหุปัญญำของผู้เรียน
6. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร ศึกษำ (6 แผนงำน)
แผนงำนที่ 30 ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
แผนงำนที่ 31 นำกำรศึกษำมำสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้
แผนงำนที่ 32 ส่งเสริมภำคเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
แผนงำนที่ 33 ขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัดในรูปแบบพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
แผนงำนที่ 34 ปรับปรุงโครงสร้ำงให้มีเอกภำพและออกแบบระบบบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ
แผนงำนที่ 35 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีควำมเหมำะสม
10. แผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดสำระสำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2565 ของสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้
วิสัยทัศน์
กำรบริห ำรและจัด กำรศึก ษำแบบบูร ณำกำรมีป ระสิท ธิภ ำพ ผู้เรีย นได้รับ กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรบริ ห ำรและจั ด กำรศึ ก ษำแบบบู ร ณำกำรทุ ก ระดั บ ทุ ก พื้ น ที่
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
2. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำในระบบ กำรศึ ก ษำนอ กระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ส่ง เสริม สนับ สนุน กำรสร้ำ งโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำ ถึง กำรศึ ก ษำ
อย่ำงทั่วถึง ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ
4. ส่ง เสริม สนับ สนุ น กำรพัฒ นำระบบกำรบริห ำรงำนบุค คลและพัฒ นำสมรรถนะ
ของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ค่ำนิยม TEAMWINS
T = Teamwork กำรทำงำนเป็นทีม
E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรทำงำน
A = Accountability ควำมรับผิดชอบ
M = Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์
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W = Willful ควำมมุ่งมั่นตั้งใจทำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ
I = Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
N = Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
S = Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร
เป้ำประสงค์รวม
1. ส ำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึ กษำธิ กำรมี กำรบริ หำรและกำรจั ดกำรศึ กษำแบบบู รณำกำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล
2. ผู้เรียนมีกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค
4. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะวิชำชีพ
ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวมและค่ำเป้ำหมำย (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กศน.)
ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม

ค่ำเป้ำหมำย

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบ ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET)
แต่ละภำคเรียน เพิ่มขึ้น
5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ร้อยละ 80
ประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2551 ระดับดีขึ้นไป
6. จำนวนครั้งทีป่ ระชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้
10,000,000 ครั้ง
ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning)
7. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ
ร้อยละ 80
กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปใช้
ในกำรปฏิบัติงำน

หน่วยงำน
รับผิดชอบ
กศน.

กศน.

กศน.

กศน./สคบศ./สช./
สอ.
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ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์และกลยุทธ์รำยประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะ 1. ปลูกฝังค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้ำง
กำรเรียนรู้ที่จำเป็น
เสถียรภำพสถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสม
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมนำ เผยแพร่ ศำสตร์
กับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง
พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทำง
ในแต่ละบริบท
พระรำชดำริ
2. ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และพัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้/วิขำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่สูง
พื้นที่ตำมตะเข็บ ชำยแดน และพื้นที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล
ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ
และแรงงำนต่ำงด้ำว)
3. พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัยไซเบอร์,ภัยพิบัติ
ธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกร
1. พัฒนำทักษะแรงงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำด แรงงำน
ทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนอง
ในพื้นที่และภูมิภำค(อำทิ พื้นที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน)
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ
2. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัด
กำรแข่งขันของประเทศ
กำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ
กำรเรียนรู้ที่จำเป็น
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิด
ในศตวรรษที่ 21
อย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพ
มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ และทักษะชีวิต ที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
ที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่
3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริม 5. พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะที่
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยน
จำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
21
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
6. บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและ
ทัศนคติ ที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง
7. พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น
(ภำษำแม่) ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ
8. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ
1. เพิ่มและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ
ที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำส
ด้วยรูปแบบหลำกหลำย
ทำงกำรเรียนทีม่ ีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ และกลุ่มเป้ำหมำย
2. ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ
ดิจิทัลออนไลน์ แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและ
พัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศำสตร์ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
1. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำร 1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
ที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำม
ในกำรบริหำรรำชกำร/บริกำรประชำชน
ต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก 2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำง
รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลัก
ด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน
ธรรมำภิบำล
และทันต่อกำรใช้งำน
3. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ
รวมทั้งกำรมีสว่ นร่วมกับทุกภำคส่วนในพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบท
ที่เปลี่ยนแปลง
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์
กลยุทธ์
5. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน และทันสมัย
เอื้อต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรม
เสี่ยงกำรทุจริต
7. พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร
พลเรือนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะ
กำรปฏิบัติงำน
ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงำน กศน. ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์รำยประเด็นยุทธศำสตร์
ค่ำเป้ำหมำย
/ตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์
ปี 2565
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท
1. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ร้อยละ 100
จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรักและกำรธำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น
ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนใต้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ ร้อยละ 80
หรือสมรรถนะด้ำนอำชีพ สำมำรถนำผลกำรพัฒนำไปสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพได้
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 2. พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ
*6. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ ที่เผยแพร่ต่อ
ร้อยละ 80
สำธำรณชน
7. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรมเครือข่ำยเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับตำบล
ร้อยละ 100
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
เป้ำประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
11. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำรด้ำน
ร้อยละ 80
อำชีพ/ด้ำนกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกขึ้น
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ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคด้วยรูปแบบหลำกหลำย
15. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถนำควำมรู้ไป
ร้อยละ 90
สร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ/พัฒนำงำนได้
16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ร้อยละ 100
เทียบกับเป้ำหมำย
17. จำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
280,000
กำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสม
คน
ตำมควำมต้องกำรจำเป็น (กศน. 10,000 คน/สช. 270,000 คน)
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
เป้ำประสงค์ : หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล
20. ร้อยละของหน่วยงำนที่นำดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร
ร้อยละ 80
(ทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.)
11. อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำน กศน.
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ มกำรศึ กษำนอกระบบและกำรศึ กษำตำมอั ธยำศั ย พ.ศ. 2551
มำตรำ 14 ให้มีสำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขึ้น ในสำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึ กษำธิ กำร เรี ยกโดยย่ อว่ ำ “ส ำนั กงำน กศน.” โดยมี เลขำธิ กำรส ำนั กงำนส่ งเสริมกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เรียกโดยย่อว่ำ “เลขำธิกำร กศน.” ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดี และเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง และรับผิดชอบกำรดำเนินงำนของสำนักงำน
1. เป็ นหน่ วยงำนกลำงในกำรด ำเนิ นกำรส่ งเสริ ม สนั บสนุ น และประสำนงำนกำรศึ กษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร*1
2. จั ดท ำข้ อเสนอแนะนโยบำย ยุ ท ธศำสตร์ แผน และมำตรฐำนกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต่อคณะกรรมกำร
3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร
และนวั ตกรรมทำงกำรศึ กษำ บุ คลำกรและระบบข้ อมู ลสำรสนเทศที่ เกี่ ยวข้ องกั บกำรศึ กษำนอกระบบ
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
4. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และด ำเนิ น กำรเที ย บโอนผลกำรเรี ย น กำรเที ย บโอนควำมรู้
และประสบกำรณ์ และกำรเทียบระดับกำรศึกษำ
5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น องค์ กรเอกชน องค์ กรวิ ชำชี พ สถำบั นศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์ กรอื่ นรวมกั น
เป็นภำคีเครือข่ำยเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

1

*

คณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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6. จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สถำนีวิทยุ
โทรทั ศน์ เพื่ อกำรศึ กษำ วิ ทยุ ชุ มชน ศู นย์ วิ ทยำศำสตร์ เพื่ อกำรศึ กษำ ห้ องสมุ ดประชำชน พิ พิ ธภั ณ ฑ์
ศู น ย์ กำรเรี ย นชุ ม ชน และแหล่ งกำรเรี ยนรู้ อื่ น เพื่ อส่ งเสริ ม กำรเรี ยนรู้ และกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต
อย่ำงต่อเนื่องของประชำชน
7. ด ำเนิ น กำรเกี่ ยวกั บกำรติ ดตำมตรวจสอบ และประเมิ นผลกำรด ำเนิ นงำนกำรศึ กษำ
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
8. ปฏิ บั ติ งำนอื่ นใดตำมพระรำชบั ญญั ติ นี้ หรื อกฎหมำยอื่ นบั ญญั ติ ให้ เป็ นอ ำนำจหน้ ำที่
ของสำนักงำน หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย
12. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของสำนักงำน กศน.
(SWOT)
12.1 ปัจจัยภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ของสำนักงำน กศน.
จุดแข็ง
1. บุคลำกรระดับปฏิบัติงำนในพื้นที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัดกำรศึกษำ
ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย
2. บุ ค ลำกรระดั บ ปฏิ บั ติ งำนในพื้ น ที่ มี ค วำมคล่ อ งตั ว ในกำรปฏิ บั ติ งำน มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
และมีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย
3. บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและกำรดำเนินงำนของสำนักงำน กศน. ทำให้สำมำรถ
ดำเนินงำนได้อย่ำงเป็นเอกภำพ
4. ระบบกำรเบิ กจ่ ำยงบประมำณมี ประสิ ทธิ ภำพและมี ควำมน่ ำเชื่ อถื อ โดยกำรใช้ ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ในกำรสนับสนุนกำรดำเนินงำน
5. มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสื่อกำรเรียนรู้เป็นปัจจุบัน หลำกหลำย ผู้เรียนสำมำรถเลือกรูปแบบได้ตรงกับควำมต้องกำร
6. กำรบริ หำรหลั กสู ตรและกำรจั ดกิ จกรรม กศน. โดยยึ ดชุ มชนเป็ นฐำน และสำมำรถสนองตอบ
ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน
7. ให้ บริ กำรกำรศึ กษำหลั กสู ตรกำรศึ กษำนอกระบบระดั บกำรศึ กษำขั้ นพื้ นฐำน กำรศึ กษำต่ อเนื่ อง
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นที่
8. มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ ที่ช่วยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อยู่ทั่วประเทศ
9. มีหลักสูตร สื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
จัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน และตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ
10. กศน.ตำบล ทุกแห่งมีศูนย์ดิจิทัลชุมชน ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่จำเป็น สำหรับ กศน.
และชุมชนเพื่อให้มีควำมรู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล
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จุดอ่อน
1. บุคลำกรมีภำระงำนจำนวนมำก และหลำกหลำย
2. เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำบำงอย่ำง ทำให้ไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(เกณฑ์รับผิดชอบผู้เรียนของครู)
3. แนวทำง/คู่มือในกำรจัดกิจกรรมขำดควำมชัดเจน
4. หน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรพัฒนำบุคลำกร ไม่สำมำรถดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
5. ขำดกำรวำงแผนและดำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ทั้งในระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล
6. บุคลำกรขำดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ
และทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำหรับเป็นเครื่องมือจัดกำรเรียนรู้
7. บุคลำกรบำงประเภท เช่น ครู ศรช. ครูสอนคนพิกำร ครูสอนเด็กเร่ร่อน ไม่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อกำรขำดขวัญและกำลังใจ และขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน ทำให้
เปลี่ยนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนบ่อย
8. ขำดกำรวิเครำะห์ แผนอัตรำกำลั งของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ท ำให้ กำรบรรจุ /แต่งตั้งบุ คลำกร
ไม่เพียงพอตำมกรอบอัตรำกำลัง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่มีควำมต่อเนื่อง
9. ระเบียบและแนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์/ประเภทของงบประมำณ
10. กำรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำรจัดกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
11. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้รับบริกำรได้ตำมแผน
12. ขำดระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณ เช่น ระบบกำรตรวจสอบ
ข้อมูลทะเบียนนักศึกษำ และกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรส่งต่อนักศึกษำ
13. ไม่มีกำรพัฒนำกำรนำผลกำรศึกษำประเภทต่ำง ๆ มำสะสม (Credit Bank System) เพื่อใช้ในกำรเทียบโอน
14. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ ขำดกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อม
ให้บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
15. ขำดกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำในกำรจัดทำรำยละเอียดควำมร่วมมื อ (MOU) กับหน่วยงำนอื่น ๆ
ทำให้ มีภำรกิจอื่นที่ต้องดำเนิ นกำรมำกขึ้น ไม่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจหลั กได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
รวมทั้งขำดกำรทบทวน MOU ต่ำง ๆ ที่ได้ทำมำเป็นระยะเวลำนำน
16. ขำดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
17. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในเชิงคุณภำพ เพื่อใช้ในกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำร ไม่เพียงพอ
18. ขำดกำรส่งเสริมและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น
19. ไม่มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง
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12.2 ปัจจัยภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) ของสำนักงำน กศน.
โอกำส
1. ทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำประเทศในแผนยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ แผนพั ฒ นำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ
แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพประชำชนโดยเฉพำะวัยแรงงำน
2. นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ
เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต
3. นโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน
รวมถึงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตำมนโยบำย “ประเทศไทย 4.0”
4. รั ฐบำลมี นโยบำยในกำรดู แลและสร้ ำงโอกำสให้ กั บกลุ่ มเป้ ำหมำยพิ เศษอย่ ำงชั ดเจน เช่น คนพิ กำร
ผู้สูงอำยุ ผู้ด้อยโอกำส ฯลฯ
5. มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกรอบกำรพัฒนำองค์กร ทำให้กำรทำงำน
มีระบบมำกขึ้น
6. ภำคี เครื อข่ ำยให้ กำรสนั บสนุ นในกำรพั ฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บั ติ งำนของบุ คลำกร
อย่ำงต่อเนื่อง ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
7. ควำมมีเสถียรภำพทำงกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรกำรเมืองกำรปกครอง องค์กรภำครัฐ เอกชน ท้องถิ่น
ชุมชน ส่งผลต่อกำรเป็นเครือข่ำยที่ดีในกำรให้ควำมร่วมมือจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ
8. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย กำหนดให้รัฐต้องดำเนิ นกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ
สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย
9. ได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำย
10. กำรสนั บสนุ นงบประมำณจำกรัฐบำลในกำรพั ฒนำทรัพยำกรบุ คคล เช่น กำรพั ฒนำข้ำรำชกำรครู
ตำมเกณฑ์วิทยฐำนะใหม่ กำรอบรมพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรพลเรือน
11. จำนวนผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น
12. ควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมไทยของคนไทยในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น
13. มีอัตรำเด็กออกกลำงคันจำกในระบบสูงขึ้น
14. แนวโน้มที่ประชำชนปฏิเสธกำรศึกษำในระบบโรงเรียน และต้องกำรกำรศึกษำนอกระบบเพิ่มมำกขึ้น
15. สังคมไทยปลูกฝังค่ำนิยมเรื่องกำรเข้ำรับกำรศึกษำเพื่อให้มีอำชีพที่ดี และได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง
16. สังคมไทยเป็นสังคมระบบประชำธิปไตยที่ให้สิทธิในกำรศึกษำกับทุกคน
17. หน่วยงำนภำครัฐให้กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกร
ที่หลำกหลำย
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โอกำส
18. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ได้เพิ่มช่ องทำงกำรให้บริกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกิจกรรมต่ำง ๆ เพือ่ สร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้มำกขึ้นแก่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
19. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ
20. ประชำชนกลุ่มวัยแรงงำนให้ควำมสำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีในกำรดำเนินชีวิต เพื่อเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ
21. ภำคีเครือข่ำย ทั้งส่วนรำชกำรภำครัฐ ภำคเอกชน ในระดับท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
กิจกรรมพัฒนำควำมรู้แก่ประชำชน
22. มีแหล่งเรียนรู้ทำงอำชีพที่หลำกหลำยและครอบคลุมทุกพื้นที่ ที่พร้อมให้กำรสนับสนุนและถ่ำยทอดควำมรู้
23. ภำคี เครื อข่ ำยสนั บสนุ นกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรพั ฒ นำบุ คลำกรแบบมี ส่ วนร่ วมในมิ ติ ของพื้ นที่
และส่วนภูมิภำค
อุปสรรค
1. ปัญหำควำมเสี่ยงภัยและสภำพแวดล้อมในบำงพื้นที่ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
2. ประชำชนบำงส่วนมีรำยได้น้อย ประกอบอำชีพที่หลำกหลำย และมีกำรย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ทำให้ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
3. กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลำยพื้นที่ ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ
4. อันตรำยในรูปแบบต่ำง ๆ ของสังคมโลกยุคดิจิทัล และกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม
5. สื่ อและเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่ งผลต่อกำรลงทุนในกำรจัดกำรศึกษำ ทำให้ ผู้ใช้งำน
ปรับตัวไม่ทัน
6. มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบ ส่งผลให้กำรนำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติขำดควำมต่อเนื่อง
7. กฎ ระเบียบ บำงเรื่องมีข้อจำกัด ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่เอื้ อต่อกำรจัดกำรศึกษำ
ที่มีควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย
8. กำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรระดับสูง และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ทำให้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำย
กำรดำเนินงำน ส่งผลให้กำรดำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง
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ส่วนที่

3

สาระสาคัญ
ของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

จากภารกิจของชาติด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สานักงาน กศน. จึงได้กาหนด
กรอบแนวทางในการดาเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
โดยมีสาระสาคัญดังนี้
วิสัยทัศน์
คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็ น
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
1. จั ดและส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยที่ มี คุ ณภาพ สอดคล้ อ ง
กับหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อยกระดับการศึกษา
และพั ฒ นาสมรรถนะ ทั กษะการเรี ยนรู้ ของประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายให้ เหมาะสมในแต่ ละช่ วงวัย ให้ พร้อมรั บ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการดารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ก้าวสู่การเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบท
ในปัจจุบัน
3. ส่ งเสริมและพั ฒนาเทคโนโลยีทางการศึ กษา และน าเทคโนโลยีมาพั ฒนาเพื่ อเพิ่ มช่องทาง
และโอกาสการเรียนรู้ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจั ดและให้ บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง
4. ส่ งเสริ มสนั บสนุ น แสวงหา และประสานความร่ว มมื อเชิ งรุ กกั บภาคี เครือข่ าย ให้ เข้ ามา
มีส่ วนร่ วมในการสนั บสนุ นและจั ดการศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ย และการเรียนรู้ตลอดชีวิ ต
ในรูปแบบต่าง ๆให้กับประชาชน
5. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ มีเอกภาพ เพื่อการบริห ารราชการที่ดี
บนหลักของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
6. ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม
และจริยธรรมที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าประสงค์
1. ประชาชนผู้ ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้ งประชาชนทั่วไปได้ รับโอกาส
ทางการศึ กษาในรู ปแบบการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน การศึ กษาต่ อเนื่ อง และการศึ กษา
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็ นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย
2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลู กฝั งคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่
ความเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่สอดคล้องกับ
หลั กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง อั นน าไปสู่ การยกระดับคุณ ภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้ มแข็งให้ ชุมชน
เพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
3. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้
ช่ องทางการเรี ยนรู้ และกิ จกรรมการเรี ยนรู้รู ปแบบต่ าง ๆ รวมทั้ งมี เจตคติ ทางสั งคม การเมื อง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีเหตุผล และนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
รวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4. หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษา กศน. มี หลั ก สู ต ร สื่ อ นวั ต กรรม ช่ อ งทางการเรี ย นรู้
และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
เพื่ อแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามความต้ องการของประชาชนและชุ มชน รวมทั้ งตอบสนองกั บ
การเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
5. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล
มาพัฒนาเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และนามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้
ให้กับประชาชน
6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน
7. หน่ วยงานและสถานศึ กษามี ระบบการบริ ห ารจั ดการองค์ กรที่ ทั นสมั ย มี ประสิ ทธิ ภ าพ
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
8. บุ ค ลากร กศน. ทุ ก ประเภททุ ก ระดั บ ได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะและสมรรถนะ
ในการปฏิ บั ติงานและการให้ บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิ บัติงาน
ตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวชี้วัด
รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กาหนดไว้ (เทียบกับเป้าหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจาปี)
1.2 จานวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ
1.3 จานวนของผู้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
1.4 จานวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ร้อยละ 80

756,675 คน
9,800,00 คน
ไม่น้อยกว่า
3,000 ฉบับ
1,787 แห่ง

1.6 จานวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การจัดกิจกรรม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1.7 จานวนประชาชนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้และการมีงานทา
290,400 คน
1.8 จานวน ครู กศน. ตาบล ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน
50 คน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.9 จานวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
13,920 คน
1.10 จานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
6,800 คน
1.11 จานวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน
91,768 คน
1.12 จานวนสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 30 วิชา
1.13 จานวนบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า
2,807 คน
ตามสายงานในอาชีพ
1.14 จานวนบุคลากรสังกัดสานักงาน กศน. ที่เข้ารับการอบรมด้านการปกป้องและเชิดชู
10,000 คน
สถาบั น หลั กของชาติ ด้ านความปรองดองสมานฉั น ท์ ด้ านการมี จิ ตสาธารณะ
และด้านทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1.15 จานวนบทความเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับตาบล ในหัวข้อต่าง ๆ
8,000 บทความ
อาทิ อาชีพ ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา
1.16 จานวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)
77 แห่ง
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รายละเอียดตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในทุกระดับ ที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน
2.2 ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่สามารถนาความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้พัฒนาตนเองได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม
2.3 ร้อยละของผู้ ผ่ านการพั ฒนาทั กษะอาชี พ สามารถน าความรู้ไปใช้ ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนาตนเองได้
2.4 ร้อยละของผู้ เรี ยนในเขตพื้ นที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ ได้ รับการพั ฒนาศั กยภาพ
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้
2.5 ร้ อยละของประชาชนที่ ได้ รั บ บริ การ/ เข้ าร่ วมกิ จกรรมการศึ กษาตามอั ธยาศั ย
มีความรู้ความเข้าใจ/ เจตคติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด
2.6 ร้ อยละของผู้ สู งอายุ ที่ เป็ น กลุ่ มเป้ าหมาย มี โอกาสมาเข้ าร่ วมกิ จกรรมการศึ กษา
ตลอดชีวิต
2.7 ร้ อยละของบุ คลากรที่ ได้ รั บ การพั ฒ นา ที่ มี การพั ฒ นาตนเองในด้ านพฤติ กรรม
บุ คลิ กภาพ ทั ศนคติ ค่ านิ ยมที่ พึ งประสงค์ ภาวะผู้ น า และมี จรรยาบรรณวิชาชี พ
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 90

(ร่าง) จุดเน้นการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพ
1.1 น้อมนาพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
1.2 ขั บ เคลื่ อนการจั ด การเรี ยนรู้ ที่ สนองตอบยุ ท ธศาสตร์ ชาติ และนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
1.4 ปรั บปรุ งหลั กสู ตรทุ กระดั บทุ กประเภท ทั้ งหลั กสู ตรการศึ กษานอกระบบระดั บ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐานและหลั กสู ตรการศึกษาต่ อเนื่ อง ให้ สอดรับกั บการพั ฒ นาคน ทิ ศทางการพั ฒนาประเทศ
สอดคล้ องกับบริบทที่เปลี่ ยนแปลง ความต้องการและความหลากหลายของผู้ เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงปรับลด
ความหลากหลายและความซ้าซ้อนของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาสาหรับกลุ่มเป้าหมายบนพื้นที่สูง พื้นที่
พิเศษและพื้นที่ชายแดน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์
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1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ให้ ผู้ เรี ยนสามารถเข้ าถึ งการประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ได้ ตามความต้ องการ เพื่ อการสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้
ให้ความสาคัญกับการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนให้ตอบโจทย์การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมินสมรรถภาพผู้ใหญ่
ตลอดจนกระจายอานาจไปยังพื้นที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
1.6 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ครบวงจร ตั้ งแต่ การลงทะเบี ยนจนการประเมิ นผลเมื่ อจบหลั กสู ตร ทั้ งการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษา
ขั้ นพื้ นฐาน การศึ กษาต่ อเนื่ อง และการศึ กษาตามอั ธยาศั ย เพื่ อเป็ นการสร้ างและขยายโอกาสในการเรี ยนรู้
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน
1.7 พั ฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของส านั กงาน กศน.
ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้ งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และให้ มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่ อที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ง่ายต่อการสืบค้นและนาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
1.8 เร่งดาเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน
หน่วยกิต เพื่อการสร้างโอกาสในการศึกษา
1.9 พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การกากับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online
รวมทั้ งส่ งเสริ มการวิ จั ยเพื่ อเป็ นฐานในการพั ฒ นาการด าเนิ นงานการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัย
2. ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับแต่ละ
ช่วงวัย และการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพื้นที่
2.2 พั ฒ นาหลั กสู ต รอาชี พระยะสั้ น ที่ เน้ น New skill Up skill และ Re skill
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology
2.3 ประสานการท างานร่วมกับศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิ จ (ศูนย์ Start-up)
ของอาชีวศึกษา จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กับแรงงาน
ที่กลับภูมิลาเนาในช่วงสถานการณ์ COVID – 19
2.4 ยกระดั บผลิ ตภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า บริ การจากโครงการศู น ย์ ฝึ กอาชี พชุ มชน ที่ เน้ น
“ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจาหน่าย
2.5 ส่ งเสริ มการจั ดการศึ กษาของผู้ สู งอายุ เพื่ อให้ เป็ น Active Ageing Workforce
และมี Life skill ในการดารงชีวิตที่เหมาะกับช่วงวัย
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2.6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติตัวสาหรับสตรี
ตั้งครรภ์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับแม่และเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและช่วงวัย
2.7 ส่งเสริ มการจั ดการศึ กษาที่ พั ฒนาทั กษะที่ จ าเป็ นส าหรั บกลุ่ มเป้ าหมายพิ เศษ
เช่น ผู้พิการ ออทิสติก เด็กเร่ร่อน และผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ
2.8 ส่งเสริมการพั ฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษา ให้ กับบุคลากรและผู้เรียน
กศน. เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดทากรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2.9 ส่งเสริ มให้ ความรู้ ด้ านการเงินและการออม (Financial Literacy) การวางแผน
และสร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากรและผู้เรียน กศน.
2.10 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน กศน.
2.11 สร้าง อาสาสมัคร กศน. เพื่อเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในชุมชน
2.12 ส่งเสริมการสร้ างและพั ฒนานวัตกรรมของบุ คลากร กศน. รวมทั้ งรวบรวมและ
เผยแพร่เพื่อให้หน่วยงาน / สถานศึกษา นาไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
3. ด้านองค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
3.1 ทบทวนบทบาทหน้ าที่ ข องหน่ วยงาน สถานศึ กษา เช่ น สถาบั น กศน.ภาค
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพื้นที่
3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ตาบล และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
(ศศช.) ให้มีความพร้อมเพื่อเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สาคัญของชุมชน
3.3 ปรั บรู ปแบบกิ จกรรมในห้ องสมุ ดประชาชน ที่ เน้ น Library Delivery เพื่ อเพิ่ ม
อัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชน
3.4 ให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก Science @home โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนา
วิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจาวันในทุกครอบครัว
3.5 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น การสร้ างพื้ น ที่ การเรี ยนรู้ ในรู ปแบบ Public Learning
Space/Co - learning Space เพื่อการสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสังคม
3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของกลุ่ม กศน. จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ
4. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
4.1 ขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริ มการเรียนรู้ ตลอดชี วิต ตลอดจนทบทวน
ภารกิจบทบาทโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย
4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เช่น การปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
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4.3 ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง รวมทั้งกาหนดแนวทางที่ชัดเจนในการนาคนเข้าสู่ตาแหน่ง
การย้าย โอน และการเลื่อนระดับ
4.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง
ให้ตรงกับสายงาน และทักษะที่จาเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
4.5 เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น ประกาศเกียรติคุณ การมอบโล่ / วุฒิบัตร
4.6 ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีความครอบคลุม เหมาะสม
เช่น การปรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของผู้พิการ เด็กปฐมวัย
4.7 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
เช่ น ข้ อมู ล การรายงานผลการด าเนิ น งาน ข้ อมู ลเด็ กตกหล่ นจากการศึ กษาในระบบและเด็ กออกกลางคั น
เด็กเร่ร่อน ผู้พิการ
4.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ
4.9 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสการดาเนินงานของภาครัฐ (ITA)
4.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชน

ภารกิจต่อเนื่อง
1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยดาเนินการ
ให้ ผู้ เรี ยนได้ รับการสนั บสนุ นค่าจั ดซื้อหนั งสื อเรียน ค่าจัดกิ จกรรมพั ฒ นาคุ ณภาพผู้ เรียน และค่ าจัดการเรียน
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2) จั ดการศึ กษานอกระบบระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ กั บกลุ่ มเป้ าหมายผู้ ด้ อย พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล
3) พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้งด้านหลักสูตรรูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล
การเรียน และระบบการให้บริการนักศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ
4) จัดให้ มีการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
ที่ มี ความโปร่ งใส ยุ ติ ธรรม ตรวจสอบได้ มี มาตรฐานตามที่ ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้ องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5) จัดให้ มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนที่ มีคุณภาพที่ ผู้ เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบั ติ
กิจกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขันกีฬา การบาเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม
จิ ตอาสา และการจั ดตั้ งชมรม/ชุ มนุ ม พร้ อมทั้ งเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรี ยนน ากิ จกรรมการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ อื่ น ๆ
นอกหลักสูตรมาใช้เพิ่มชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้
1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ
1) พั ฒนาระบบฐานข้ อมูลผู้ ไม่ รู้หนั งสื อ ให้มี ความครบถ้วน ถูกต้อง ทั นสมัยและเป็ นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2) พัฒนาและปรับปรุงหลั กสู ตร สื่ อ แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการดาเนินงาน
การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3) พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
ในพื้นที่ที่มีความต้องการจาเป็นเป็นพิเศษ
4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ
การพัฒนาทักษะการรู้หนั งสือให้กับประชาชนเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ของประชาชน
1.3 การศึกษาต่อเนื่อง
1) จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่ อการมี งานท าในกลุ่ มอาชี พเกษตรกรรม อุ ตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม คหกรรม และอาชี พเฉพาะทางหรื อ
การบริ การ รวมถึงการเน้ นอาชีพช่างพื้ นฐาน ที่ สอดคล้ องกับศั กยภาพของผู้ เรียน ความต้องการและศั กยภาพ
ของแต่ละพื้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนสร้ างความเข้ มแข็ งให้ กั บศู นย์ ฝึ กอาชี พชุ มชน โดยจั ดให้ มี การส่ งเสริ มการรวมกลุ่ มวิ สาหกิ จชุ มชน
การพัฒนาหนึ่งตาบลหนึ่งอาชีพเด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมี่ยม การสร้างแบรนด์ของ กศน. รวมถึงการส่งเสริม
และจัดหาช่องทางการจาหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และให้มีการกากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ
เพื่อการมีงานทาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
2) จัดการศึกษาเพื่ อพัฒนาทั กษะชีวิตให้ กับทุ กกลุ่ มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้ สู งอายุ
ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการดารงชี วิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม
ได้ อ ย่ างมี ค วามสุ ข สามารถเผชิ ญ สถานการณ์ ต่ าง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเตรียมพร้อมสาหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต
โดยจั ดกิจกรรมที่ มีเนื้ อหาส าคัญต่ าง ๆ เช่น การอบรมจิตอาสา การให้ความรู้เพื่อการป้ องการการแพร่ระบาด
ของเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID - 19) การอบรมพั ฒ นาสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต การอบรมคุ ณ ธรรม
และจริยธรรม การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา การปลูกฝั่งและการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการอบรมเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม
การอบรมส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น
3) จั ดการศึ กษาเพื่ อพั ฒนาสั งคมและชุ มชน โดยใช้ หลั กสู ตรและการจั ดกระบวนการเรียนรู้
แบบบู รณาการในรู ปแบบของการฝึ กอบรมการประชุ ม สั มมนา การจั ดเวที แลกเปลี่ ยนเรียนรู้การจั ดกิ จกรรม
จิ ตอาสา การสร้ างชุ มชนนั กปฏิ บั ติ และรู ปแบบอื่ นๆ ที่ เหมาะสมกั บกลุ่ มเป้ าหมาย และบริ บ ทของชุ มชน
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แต่ละพื้นที่ เคารพความคิดของผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ
การสร้ า งจิ ต ส านึ ก ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย การเคารพในสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ และรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่
ความเป็ นพลเมื องที่ ดี ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษั ตริย์เป็ นประมุข การส่ งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การเป็นจิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ในชุมชนการ บริหารจัดการน้า การรับมือกับสาธารณภัย
การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน
4) การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงผ่ านกระบวนการเรี ยนรู้
ตลอดชี วิ ตในรู ป แบบต่ าง ๆ ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อเสริ มสร้ างภู มิ คุ้ มกั น สามารถยื น หยั ดอยู่ ได้ อย่ างมั่ นคง
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1.4 การศึกษาตามอัธยาศัย
1) พั ฒ นาแหล่ งการเรี ยนรู้ ที่ มี บรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่ เอื้ อต่ อการอ่ านและพั ฒ นา
ศั กยภาพการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ดขึ้ นในสั งคมไทย ให้ เกิ ดขึ้ นอย่ างกว้างขวางและทั่ วถึ ง เช่ น การพั ฒนา กศน. ต าบล
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้มีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครื อข่ ายส่ งเสริ มการอ่ าน จั ดหน่ วยบริ การห้ องสมุ ดเคลื่ อนที่ ห้ องสมุ ดชาวตลาด พร้อมหนั งสื อและอุ ปกรณ์
เพื่ อจั ดกิจกรรมส่ งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้ บริการกับประชาชนในพื้นที่ ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
สม่าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ
2) จั ดสร้ างและพั ฒ นาศู นย์ วิ ทยาศาสตร์ เพื่ อการศึ กษา ให้ เป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ วิ ทยาศาสตร์
ตลอดชีวิตของประชาชน เป็ นแหล่งสร้างนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการ
ประจ าท้ อ งถิ่ น โดยจั ด ท าและพั ฒ นานิ ท รรศการสื่ อ และกิ จ กรรมการศึ ก ษาที่ เน้ น การเสริ ม สร้ างความรู้
และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และปลูกฝังเจตคติ
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนาความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิต
การพั ฒนาอาชีพ การรักษาสิ่ งแวดล้ อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิ บัติ ทางธรรมชาติ รวมทั้ งมีความสามารถ
ในการปรั บ ตั วรองรั บผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ เป็ นไปอย่ างรวดเร็ วและรุ นแรง (Disruptive
Changes) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประสานความร่ วมมื อหน่ ว ยงาน องค์ กร หรื อภาคส่ วนต่ าง ๆ ที่ มี แหล่ งเรี ยนรู้ อื่ น ๆ
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้ มีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน
เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี วัด ศาสนาสถาน ห้องสมุด รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น

2. ด้านหลักสูตร สื่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 ส่งเสริ มการพั ฒนาหลักสู ตร รูปแบบการจั ดกระบวนการเรียนรู้ และกิ จกรรมเพื่ อส่ งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
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2.2 ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออื่น ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา
2.3 พัฒนารูปแบบการจั ดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย หลากหลายช่องทางการเรียนรู้
ด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุมการสอบรูปแบบออนไลน์
2.4 พั ฒ นาระบบการประเมิ น เพื่ อ เที ยบระดั บ การศึ ก ษา และการเที ยบโอนความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ เพื่ อให้ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่ มเป้ าหมายได้ อย่ าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงระบบการประเมินได้
2.5 พัฒนาระบบการวัดและประเมิ นผลการศึกษานอกระบบทุ กหลักสูตร โดยเฉพาะหลั กสูตร
ในระดั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐานให้ ได้ มาตรฐานโดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
การวั ด และประเมิ น ผล และเผยแพร่ รู ป แบบการจั ด ส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ดการศึ ก ษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งให้มีการนาไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
อย่างต่อเนื่อง
2.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้ องกับบริบทและภารกิจของ กศน. มากขึ้น เพื่อพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โดยพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนั กถึงความสาคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพี่เลี้ยงเข้าไปสนั บสนุ นอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมิ นคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด

3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.1 ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อให้เชื่อมโยงและตอบสนอง
ต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา
ส าหรั บกลุ่ มเป้ าหมายต่ าง ๆ ให้ มี ทางเลื อกในการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายและมี คุ ณ ภาพ สามารถพั ฒ นาตนเอง
ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงานทา รายการติวเข้ม
เติ มเต็มความรู้ รายการ รายการท ากินก็ได้ ท าขายก็ดี ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานี วิทยุศึกษา สถานี วิทยุโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต
3.2 พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยผ่านระบบ
เทคโนโลยี ดิจิ ทั ล และช่องทางออนไลน์ ต่าง ๆ เช่ น Youtube Facebook หรือ Application อื่น ๆ เพื่ อส่ งเสริม
ให้ครู กศน. นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)
3.3 พั ฒนาสถานี วิ ทยุ ศึ กษาและสถานี โทรทั ศน์ เพื่ อการศึ กษาเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิภาพการผลิ ต
และการออกอากาศให้กลุ่ มเป้ าหมายสามารถใช้เป็ นช่ องทางการเรียนรู้ที่มี คุณภาพได้อย่างต่ อเนื่องตลอดชีวิต
โดยขยายเครื อข่ ายการรั บฟั งให้ สามารถรับฟั งได้ ทุ กที่ ทุ กเวลา ครอบคลุ มพื้ นที่ ทั่ วประเทศและเพิ่ มช่ องทาง
ให้ สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะ
รองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาสาธารณะ (Free ETV)
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3.4 พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ การสื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษาเพื่ อให้ ได้ ห ลายช่ องทางทั้ งทาง
อิ น เทอร์ เน็ ต และรู ป แบบอื่ น ๆ อาทิ Application บนโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ และ Tablet รวมทั้ งสื่ อ Offline
ในรู ปแบบต่ าง ๆ เพื่ อให้ กลุ่ มเป้ าหมายสามารถเลื อกใช้ บริ การเพื่ อเข้ าถึ งโอกาสทางการศึ กษาและการเรี ยนรู้
ได้ตามความต้องการ
3.5 ส ารวจ วิ จั ย ติ ดตามประเมิ นผลด้ านการใช้ สื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษาอย่ างต่ อเนื่ อง
เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์

4.1 ส่งเสริ มและสนับสนุ นการด าเนิ นงานโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชด าริหรื อโครงการ
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
4.2 จั ดท าฐานข้ อมู ลโครงการและกิ จกรรมของ กศน.ที่ สนองงานโครงการอั น เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ หรื อโครงการอั น เกี่ ยวเนื่ องจากราชวงศ์ เพื่ อน าไปใช้ ในการวางแผน การติ ดตามประเมิ นผล
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4.4 พั ฒนาศู นย์ การเรี ยนชุ มชนชาวไทยภู เขา “แม่ ฟ้ าหลวง”เพื่ อให้ มี ความพร้อมในการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.5 จั ดและส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิตให้ สอดคล้ องกั บวิ ถี ชี วิ ตของประชาชนบนพื้ นที่ สู ง
ถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่ชายขอบ

5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณชายแดน

5.1 พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพื้นที่
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง
3) ให้ หน่ วยงานและสถานศึกษาจัดให้ มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
5.2 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2) จัดทาหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพื้นที่
5.3 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศฝช.)
1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้ นแบบการจั ดกิจกรรมตามแนวพระราชดาริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สาหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้วิธีการหลากหลายใช้รูปแบบเชิงรุกเพื่อการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนนาด้านอาชีพ
ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
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6. ด้านบุคลากรระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
6.1 การพัฒนาบุคลากร
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง
การดารงตาแหน่งเพื่อให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานตาแหน่ง ให้ตรงกับสาย
งาน ความช านาญ และความต้ องการของบุ คลากรสามารถปฏิ บั ติ งานและบริหารจั ดการการด าเนิ นงานของ
หน่ วยงานและสถานศึกษาได้อย่ างมี ประสิ ทธิภาพรวมทั้ งส่ งเสริมให้ข้าราชการในสั งกัดพั ฒนาตนเองเพื่ อเลื่ อน
ตาแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จาเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิ บั ติ การนิ เทศได้ อย่ างมี ศั กยภาพ เพื่ อร่ วมยกระดั บคุ ณ ภาพการจั ดการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา
3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ตาบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อการบริหารจัดการ กศน.ตาบล/
แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อานวย
ความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
4) พั ฒ นาครู กศน. และบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องกั บการจั ดการศึ กษาให้ ส ามารถจั ดรู ป แบบ
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาแผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น
5) พั ฒ นาศั กยภาพบุ คลากร ที่ รับผิ ดชอบการบริ การการศึ กษาและการเรี ยนรู้ ให้ มี ความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
6) ส่ งเสริ มให้ คณะกรรมการ กศน. ทุ กระดั บ และคณะกรรมการสถานศึ กษา มี ส่ วนร่ วม
ในการบริหารการดาเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ
7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้ สามารถทาหน้าที่ สนั บสนุนการจั ดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน
และต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องอาทิ การแข่งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการทางาน
6.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตรากาลัง
1) จัดทาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดาเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
2) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และบริหารอัตรากาลั งที่ มีอยู่ทั้ งในส่ วนที่ เป็ นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลู กจ้าง ให้ เป็ นไปตามโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตรากาลั ง รวมทั้งรองรับกับบทบาทภารกิจ
ตามที่กาหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน
3) แสวงหาความร่ วมมื อจากภาคี เครือข่ายทุ กภาคส่ วนในการระดมทรัพยากรเพื่ อน ามาใช้
ในการปรั บปรุ งโครงสร้ างพื้ นฐานให้ มี ความพร้อมส าหรับด าเนิ นกิ จกรรมการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้สาหรับประชาชน
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6.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
อย่ างเป็ นระบบเพื่ อให้ หน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ดสามารถน าไปใช้ เป็ นเครื่องมื อส าคั ญในการบริหาร
การวางแผน การปฏิ บั ติ งาน การติ ดตามประเมิ นผล รวมทั้ งจั ดบริ การการศึ กษานอกระบบและการศึ กษา
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ
2) เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการบริ หารจั ดการงบประมาณ โดยพั ฒ นาระบบการก ากั บ ควบคุ ม
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
3) พั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ลรวมของนั กศึ กษา กศน. ให้ มี ความครบถ้ วน ถู กต้ อง ทั นสมั ย
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย
เพื่ อสามารถน ามาใช้ ในการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการของประชาชน
และชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา
5) สร้ างความร่ ว มมื อ ของภาคี เครื อ ข่ ายทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ งภาครั ฐ เอกชน ประชาสั งคม
ทั้ งในประเทศและต่ างประเทศ รวมทั้ งส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนเพื่ อสร้ างความเข้ าใจ
และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ
6) ส่งเสริมการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e -office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบ
การลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น
7) พัฒนาและปรั บระบบวิธีการปฏิ บัติ ราชการให้ทั นสมัย มี ความโปร่งใส ปลอดการทุ จริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส
6.4 การกากับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล
1) สร้างกลไกการกากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดาเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ
2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการกากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสู่ การปฏิบั ติ ให้ สามารถตอบสนองการดาเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อการกากับ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4) พั ฒนากลไกการติดตามประเมิ นผลการปฏิ บั ติราชการตามคารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ
ประจ าปี ของหน่ วยงาน สถานศึ กษา เพื่ อการรายงานผลตามตั วชี้ วั ดในค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
ของสานักงาน กศน.ให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนด
5) ให้ มี การเชื่ อมโยงระบบการนิ เทศในทุ กระดั บ ทั้ งหน่ วยงานภายในและภายนอกองค์ กร
ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ/เขต และตาบล/แขวง เพื่อความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ของสานักงาน กศน.
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
2565
การศึกษานอกระบบ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1. ร้ อยละคะแนนเฉลี่ ยรวมทุ กระดั บการศึ กษาของผลการทดสอบทางการศึ กษา
ร้อยละ
40 ขึ้นไป
ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน
2. จานวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้
คน
2,000,000
3. ร้อยละของนั กเรียน/นั กศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการ
ร้อยละ
80
ติวเข้มเต็มความรู้เพิ่มสูงขึ้น
4. จานวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานที่ได้รับการสนับสนุน
คน
926,054
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่กาหนดไว้
5. ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน
ร้อยละ
100
การศึกษานอกระบบ (การศึกษาต่อเนื่อง)
1. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
คน
840,750
2. ร้ อยละของผู้ จบหลั กสู ตร/กิ จกรรมที่ สามารถน าความรู้ ความเข้ าใจไปใช้ ได้
ร้อยละ
80
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่กาหนด
3. จ านวนผู้ รั บบริ การในพื้ นที่ เป้ าหมาย ได้ รั บการส่ งเสริมด้ านการรู้ หนั งสื อและ
คน
14,264
การพัฒนาทักษะชีวิต
4. ร้ อยละของผู้ เข้ าร่ วมกิ จ กรรมที่ ส ามารถอ่ านออกเขี ยนได้ และคิ ด เลขเป็ น
ร้อยละ
80
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
การศึกษาตามอัธยาศัย
1. จ านวนประชาชนกลุ่ มเป้ าหมายที่ ได้ รั บบริ การ/เข้ าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนรู้
คน
9,800,000
การศึกษาตามอัธยาศัย
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้ าหมายที่ ได้รับบริ การ/เข้าร่วมกิจกรรมที่ มีความรู้
ร้อยละ
80
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่กาหนด
3. จานวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบลที่มีความพร้อมในการให้ บริการการศึกษา
แห่ง
1,787
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
4. ร้ อยละของ กศน.ตาบล ที่ มีประชาชนกลุ่มเป้ าหมายมาใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม
ร้อยละ
80
ที่จัดบริการเพิ่มมากขึ้น
5. จ านวนประชาชนเข้ าถึ งหลั กสู ตร/สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้ ที่ จั ดการศึ กษาในรูปแบบ
ครั้ง
21,456,400
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ร้อยละ
80
วิชาชีพ สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอื่น พนักงานราชการ
และลูกจ้าง ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ
80
ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถนาผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
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งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กศน.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กศน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 สาหรับการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 10,950,397,700 บาท
โดยจาแนกเป็นแผนงานต่าง ๆ ดังนี้
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ
(ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
2. แผนงานพื้นฐาน
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
3. แผนงานยุทธศาสตร์
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
4. แผนงานบูรณาการ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ
6,268,023,900
6,268,023,900
1,350,309,500
617,990,400
732,319,100
3,304,321,700
2,878,438,400
351,999,300
28,000,000
45,884,000
27,742,600
27,742,600

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กศน.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงาน กศน. ได้จัดทาโครงการ/กิจกรรม เพื่อรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป ดังนี้
1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.1 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
1.1.1 กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ
1.1.2 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
1.1.3 สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการ
1.1.4 โครงการสนับสนุนเสือ้ ผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชน
ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
1.1.5 โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส
1.1.6 โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย
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1.1.7 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
1.1.8 โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
1.1.9 โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด
1.1.10 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
1.1.11 กิจกรรม : ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)
1.2 ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.1 กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย
1.2.2 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
1.2.3 กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้
1.2.4 กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล
1.2.5 กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
3.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
3.1.1 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
3.1.2 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
3.1.4 โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
3.1.5 โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP)
3.1.6 โครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้ อม
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.1.7 โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
3.1.8 กิจกรรม :พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
3.1.9 โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space
3.1.10 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
3.1.11 กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพื่ อการเที ยบโอนและยกระดับคุณวุฒิ การศึกษา
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank)
3.1.12 โครงการพั ฒนาครู สอนคนพิ การเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการศึ กษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการ
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3.2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3.2.1 โครงการน้ อมน าหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่ อเสริมสร้างศักยภาพ
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3.2.2 โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เกมส์
3.2.3 โครงการพั ฒนาบุ คลากรเพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานในจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต้
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4.1.1 โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ
และกระทรวงสาธารณสุข
4.1.2 โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการ
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
5.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
5.1.1 โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1 โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6.1.1 โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
6.1.2 โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ
6.1.3 โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
6.1.4 โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้
รายละเอี ยดโครงการ กิ จกรรมหลั ก เป้ าหมายการด าเนิ นงาน และงบประมาณ ได้ แสดงในตารางสรุ ปบั ญ ชี
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
ดังปรากฏในส่วนที่ 4

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
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แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
ระดับ 1

ยุทธศาสตร์ชาติ

ระดับ 2

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
(23 ประเด็นพัฒนา)
แผนแม่บทเฉพาะกิจ
(4 แนวทางหลัก)

แผนปฏิรูปประเทศ

ฉบับปรังปรุง (Big Rock : BR)
(8 ธ.ค.2563)
(13 ด้าน (62 Big Rock))

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ย.1 ความมั่นคง

1. ประเด็นความมั่นคง (แผนย่อยที่ 3.1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (แผนย่อยที่ 3.2) การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนา
เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4) การวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรูพ้ นื้ ฐาน

4. ปัจจัยพื้นฐานฟื้นฟูประเทศ (แนวทางย่อย 4.1) ระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลภาครัฐ (แนวทางย่อย 4.4) ระบบความพร้อมจัดการภาวะวิกฤต

1. เศรษฐกิจฐานราก (แนวทางย่อย 1.3) ความเจริญเศรษฐกิจหัวเมืองหลัก

1.ด้านการเมือง (1) การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่ว นร่ว มของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
12.ด้านการศึกษา (1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม (2) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน (3) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา (5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

2560 - 2564
(10 ยุทธศาสตร์)

นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 - 2565
(16 นโยบาย)

นโยบายรัฐบาล

ระดับ 3

นโยบายและจุดเน้น กศน.
ปี 2565

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ ศรษฐกิจ

ย.3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์

10. การปรับเปลียนค่านิยมและวัฒนธรรม
่
(แผนย่อยที่ 3.1) ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2) การพัฒนาเด็กตัง้ แต่
ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย
(แผนย่อยที่3.3) การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุน่ (แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนา
และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน (แผนย่อยที่ 3.5) การส่งเสริมศักยภาพผูส้ งู อายุ
12. การพัฒนาการเรียนรู้ (แผนย่อยที่ 3.1) การปฏิรปู กระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21

ย.4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (แผนย่อยที่ 3.1)
การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

ย.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 3.5) การยกระดับ
กระบวนทัศน์เพื่อก้าหนดอนาคตประเทศ

3. ศักยภาพและคุณภาพชีวติ (แนวทางย่อย 3.1) ทักษะและการเรียนรู้

น.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์
น.2 การสร้างความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ
และความสงบสุขของประทศ

20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
(แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนาบริการประชาชน
(แผนย่อยที่ 3.2) การบริหารจัดการการเงินการคลัง
(แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
(แผนย่อยที่ 3.5 การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
(แผนย่อยที่ 3.1) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนากฎหมาย

9. ด้านสังคม (5) การมีส่ว นร่ว ม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่ง เสริมกิจกรรมทางสัง คม
12. ด้านการศึกษา (1) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ข องประเทศ 1.1) – 1.3)
(2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน 2.1) – 2.2)
(4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์
4.1) – 4.5)
(5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 5.1) – 5.5)
(7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้ วยระบบดิ จิทัล
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน

12. ด้านการศึกษา (3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลือ่ มล้้าทางการศึกษา 3.1) , 3.3)

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) เสริมสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธิภาพ

2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (2) ระบบข้อมูลภาครัฐ มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่ มโยงกัน
ก้าวสู่รัฐบาลดิจทิ ัล (3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง
(4) ก้าลังคนภาครัฐขนาด เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง (5) ระบบบริหารงานบุคคลดึงดูด
สร้าง รักษาคนดีคนเก่ง (6) จัดซื้อจัดจ้างคล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันทุจริต
3.ด้านกฎหมาย (1) มีกลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดแี ละเท่าทีจ่ ้าเป็น รวมทัง้ มีกลไก
ในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคับแล้วฯ
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง
(2) ด้านการป้องปราม
12.ด้านการศึกษา (1) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ (6) การปรับโครงสร้าง
ของหน่วยงานในระบบการศึกษาฯ (7) ปฏิรปู การศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ

ย.2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า
ในสังคม

ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาล

9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต

น.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ
ในการแข่งขันของไทย
น.6 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและ
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
นโยบายเร่งด่วน

น.8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย

1.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัตงิ านทุกระดับ
3. เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
(สอดคล้อง ย.ศธ. ที่ 3)

ย.6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

4. ปัจจัยพื้นฐานฟื้นฟูประเทศ (แนวทางย่อย 4.2) ภาครัฐดิจิทลั
(แนวทางย่อย 4.5) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
10. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ยุทธศาสตร์ ศธ.
ปี 2565
ยุทธศาสตร์ สป.ศธ.
ปี 2565

ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

2. พัฒนาก้าลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(สอดคล้อง ย.ศธ. ที่ 5)

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(สอดคล้อง ย.ศธ. ที่ 1,2,3,4)

น.9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข
และหลักประกันทางสังคม

น.10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
เพื่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

น.11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
น.12 การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อการศึกษา
5. ผลิตก้าลังคน รวมทัง้ งานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
(สอดคล้อง ย.ศธ. ที่ 3)

1. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพ
2. ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
3. ด้านองค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
4. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ

3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(สอดคล้อง ย.ศธ. ที่ 1)

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ (สอดคล้อง ย.ศธ. ที่ 4,6)

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิต/โครงการสาคัญของสานักงาน กศน. กับ แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

วิสัยทัศน์ สป.
พันธกิจ สป.

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
ทุกระดับ ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้อง
กับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาค
ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จาเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เป้าประสงค์รวม

G1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและ
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล (G1 - S5)

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ
และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (G2 - S1,S2,S3)

G3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค (G3 - S4)

G4. ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่นมีสมรรถนะ
การปฏิบัติงานและสมรรถนะวิชาชีพในศตวรรษที่ 21 (G4 - S3,S5)

ประเด็นยุทธศาสตร์

S1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

S2. พัฒนากาลังคน การวิจัย เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ

S4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

S5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน
หลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตย
โดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข น้อมนา เผยแพร่ศาสตร์
พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางพระราชดาริ
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพื้นที่
พิเศษ (พื้นที่สูง พื้นที่ตามตะเข็บ
ชายแดน และพื้นที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ
และแรงงานต่างด้าว)
3. พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหาร
จัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด,
ภัยไซเบอร์,ภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคอุบัติ
ใหม่ ฯลฯ)

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่
และภูมิภาค (อาทิ พื้นที่และเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ)
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหาร
และจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
วิจัยทางการศึกษา

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ
องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวัย
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้
รูปแบบใหม่
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และสมรรถนะที่จาเป็นของผุ้เรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง
หลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเป็น
พลเมือง
7. พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาไทย
ภาษาถิ่น (ภาษาแม่) ต่อยอดการเรียนรู้และ
การประกอบอาชีพ
8. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ความตระหนักในการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม

1. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง
โอกาสทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
ได้อย่างหลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่
และกลุ่มเป้าหมาย
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล
ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อ
การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1. ส่งเสริมและพัฒนาการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์
ใช้ในการบริหารราชการ/บริการประชาชน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัด ภาค
และฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษา ให้เป็น
เอกภาพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อ
การใช้งาน
3. สร้างและพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ ในการบูรณาการเชื่อมโยง
ทุกระดับ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลง
5. ปรับปรุงโครงสร้างและอานาจหน้าที่
ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว
ไม่ซ้าซ้อน และทันสมัย เอื้อต่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤติ
มิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์
เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน

ผลผลิต/
โครงการสาคัญ
ของสานักงาน กศน.

โครงการ : บริหารจัดการศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
โครงการ : เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
โครงการ : สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงการ : พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รั บจัดสรร
วิสัยทัศน์

คนไทยทุกช่วงวัยได้รบั โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีทกั ษะทีจ่ าเป็ น และสมรรถนะทีส่ อดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สามารถดารงชีวติ ได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม เพือ่ ยกระดับการศึกษา
และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรูข้ องประชาชนกลุม่ เป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้
พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงและการปรับตัวในการดารงชีวติ ได้อย่างเหมาะสม ก้าวสูก่ ารเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยังยื
่ น

2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ สือ่ และ
นวัตกรรมเทคโนโลยีทาง
การศึกษา การวัดและประเมินผล
ในทุกรูปแบบให้มคี ณ
ุ ภาพและ
มาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแ้ ละบริบท
ในปัจจุบนั

เป้าประสงค์

1. ประชาชนผูด้ อ้ ย พลาด
และขาดโอกาสทางการศึกษา
รวมทัง้ ประชาชนทัวไปได้
่
รบั
โอกาสทางการศึกษาใน
รูปแบบการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การศึกษาต่อเนื่อง และ
การศึกษาตามอัธยาศัยทีม่ ี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทัวถึ
่ ง เป็ นไปตามบริบท
สภาพปั ญหาและความ
ต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้ าหมาย

2. ประชาชนได้รบั การ
ยกระดับการศึกษา สร้าง
เสริมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม หน้าทีค่ วามเป็ น
พลเมืองทีด่ ภี ายใต้การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
ทีส่ อดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง อัน
นาไปสูก่ ารยกระดับคุณภาพ
ชีวติ และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อพัฒนา
ไปสูค่ วามมันคงและยั
่
งยื
่ น
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ประวัตศิ าสตร์

3.ประชาชนได้รบั การพัฒนา
ทักษะการเรียนรูแ้ ละแสวงหา
ความรูด้ ว้ ยตนเองผ่านแหล่ง
เรียนรู้ ช่องทางการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้
รูปแบบต่าง ๆ รวมทัง้ มีเจต
คติทางสังคม การเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม สามารถคิด
วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมี
เหตุผล และนาไประยุกต์ใช้
ในชีวติ ประจาวัน รวมถึงการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ได้อย่างสร้างสรรค์

4.หน่วยงานและสถานศึกษา
กศน. มีหลักสูตร สือ่ นวัตกรรม
ช่องทางการเรียนรู้ และ
กระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบ
ทีห่ ลากหลาย ทันสมัย และ
รองรับกับสภาวะการเรียนรูใ้ น
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ตามความต้องการของ
ประชาชนและชุมชน รวมทัง้
ตอบสนองกับการเปลีย่ นแปลง
บริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง วัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร์ และสิง่ แวดล้อม

3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และนา
เทคโนโลยีมาพัฒนาเพือ่ เพิม่
ช่องทางและโอกาสการเรียนรู้
รวมถึงการเพิม่ ประสิทธิภาพใน
การจัดและให้บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้กบั ประชาชน
กลุม่ เป้ าหมายอย่างทัวถึ
่ ง

4. ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหา
และประสานความร่วมมือเชิง
รุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามา
มีสว่ นร่วมในการสนับสนุนและ
จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และ
การเรียนรูต้ ลอดชีวติ ใน
รูปแบบต่าง ๆให้กบั ประชาชน

5. พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มี
เอกภาพ เพือ่ การบริหาร
ราชการทีด่ ี บนหลักของ
ธรรมาภิบาล มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคล่องตัวมากยิง่ ขึน้

6. ยกระดับการบริหารและ
การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ
สมรรถนะ คุณธรรมและ
จริยธรรมทีด่ ี เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพของการ
ให้บริการทางการศึกษาและ
การเรียนรูท้ ม่ี คี ณ
ุ ภาพมาก

5. หน่วยงานและสถานศึกษา
กศน. สามารถนาเทคโนโลยี
ทางการศึกษา และ
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนา
เพื่อเพิม่ ช่องทางการเรียนรู้
และนามาใช้ในการยกระดับ
คุณภาพในการจัดการเรียนรู้
และโอกาสการเรียนรูใ้ ห้กบั
ประชาชน

6. ชุมชนและภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน มีสว่ นร่วมใน
การจัด ส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย รวมทัง้ การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้
ของชุมชน

7. หน่วยงานและ
สถานศึกษามีระบบการ
บริหารจัดการองค์กรที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และเป็ นไปตามหลักธรร
มาภิบาล

8. บุคลากร กศน. ทุก
ประเภททุกระดับได้รบั
การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ทักษะ
และสมรรถนะในการ
ปฏิบตั งิ านและการ
ให้บริการทางการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย รวมถึงการ
ปฏิบตั งิ านตามสายงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามสิทธิที่กาหนดไว้ (เทียบกับ
เป้าหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี)

2. จานวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา
และความต้องการ

ตัวชี้วดั (เชิงปริมาณ

3. จานวนของผู้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
6. จานวนประชาชนที่เข้ารับการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้
และการมีงานทา

5. จานวนแหล่งเรียนรู้ในระดับตาบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
11. จานวนสื่อการเรียนออนไลน์
หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
14. จานวนบทความเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระดับตาบล ในหัวข้อ
ต่าง ๆ อาทิ อาชีพ ชุมชน วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ภูมิปัญญา

8. จานวนประชาชนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการ 15. จานวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
สื่อสารด้านอาชีพ
(Co-Learning Space)
9. จานวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ
10. จานวนประชาชนที่ผ่านการ
อบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน
1.

ร้อยละของนักศึกษาที่
คาดว่าจะจบในทุกระดับ
ที่สาเร็จการศึกษาในแต่
ละภาคเรียน

2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ที่สามารถนาความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้พัฒนาตนเองได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม
3. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ สามารถนาความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ตนเองได้

ตัวชี้วดั (เชิงคุณภาพ

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมี
งานทาหรือนาไปประกอบอาชีพได้
5. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
บริการ/ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีความรู้ความเข้าใจ/
เจตคติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กาหนด
6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต

4. จานวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/
ส่งเสริมการศึกษา

7. จานวน ครู กศน. ตาบล
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
12. จานวนบุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน. ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าตามสายงาน
ในอาชีพ
13. จานวนบุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน. ที่เข้ารับ
การอบรมด้านการปกป้อง
และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
ด้านความปรองดองสมานฉันท์
ด้านการมีจิตสาธารณะ
และด้านทักษะในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา ที่มีการพัฒนาตนเอง
ในด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ
ทัศนคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์
ภาวะผู้นา และมีจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

จุดเน้นการดาเนินงาน
ปี 2565

1. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพ
2. ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ
3. ด้านองค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ
4. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ
1) ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

ภารกิจต่อเนื่อง

4) ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์
5) ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่บริเวณชายแดน

โครงการหลัก

1) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (บ.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฯ)
2) โครงการจัดการศึกษาสาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
3) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
4) โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
5) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ
(พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
6) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร
(พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
7) โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
8) โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
9) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
(พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
10) โครงการติวเข้มเต็มความรู้ (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
11) โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน (ย.เศรษฐกิจ สังคมดิจิทัล)
12) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ย.พัฒนาการศึกษายั่งยืน)
13) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข
(ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)
14) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการ ทางกาย จิตและสมอง
ของผู้สูงอายุ (ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต)
15) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
16) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
17) โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สาหรับคนพิการ (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
18) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

2) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล งานบริการ
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3) ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา

6) ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1) โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ
การศึกษา มิติความรู้ความคิด
(พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
2) โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge
Portal : TKP) (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากร

1) โครงการการพัฒนาระบบ
การสะสมหน่วยการเรียนรู้
เพื่อการเทียบโอนและยกระดับ
คุณวุฒิการศึกษาตามกรอบ
คุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank)
(ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์)

1) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
(พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
2) โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
3)
โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน. (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
4) โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

มนุษย์)

3) โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.
ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space
(ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

4) โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
(ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

ส่วนที่ 4
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

ส่วนที่ 4.1
ตำรำงสรุปรำยละเอียด
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต
รวมงบประมำณทั้งหมด
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)
กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐสานักงาน กศน.

งบประมำณ (หน่วย : บำท)
10,950,397,700
6,268,023,900
6,268,023,900

2. แผนงำนพืน้ ฐำน

1,350,309,500

แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
3. แผนงำนยุทธศำสตร์

1,350,309,500
617,990,400
732,319,100
3,304,321,700

3.1 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำพทำงกำรศึกษำ
1) โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพือ่ สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
1) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
2) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,878,438,400
2,878,438,400
351,999,300
343,520,700
8,478,600
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ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต
3.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
3.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
4. แผนงำนบูรณำกำร
4.1 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
1) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมำณ (หน่วย : บำท)
28,000,000
28,000,000
45,884,000
45,884,000
27,742,600
27,742,600
27,742,600

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 96

ส่วนที่ 4.2
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
หน่วย : บำท
กิจกรรมหลัก

งบประมำณ

แผนงำนรองบุคลำกรภำครัฐ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ )
กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐ สำนักงำน กศน.

6,268,023,900

1. งบบุคลำกร

6,058,756,000

1.1 เงินเดือนข้าราชการและส่วนควบเงินเดือน
1.2 เงินเดือนค่าจ้างประจาและส่วนควบเงินเดือน
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดำเนินงำน

1,669,926,000
137,877,700
4,250,952,300
209,267,900
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ส่วนที่ 4.3
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนพื้นฐำน
(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)

ตำรำงสรุปแผนงำนพื้นฐำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
รวมงบประมำณทั้งหมด
1) แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย

แผนงานพื้นฐาน

งบประมำณ (หน่วย : บำท)
1,350,309,500
1,350,309,500
617,990,400
732,319,100
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แผนงานพื้นฐาน

ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพืน้ ฐำน (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. จานวนประชาชน
ที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/ กลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียน
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง
ในทุกหลักสูตร/กิจกรรม
การศึกษาต่อเนื่อง (จานวน
395,035 คน)
2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/
กิจกรรมที่สามารถนาความรู้
ความเข้าใจไปใช้ได้ ตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร/กิจกรรม
ที่กาหนด (ร้อยละ 80)

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

กศ.

4

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

3

4

617.9904

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำนอกระบบ

615.8148

1. งบดำเนินงำน

449.4778

2. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารอื่นๆ ของสานักงาน กศน.

53.5913

3. งบเงินอุดหนุน

66.4854
0.5766

- เงินอุดหนุนอื่น ๆ
3.1 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลาบาก
ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ
กิจกรรมหลัก
มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในเขตพื้นที่สูง
ภาคเหนือ จานวน 6,385 ทุน

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

เพื่อจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่
กลุ่มเด็กชาวเขาพื้นที่สูง
นักเรียนทุกระดับที่ขาดปัจจัย
ภาคเหนือ จานวน 6,385 คน
สนับสนุน และประสบสภาวะยากลาบาก
ในเขตพื้นที่สูง
ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถ
พึ่งตนเองได้ และเป็นพลเมืองที่ดี
ที่มีคุณภาพเพื่อเป็นกาลังสาคัญ
ในการพัฒนาท้องถิ่นชุมชน

1. จานวนเด็กชาวเขายากจน
ด้อยโอกาส ที่ได้รับทุนการศึกษา
(จานวน 6,385 ทุน)
2. ร้อยละของเด็กชาวเขายากจน ด้อย
โอกาส ที่ได้รับทุนการศึกษาสามารถใช้
เงินทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน
และประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ 80)

33.7148 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

11

12

8

2
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

3.2 สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการ
ช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ
กิจกรรมหลัก
สนับสนุนการให้บริการ สิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษาสาหรับคนพิการ

1) เพื่อให้ผู้เรียนคนพิการ
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
กศน. ได้รับสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษา ตามบัญชี ข
และ ค ที่กาหนดตามกฎกระทรวงฯ
2) เพื่อให้ผู้เรียนคนพิการ
ในสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
กศน. มีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
และบริการอื่นใดทางการศึกษา
สาหรับคนพิการที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ในการเรียนรู้และสามารถ
เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้
รายบุคคลได้อย่างครบถ้วน

ผู้เรียนคนพิการ 8,100 คน

จานวนผู้เรียนคนพิการที่ได้รับ
สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ
บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด
ทางการศึกษา ตามความต้องการ
จาเป็นพิเศษ (8,100 คน)

16.2000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ศกพ.

4

12

12

8

2

3

4

3.3 โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์
การเรียนสาหรับเด็กและเยาวชนที่อาศัย
อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรมหลัก
จัดซื้อ จัดหาเสื้อผ้า และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่อาศัย
ในถิ่นทุรกันดาร

1. เพื่อให้เด็กนักเรียนที่อยู่ในวัยเรียนและ
อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบในการให้บริการการศึกษาของ
สานักงาน กศน. ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีใน
การพระราชทานงบเป็นค่าเครื่องนุ่งห่ม
ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในศูนย์
การเรียน

เด็กที่อยู่ในระบบการศึกษา
ภาคบังคับ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
อายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับประถมศึกษา สาหรับเด็กวัย
เรียนที่ไม่ได้รับการศึกษา

ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัย
เรียนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่ง
อยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการ
การศึกษาของสานักงาน กศน. ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
(ร้อยละ 80)

11.2741 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

กศ.

3

12

12

9

2

4

4
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
3.4 โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส
กิจกรรมหลัก
- หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์
- หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า
- หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์
- หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบารุง
- หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล
- หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
- หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน
- หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะอาชีพ

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ประชาชนที่สนใจเข้ารับการศึกษา 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
วิชาชีพ รวมทั้งสิ้นจานวน 300 คน และมีทักษะอาชีพ (ร้อยละ 80)
2. ผู้เรียนสามารถนาความรู้
ความเข้าใจและทักษะอาชีพ
ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
(ร้อยละ 80)

3.5 โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย
- เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ ประชาชนที่สนใจเข้ารับการศึกษา
กิจกรรมหลัก
ตระหนักในคุณค่าของวิชาช่างฝีมือไทย วิชาช่างฝีมือไทย จานวน 95 คน
1. อบรมให้ความรู้วิชาช่างฝีมือไทย รุ่นที่ 35ภาค - เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาช่างฝีมือไทย
เรียนที่ 2/2564
2. อบรมให้ความรู้วิชาช่างฝีมือไทย รุ่นที่ 36 ภาค
เรียนที่ 1/2565

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักในคุณค่าของวิชาช่างฝีมือไทย
(ร้อยละ 80)
2. ผู้เรียนมีทักษะในวิชาช่างฝีมือไทย
(ร้อยละ 80)

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

3.4042 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

สนง.กศน.กทม.

3

12

12

8

1.3157 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

สนง.กศน.กทม.

3

12

12

8

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

1

3

3

1

3

3
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

ศฝก.

3

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

3

3

46.2603

4. งบรำยจ่ำยอื่น
4.1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่
เกษตรธรรมชาติ
กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน
การจัดการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการอบรมศาสตร์
ของพระราชาเพื่อสร้างแกนนา
ขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
2. โครงการประเมินคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม
เกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ
3. โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้าง
แกนนาขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
4. โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรม
หลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูง
ณ ประเทศญี่ปุ่นฯ

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

1. พัฒนาบุคลากรกลุ่ม ศฝช./ศว.
และกศน.อาเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
และมีทักษะด้านเกษตรธรรมชาติและ
ด้านวิถีสุขภาพแบบองค์รวม
2. ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตร
ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์รวม
ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักศึกษา เกษตรกร
และประชาชนฯ
3. ร่วมกันศึกษาวิจัย พัฒนาเกษตร
ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์รวม
ที่สอดคล้องกับบริบท ภูมิสังคมและ
วัฒนธรรมไทยและเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านเกษตรธรรมชาติ
4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักส่งเสริม
เกษตรธรรมชาติ วิทยากรเกษตร
ธรรมชาติและวิทยากรวิถีสุขภาพแบบ

1. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริศูนย์ฝึกวิชาชีพ
จังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรง
พระคุณ” และกลุ่มศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพฯ ทั่วประเทศ
2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
รังสิต
3. สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัด
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอ

บุคลากร กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ
ฯ/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา/
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/
ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอมีความรู้
ความเชื่อมั่นในแนวทางเกษตร
ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์รวม
สามารถนาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้
กลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
(ร้อยละ 85)

0.3500 ต.ค. 64 - ก.ย. 65
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
4.2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
กิจกรรมหลัก
1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ศศช.
2. การพัฒนาครู
3. ค่าจ้างครู
4. ทุนการศึกษาสาหรับครู
5. สื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา
6. ค่าพาหนะสาหรับครู
7. การบริหารจัดการโครงการ
8. การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร
9. การพัฒนาครูพื้นที่ทรงงาน และพื้นที่สูงเขต
รอยต่อ
10. วางแผนนิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

1. เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
ในระบบและการศึกษานอกระบบให้เป็น
ที่ประจักษ์โดยทั่วไป
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของพื้นที่โดยสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการ
จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร และสามารถสนองงานตาม
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริฯ
3. เพื่อรวบรวมผลการดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดารตามพระราชดาริฯ ของ
หน่วยงานมาถวายทอดพระเนตร
และรับแนวพระราชดาริในการพัฒนา
งานต่อไปฯ

1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การ
เรียนชุมชนชาวไทยมอแกน รวม
282 แห่ง
2. ครูอาสาสมัคร กศน. ที่
ปฏิบัติงานใน ศศช. ในถิ่น
ทุรกันดาร พื้นที่สูง และหมู่เกาะ
สุรินทร์ รวม 1,300 คน

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1. ประชาชน เด็ก เยาวชนในพื้นที่สูงมี
โอกาสและได้รับบริการการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาตลอดชีวิต
จาก ศศช. สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จานวน 282 แห่ง
2. สนับสนุนการพัฒนาปัจจัยและ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตให้แก่ ชาวไทยภูเขาและชาว
ไทยมอแกน ในพื้นที่ทรงงาน จานวน 5
จังหวัด 13 อาเภอ
3. ครูที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร
พื้นที่สูง และหมู่เกาะสุรินทร์ 14
จังหวัด จานวน 1,300 คน ได้รับการ
ส่งเสริม พัฒนาเพิ่มพูนความรู้สามรถ
สามารถน้อมนาแนวพระราชดาริไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

41.4687 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

กศ.

4

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

17

12

9

2

ย. ศธ.

ย. สป.

3

4
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
4.3 โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ
การศึกษา มิติความรู้ความคิด
กิจกรรมหลัก
1. จัดส่งต้นฉบับเครื่องมือการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา มิติความรู้ความคิด
2. จัดพิมพ์เครื่องมือประเมินเทียบระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด และตรวจกระดาษคาตอบการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
3. จัดการสอบการประเมินเทียบระดับ
การศึกษามิติความรู้ความคิด
4. ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด
5. จัดส่งเฉลยเครื่องมือการประเมินเทียบระดับ
6. จัดทาเอกสารรายงานสรุปผลการดาเนินงาน

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

1. เพื่อยกระดับการศึกษาสาหรับ
ประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้
สาเร็จการศึกษาระดับ
2. เพื่อพัฒนาการดาเนินงานประเมิน
เทียบระดับการศึกษา ให้มีความ
โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้
สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเพิ่มอัตราเฉลี่ยในการจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของประชากรวัยแรงงานให้
เป็นไป ตามตัวชี้วัดของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ

ประชาชนอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
บริบูรณ์ ที่ยังไม่จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นาความรู้และ
ประสบการณ์ ในการประกอบ
อาชีพ ขอเข้ารับการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด จานวน 8,400
คน (ภาคเรียนละ
4,200 คน 2 ภาคเรียน)

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1. จานวนผู้เข้ารับการประเมิน
เทียบระดับการศึกษา
มิติความรู้ความคิด
2. จานวนของสถานศึกษา
ที่ทาหน้าที่เทียบระดับการศึกษา
ที่ดาเนินการประเมินเทียบระดับ
การศึกษา มิติความรู้ความคิด

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

4.4416 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

กท.

3

11

12

8

กศ.

3

11

12

8

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

2

3

3

2

3

3

2.1756

กิจกรรม : แก้ไขปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
กิจกรรมหลัก
1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ
2) จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

เพื่อใช้กระบวนการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกลไก
ขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่
กลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น เหมาะสมกับ
บริบทชุมชนนาไปสู่การพึ่งตนเองและเป็น
รากฐานที่มั่นคงด้านการป้องกันยาเสพ
ติดของประเทศต่อไป

1. ส่งเสริมการรู้หนังสือประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมาย
126 บ้านในพื้นที่ 7 อาเภอ
ใน 3 จังหวัด จานวน
1,340 คน
2. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
126 บ้านในพื้นที่ 7 อาเภอ
ใน 3 จังหวัด จานวน
13,372 คน

ร้อยละของจานวนผู้รับบริการสามารถ
สื่อสารด้วยภาษาไทย
ในชีวิตประจาวันได้ และสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ให้ดีขึ้น ตามวิถีชีวิตและบริบท
ของตนเอง (ร้อยละ 70)

2.1756 ต.ค. 64 - ก.ย. 65
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. จานวนประชาชน
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วม
การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตาม
อัธยาศัย (จานวน 9,800,000 คน)
2. ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กาหนด (ร้อยละ 80)

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

732.3191

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

622.7859

1. งบดำเนินงำน

360.7172

2. งบลงทุน
- ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานที่
และอาคารอื่นๆ ของสานักงาน กศน.

257.9694

3. งบเงินอุดหนุน

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

0.0166
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก
4. งบรำยจ่ำยอื่น
4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน
กิจกรรมหลัก
1. จัด ผลิตรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมทั้งรายการ
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียน
2. จัด ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และรายการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนสอดแทรกความรู้
เรื่องการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น
อังกฤษ อินโดนีเซีย ลาว มลายู
3. ผลิตและเผยแพร่สื่อการศึกษา
เพื่อคนพิการเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการวีดิทัศน์
มีภาษามือ

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร
เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการวิทยุ
เพื่อการศึกษา รายการโทรทัศน์
เพื่อการศึกษาและสื่อการศึกษา
เพื่อคนพิการ เพื่อส่งเสริมการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารและ
การพัฒนาอาชีพ การเรียนรู้
ด้านภาษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน
สามารถ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นไทย

เป้ำหมำย
ของโครงกำร
1. ผลิตรายการวิทยุเพื่อ
การศึกษาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ
บริบทอาเซียน รวม 1,000 รายการ
2. ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ
บริบทอาเซียน รวม 130 รายการ
3. ผลิตสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับบริบท
อาเซียน
- รายการวีดิทัศน์เกี่ยวกับ
อาเซียนมีภาษามือ 26 รายการ

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด
1. กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสได้รับความรู้
ด้านภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและอาเซียน+3 ใน
รูปแบบรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา และ
สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการผ่านสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้อย่างสะดวก
ทุกที่ ทุกเวลา
2. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับภาษาและบริบทต่างๆ ของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

4.0827
4.0827 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

ศท.

3

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

12

12

8

1

ย. ศธ.

ย. สป.

3

3
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

ศท.

4

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

3

4

20.6625

กิจกรรม : ติวเข้มเต็มควำมรู้
โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู)้
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมวางแผนและกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน
2. ตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/คณะทางาน
3. ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะทางาน เพื่อ
วางแผน และดาเนินงานโครงการ
4. ประสานงานขอความร่วมมือและการสนับสนุน
จากครูและวิทยากรอาชีพที่มีชื่อเสียง กศน.จังหวัด
และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมทั้งโรงเรียนกวดวิชา
5. ประชุมวิเคราะห์เนื้อหา จัดทารายละเอียด
เนื้อหาที่จะนามาจัดทารายการโทรทัศน์
6. ผลิตรายการโทรทัศน์ตามแผนงาน ออกอากาศ
ทางสถานี NBT, สถานี ETV
และสถานีโทรทัศน์อื่น รวมทั้งเผยแพร่
ทางช่องทางสื่อสมัยใหม่ Social Media
และอื่นๆ ฯลฯ

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

1. เพื่อพัฒนาสื่อในรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน สาหรับส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อประชาชนทุกช่วงวัย
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่มีคุณภาพมีทักษะที่สาคัญต่อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 สู่สังคมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. เพื่อพัฒนาสื่อในรูปแบบรายการ
โทรทัศน์ที่ทันสมัยให้สามารถนาไปใช้เป็น
สื่อในการจัดการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง
ในระบบโรงเรียนและการศึกษา
นอกโรงเรียน
3. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
ลดความเหลื่อมล้าด้านการศึกษา
ให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งในเมืองและ
ชนบท โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้มี
โอกาสเรียนรู้จากครูและวิทยากร

1. รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัยและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ทุกช่วงวัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จานวน
รวม 611 รายการ
2. กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้
สัญจร จานวน 8 ครั้ง
3. เอกสารประกอบการรับชม
รายการ จานวน 6,000 เล่ม
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย
3 ช่องทาง

1. กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย
สามารถรับบริการรายการโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาได้อย่างสะดวก ทุกที่
ทุกเวลา
2. จานวนผู้รับบริการไม่ต่ากว่าปีละ
2,000,000 คน
3. ผู้รับบริการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ไม่
ต่ากว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงขึ้น

20.6625 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

17

12

8

2
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ
ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์
ของโครงกำร

เป้ำหมำย
ของโครงกำร

ตัวชี้วัด/
ค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัด

กิจกรรม : จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในระดับตำบล
การจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบล

งบประมำณ
(หน่วย : ล้ำนบำท)

ระยะเวลำ
(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้อง

หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ

ย.ชำติ

กผ.

4

17

12

8

กย.

4

12

12

8

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.

2

3

4

2

3

4

47.4695
1. เพื่อพัฒนา กศน.ตาบล/แขวง
ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ
2. จัดสร้าง กศน.ตาบล เพื่อเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการดาเนินงานการศึกษา
ตลอดชีวิตในพื้นที่ที่มีคุณภาพ
3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของตนเอง

แหล่งการเรียนรู้ในระดับตาบลที่มี
ความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จานวนแหล่งเรียนรู้
ในระดับตาบลที่มีความพร้อม
ในการให้บริการการศึกษา
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (2,447 แห่ง)
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับบริการ
มีความพึงพอใจต่อการบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
การศึกษาตามอัธยาศัย
(ร้อยละ 80)

กิจกรรม : สนับสนุนค่ำบริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนค่าบริการเครือข่าย
เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา
อัธยาศัย
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าช่องสัญญาณ
ดาวเทียม

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้การศึกษา
ตามอัธยาศัย

47.4695 ต.ค. 64 - ก.ย. 65

41.4012
1. จานวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
(จานวน 9,800,000 คน)
2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับบริการ/
เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กาหนด (ร้อยละ 80)

41.4012 ต.ค. 64 - ก.ย. 65
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ส่วนที่ 4.4
งาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ตารางสรุปแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
โครงการ/กิจกรรมหลัก
รวมงบประมาณทั้งหมด
1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
2.1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
- กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
- กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
- กิจกรรม : พัฒนาคลังความรู้ กศน.
- กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้
- กิจกรรม : ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
- กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ
- กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
- กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒกิ ารศึกษา
ตามกรอบคุณวุฒแิ ห่งชาติ (Credit Bank)
- กิจกรรม : พัฒนาครูสอนคนพิการ

แผนงานยุทธศาสตร์

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
3,304,321,700
2,878,438,400
2,878,438,400
2,878,438,400
351,999,300
343,520,700
261,500,000
1,500,000
15,416,500
3,500,000
15,000,000
16,704,000
14,825,000
9,860,000
3,215,200
2,000,000
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
2.2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
- กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
- กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
8,478,600
8,478,600
28,000,000
28,000,000
28,000,000
45,884,000
45,884,000
45,884,000
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ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
หลัก

วัตถุประสงค์ของ
โครงการ

เป้าหมายของโครงการ

พืน้ ที่เป้าหมาย

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2,878.4384

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

2,878.4384

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย
1. ค่าหนังสือเรียน
2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. ค่าจัดการเรียนการสอน

1. เพื่อให้ประชากร
วัยแรงงานที่ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับและ
ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน
ได้รับบริการการศึกษา
นอกระบบระดับ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ
2. เพื่อให้ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายได้รับ
การปรับพื้นฐาน
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโดยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบต่างๆ

ผู้เรียนการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ได้รับ
การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ตามสิทธิที่กาหนดไว้
จานวน 871,272 คน

หน่วยงาน/
สถานศึกษาสังกัด
สานักงาน กศน.
ทั่วประเทศ

1. จานวนผู้เรียนการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ที่ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ
ที่กาหนดไว้ จานวน
871,272 คน
2. ร้อยละ 100
ของผู้ได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่อง
ตลอดภาคเรียน

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

กผ.

4

2,878.4384 ต.ค.64-ก.ย.65

สอดคล้อง
แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบาย รัฐบาล แผนฯ 12

11

12

8

2

ย. ศธ.

ย. สป.

3

4

393.9633
487.8659
1,996.6092
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ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

343.5207

กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

261.5000

โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน
กิจกรรมหลัก
1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
การฝึกอาชีพจัดเวทีชาวบ้าน/
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน
2. กิจกรรมฝึกอาชีพ 2 รูปแบบ
2.1 กลุม่ สนใจ ผูเ้ รียนตัง้ แต่
6 คนขึ้นไป
2.2 ชั้นเรียนวิชาชีพ ผูเ้ รียนตัง้ แต่
11 คนขึ้นไป
3. การติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม
ฝึกอาชีพในพื้นที่ 5
ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด
รวม 10 จังหวัด

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุม่ เป้าหมายของโครงการ
ได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพ
พัฒนาตนเองและครอบครัว
การนาความรู้ไปสร้าง
รายได้ มีการประกอบ
อาชีพและต่อยอด
อาชีพเดิม
2. การพัฒนาหลักสูตรอาชีพ
ที่นิยมเรียนและประสบ
ความสาเร็จ

กลุม่ เป้าหมาย ได้รับ
การฝึกอาชีพจาก
โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพ
ชุมชน จานวน
326,875 คน

ร้อยละของประชาชน
กลุม่ เป้าหมาย ได้รับโอกาส
ในการฝึกอาชีพและทักษะ
เบื้องต้นจากโครงการศูนย์
ฝึกอาชีพชุมชน นาความรู้
ไปพัฒนาตนเองและ
ครอบครัว ประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ เป็นอาชีพเสริม
เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
และต่อยอดอาชีพเดิมเป็น
การเพิ่มมูลค่า (ร้อยละ 80)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

กศ.

3

261.5000 ต.ค.64-ก.ย.65

ความสอดคล้อง
แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

11

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

8

1

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมกาหนดกรอบแนวทาง
การดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ
ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สาร
2. จัดอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการ สือ่ สาร จานวน
100 คน
3. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้
ในการปฏิบัตงิ านในพื้นที่หลัง การอบรม
(จานวน 4 ครั้งๆ ละ 3 วัน )

1. พัฒนาทักษะและ
สมรรถนะการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ของครูผสู้ อนภาษาอังกฤษที่
สอดคล้อง
กับลักษณะการจัด
กระบวนการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
และยุคดิจิทัล
2. เพื่อสร้างครู กศน.
ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
ที่สามารถพัฒนาการจัด
กระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และยุคดิจิทัล
ได้อย่างมีคุณภาพ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

กพ.

3

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

8

1

2

3

1.5000
ข้าราชการครู หรือ
ครูผสู้ อนสังกัด
สานักงาน กศน.
(ครู กศน.ตาบล/ครู
อาสาสมัคร กศน./ครู
ศรช./ศศช.) จานวน
50 คน

1. ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรม
ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
การพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะครู กศน. ด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผูเ้ ข้าอบรม
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ต้นแบบ ครู กศน.
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สาร
(ร้อยละ 10)

1.5000 ต.ค.64-ก.ย.65

12

12
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
โครงการพัฒนาบุคลากร สานักงาน กศน.
กิจกรรมหลัก
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหาร
และบุคลากรทางการศึกษา
3. โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งตามสายงาน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการพลเรือนสามัญและ
ข้าราชการบรรจุใหม่ (ส่งเข้าอบรม)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

กบ.

3

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

8

1

2

3

15.4165
1. เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัตงิ านของบุคลากร ด้าน
การส่งเสริมสนับสนุน และ
การพัฒนาผลการปฏิบัตงิ าน
โดยการเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ
ประสบการณ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ และการไปปฏิบัตงิ าน
อื่นใดที่จาเป็นและเหมาะสม
2. เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ
นามาปรับใช้
ในการปฏิบัตงิ านให้มี
ประสิทธิภาพที่ดยี ิ่งขึ้น
เพื่อพัฒนา ขีดความสามารถ
ศักยภาพ และ
ความก้าวหน้าในสายงาน
อาชีพของบุคลากรทุกระดับ
อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ผูบ้ ริหารการศึกษา
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

1. จานวนผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
2. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการ
พัฒนาเป็นผูม้ ีสมรรถนะ
ผูบ้ ริหารสูงขึ้น และมี
ความสามารถในการ
จัดระบบองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร
(ร้อยละ 90)
3. ร้อยละของผูเ้ ข้ารับการ
พัฒนามีการพัฒนาตนเอง
ในด้านพฤติกรรม
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ ภาวะผูน้ า
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เหมาะสมยิ่งขึ้น
(ร้อยละ 90)

5.7422 ต.ค.64-ก.ย.65

12

12
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904
กิจกรรมหลัก
1. เสนอขออนุมัตดิ าเนินการ, แต่งตัง้
คณะกรรมการและขออนุมัตโิ ครงการ
2. จัดกิจกรรมจิตอาสา 904
3. ดาเนินงานตามโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
และสถาบันสาคัญของชาติ
2. เพื่อให้บุคลากรผูเ้ ข้ารับ
การอบรมมีความปรองดอง
สมานฉันท์ มีความเข้าใจ
ร่วมกัน เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
3. เพื่อให้บุคลากรผูเ้ ข้ารับ
การอบรมมีความรู้และทักษะ
ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
สามารถช่วยเหลือตนเอง
และบุคคลใกล้ตวั ได้อย่าง
ปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

เป้าหมายของโครงการ
ผูเ้ ข้ารับการอบรมเป็น
บุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน.
จานวน 10,000 คน
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร
ข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ในสังกัด
สานักงาน กศน.

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. บุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน. มีความ
ตระหนักในการร่วมกัน
แสดงพลังปกป้องและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย์
และมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
โครงการพระราชดาริ และ
หลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
2. บุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน.
มีความรัก ความสามัคคี
ปรองดองสมานฉันท์
มีจิตสาธารณะที่พร้อม
อาสาสมัครในการบาเพ็ญ
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมฯ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

กบ.

3

9.6743 ต.ค.64-ก.ย.65

ความสอดคล้อง
แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

12

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

1

1

2

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาคลังความรู้ กศน.
โครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge
Portal : TKP)
กิจกรรมหลัก
1. กลุม่ แผนงานโอนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน.ภาค
ทั้ง 5 ภาค
2. ประชุมการดาเนินงาน
- ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน
- ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
- ประชุมเพื่อจัดทารายงาน
การวิจัยฯ
3. จัดจ้างทาหลักสูตร และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง
4. อบรมให้บุคลากร กศน.ทั่วประเทศ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สทก.

3

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

8

1

2

3

3.5000
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. บุคลากรกศน.
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ทัว่ ประเทศ
จัดเก็บข้อมูล
จานวน 3,415 คน
ในเว็บไซต์ คลังความรู้
กศน. เพื่อการพัฒนา
2. เพื่อพัฒนาระบบ
การจัดทาคลังความรู้
ของ สานักงาน กศน.

1) บุคลากร กศน. จานวน
3,415 คน มีความรู้และ
ความสามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อจัดเก็บข้อมูล ในเว็บไซต์
คลังความรู้ กศน.เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้วยระบบ Online
2) ได้ข้อมูล/บทความ/
หลักสูตร จานวนประมาณ
5,000 สามารถเผยแพร่ได้
3) ได้เว็บไซต์คลัง
ความรู้กศน.เพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

3.5000 ต.ค.64-ก.ย.65

12

12
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้
โครงการพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่
ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ในศตวรรษที่ 21

เพื่อจัดทาพื้นที่การเรียนรู้
สมัยใหม่ด้านนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมฯ

1 เพื่อฝึกอบรม
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพให้กับ
ประชาชน
2 เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
พื้นฐานภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
และสามารถนาไปประยุกต์
ใช้ในการดาเนินชีวิต

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
ย.ชาติ

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

8

1

3

3

15.0000
ผู้เข้าใช้บริการเป็นเด็ก
เยาวชน นักศึกษา ครู
อาจารย์ และประชาชน
ทั่วไป

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน
รูปแบบและคุณภาพของ
นิทรรศการและกิจกรรมใน
ระดับมากขึ้นไป

กิจกรรม : ภาษาต่างประเทศเพือ่ การสื่อสารด้านอาชีพ
โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ด้านอาชีพ
กิจกรรมหลัก
1. สานักงาน กศน. ประชุมจัดทาแนว
ทางการดาเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
2. สานักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. โดย
กศน.อาเภอ/เขตในสังกัด ดาเนินการจัด
อบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้าน
อาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ฯ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

15.0000 ต.ค.64-ก.ย.65

ศว.เอกมัย

16.7040
ประชาชนทั่วไป จานวน
13,920 คน

ร้อยละของประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการ
อบรมตามโครงการ
ภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพมีความรู้
พื้นฐานภาษาต่างประเทศ
เพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในการดาเนิน
ชีวิต (ร้อยละ 80)

16.7040 ต.ค.64-ก.ย.65

กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ งานอาชีพ

14.8250

งบลงทุน
- ครุภัณฑ์

14.8250

กศ.

3

11

12
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.
ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space
กิจกรรมหลัก
1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการดาเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space)
2. โอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ๆ ละ
70,000 บาท เพื่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
และการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์การดาเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ Co – Learning Space
3. ติดตามผลการดาเนินงานศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบ โดย สพร.

1 เพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดกิจกรรมและ
บริการการเรียนรู้
ศูนย์การเรียนรู้
(Co – Learning Space)
ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษ
ที่ 21 ของคนทุกช่วงวัย
2 เพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้
ที่สามารถให้บริการใน
ลักษณะศูนย์การเรียนรู้
(Co – Learning Space)
ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการผู้รับบริการ
ได้ทุกช่วงวัยครอบคลุม
ทุกจังหวัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สพร.

3

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

8

1

1

3

9.8600
ศูนย์การเรียนรู้ ( Co –
Learning space) ทั้ง 77
จังหวัด สามารถ
ดาเนินงานได้ตามรูปแบบ
ที่กาหนด

1. ร้อยละศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบ (Co – Learning
Space) ที่ได้สามารถ
ให้บริการกลุ่มเป้าหมายทุก
ช่วงวัยได้ตามรูปแบบที่
กาหนด
2. ร้อยละ ความพึงพอใจ
ของผู้รับริการศูนย์การเรียนรู้
(Co – Learning Space)

6.1600 ต.ค.64-ก.ย.65

12

12
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
กิจกรรมหลัก
1. โอนจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ของห้องสมุดเคลื่อนที่ให้สานักงาน
กศน.จังหวัด ดังเช่น ซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์/ค่า
เช่าครุภัณฑ์ ค่าน้ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น (ตาม
ระเบียบราชการ)
2. ประชุมถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการ
แสดงผลงาน

1. เพื่อให้สานักงาน กศน.
จังหวัดทุกแห่ง สามารถ
พัฒนาและจัดบริการส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยในลักษณะของงาน
ห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่
ให้กับผู้รับบริการได้อย่าง
ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่มาก
ขึ้น
2. เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัย
ได้รับโอกาสในการเข้าถึงสื่อ
และเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้
นาสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

สานักงาน กศน. จังหวัด
ทุกแห่ง
(จานวน 77 จังหวัด)
มีรถห้องสมุดเคลื่อนที่
รถส่งเสริมการอ่าน
เคลื่อนที่ หรือมีสื่อ
วัสดุ อุปกรณ์ ที่มี
ความพร้อม สามารถ
จัดกิจกรรมบริการ
การศึกษาเรียนรู้
ตามอัธยาศัย ให้กับ
ประชาชนทุกช่วงวัย และ
สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่
ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย ในลักษณะของ
ห้องสมุดเคลื่อนที่
รถห้องสมุดเคลื่อนที่
หรือรูปแบบอื่น ๆ
ของสานักงาน
กศน.จังหวัด
อยู่ในระดับดีมาก

กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพือ่ การเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(Credit Bank)
งบลงทุน
- ครุภัณฑ์

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

สพร.

3

3.7000 ต.ค.64-ก.ย.65

ความสอดคล้อง
แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

12

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

8

1

1

3

3.2152
3.2152
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรม : พัฒนาครูสอนคนพิการ

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

หน่วยงาน

ความสอดคล้อง

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย.ชาติ

ศกพ.

3

12

สนง.กศน.
จ.ปัตตานี

1

11

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

12

8

1

2

3

12

8

1

3

1

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

2.0000

โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพื่อเพิ่ม
เพื่อให้ครูผู้สอนคนพิการ
ครูผู้สอนคนพิการ
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ จานวน 300 คน
และการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนพิการ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
หลักเกณฑ์ แนวคิด
นโยบายฯ

ครูผู้สอนคนพิการ จานวน
300 คน มีความรู้
ความสามารถในการจัด
การศึกษาคนพิการอย่าง
เหมาะสมฯ

2.0000 ต.ค.64-ก.ย.65

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4786

กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

8.4786

1. โครงการน้อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้
สูก่ ารพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมหลัก
1. อบรมเชิงปฏิบัตกิ ารแกนนาอาชีพ
ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. อบรมการขยายผลการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ดา้ นอาชีพตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านอาชีพในระดับพื้นที่
4. ประกวดแหล่งเรียนรู้ดา้ นอาชีพ
ต้นแบบ
5. เปิดบ้านนาเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการด้านอาชีพ
6. อบรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
นอกพื้นที่
7. การบริหารจัดการ และนิเทศติดตามฯ

ระยะเวลา

1. เพื่อให้ประชาชน
กลุม่ เป้าหมายในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในการดาเนิน
ชีวิตโดยสืบสานศาสตร์
พระราชาสูก่ ารพัฒนาที่
ยั่งยืนบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเกษตรพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อให้กลุม่ เป้าหมายมี
ความเป็นอยู่ที่มั่นคง ลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้
ตลอดจนมีการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้นฯ

1) ประชาชนในพื้นที่ 5
จังหวัดชายแดนภาคใต้
จานวน 1,500 คน
2) ปราชญ์ผนู้ าด้านเกษตร
จานวน 190 คน
3) ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/
ครู กศน./นักศึกษา กศน.
จานวน 30 คน
4) ผูบ้ ริหาร/นักเรียน/
ผูป้ กครอง โรงเรียน
ตชด. จานวน 30 คน
5) ครู ศฝช.ปัตตานี
จานวน 25 คน

1. ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วม
โครงการสามารถนา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่
ตัวเอง ครอบครัวและชุมชน
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้
สามารถเป็นแบบอย่างด้าน
อาชีพในระดับพื้นที่
ในการดารงตนบนพื้นฐาน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(ร้อยละ 80)

5.3092 ต.ค.64-ก.ย.65
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โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ความสอดคล้อง
ย.ชาติ

แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย.ศธ.

ย.สป.ศธ

2. โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดน
ใต้
กิจกรรมหลัก
1.กิจกรรมกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
เกมส์ ระดับอาเภอ
2.กิจกรรมกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
เกมส์ ระดับจังหวัด
3.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.
สาย
สัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับกลุม่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. เพื่อให้เยาวชนนอกระบบ เยาวชนนอกระบบ
ชายแดนใต้เข้าร่วมแข่งขัน ชายแดนใต้ จานวน
กีฬา กศน.สายสัมพันธ์
2,500 คน
ชายแดนใต้
2. เพื่อเสริมสร้างความ
สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชน
นอกระบบชายแดนใต้

1. ร้อยละของเเยาวชน
นอกระบบชายแดนใต้
มีความสามัคคี รู้แพ้
รู้ชนะ
รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ รวมทั้งพัฒนา
ทักษะด้านกีฬา (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของเยาวชน
นอกระบบชายแดนใต้
เข้าร่วมโครงการกีฬา กศน.
สายสัมพันธ์
ชายแดนใต้ (ร้อยละ 80)

2.0500 ต.ค.64-ก.ย.65

สนง.กศน.
จ.นราธิวาส

3

11

12

8

1

3

3

3. โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลัก
1.ประชุมปฏิบัตกิ ารพิจารณากาหนด
หลักสูตรและคณะวิทยากรการอบรม
2.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของผูบ้ ริหาร
3.อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร หลักสูตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางาน
5.ติดตามและประเมินผล
6.สรุปผล รายงานผล

1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
และสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการปฏิบัตงิ าน
ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2. เพื่อสร้างผูน้ าแห่งการ
เปลีย่ นแปลงและเป็น
แบบอย่างที่ดโี ดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมี
จิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

เข้ารับการอบรมที่ผา่ น
เกณฑ์การอบรม นาความรู้ที่
ได้รับตามหลักสูตร ไปใช้ใน
การปฏิบัตงิ านได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.1194 ต.ค.64-ก.ย.65

สถาบัน กศน.
ภาคใต้

3

12

12

8

1

2

3

บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา และพนักงาน
ราชการ
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ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

28.0000

กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

28.0000

เพื่อผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
1. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแล
ผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ ที่มีภาวะพึ่งพิง หลักสูตร
70 ชั่วโมง
กระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมหลัก
จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร
70 ชั่วโมง ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ สถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประชาชนทั่วไปที่มีความ
ประสงค์จะประกอบอาชีพ
“ดูแลบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง”
จบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นขึ้นไป มีใบรับรอง
แพทย์ในเรื่องสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่เป็นไป
ตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข
หรือสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ

1) มีผู้ผ่านการอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
ของผู้เข้าอบรม
2) ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90
ของเป้าหมายที่กาหนด

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย. ชาติ

ศกพ.

3

4.4350 ต.ค.64-ก.ย.65

ความสอดคล้อง
แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

12

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.ศธ.

8

1

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
2. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทาง
กายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
กิจกรรมหลัก
จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะ
ทางกาย จิต และสมองให้แก่ผู้สูงอายุ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ
เพื่อจัดและส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการศึกษาตลอด
ชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทาง
กาย จิต และสมองให้แก่
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม
จานวน 160,000 คน มี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต ใน
รูปแบบ
ที่หลากหลาย
จัดกิจกรรมในพื้นที่
ของ กศน.

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้สูงอายุ
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
มีโอกาสมาเข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษา
ตลอดชีวิต (ร้อย 80)
2. ร้อยละของบุคลากร
กศน. ที่เข้ารับการอบรม
ผ่านการอบรม
(ร้อยละ 90 )

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย. ชาติ

ศกพ.

3

23.5650 ต.ค.64-ก.ย.65

ความสอดคล้อง
แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

12

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.ศธ.

8

1

3

3
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ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

45.8840

กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

45.8840

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
กิจกรรมหลัก
กิจกรรมที่ 1 : อบรมวิทยากรแกนนา
ครู ก. /ติดตามและประเมินผลโครงการ
กิจกรรมที่ 2 : อบรมวิทยากรแกนนา
ครู ข.
กิจกรรมที่ 3 : อบรมวิทยากรแกนนา
ครู ค.
กิจกรรมที่ 4 : อบรมประชาชน
ในพื้นที่ กศน.

1. เพื่ออบรมวิทยากรแกน
นาด้านดิจิทัลให้ทราบถึง
เทคนิคการใช้งาน
โปรแกรมสานักงานเพื่อ
สร้างโอกาสในการมีงานทา
ของประชาชนและการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม
2. เพื่ออบรมประชาชนให้
มีทักษะการใช้งาน
โปรแกรมสานักงานเพื่อ
สร้างโอกาสในการมีงานทา
สร้างความตระหนักรู้ด้าน
ดิจิทัลและใช้ประ
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
ช่องทางเผยแพร่และ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ของ
ตนเองและชุมชน

1. วิทยากรแกนนา
ด้านดิจิทัล
2. ประชาชนในพื้นที่
จานวน 91,768 คน

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ
อบรมวิทยากรแกนนาผ่าน
การอบรม (ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของประชาชนผ่าน
การอบรมจากโครงการศูนย์
ดิจิทัลชุมชน
(ร้อยละ 80)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

ย. ชาติ

กย.

2

45.8840 ต.ค.64-ก.ย.65

ความสอดคล้อง
แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

12

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

ย. ศธ.

ย. สป.ศธ.

8

6

4

2
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ส่วนที่ 4.5
งาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

แผนงานบูรณาการ
ตารางสรุปแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการ (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต)
รวมงบประมาณทั้งหมด
1) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพือ่ สันติสุขในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรม : การศึกษาเพื่อความมั่นคง

งบประมาณ (หน่วย : บาท)
27,742,600
27,742,600
27,742,600
27,742,600
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แผนงานบูรณาการ

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการ/กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันเพือ่ สันติสุขในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

27.7426

กิจกรรมหลัก : การศึกษาเพือ่ ความมั่นคง

27.7426

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส
กิจกรรมหลัก
1.เสริมสร้างทักษะชีวิตเตรียมความ พร้อม
ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 13 /2565
2. จัดกระบวน การเรียนรู้ฝกึ ทักษะอาชีพ
ระยะสัน้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่
12/2564
3. จัดกระบวน การเรียนรู้ฝกึ ทักษะอาชีพ
ระยะสัน้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่
13/2565
4. ส่งเสริมการเรียนรู้คู่อาชีพเพื่อพัฒนาการ
เกษตรที่ยั่งยืน
5. พระดาบสเคลือ่ นที่ร่วมกับ กศน.บริการ
ประชาชน
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ
8. บริหารจัดการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียนโรงเรียนพระ
กลุม่ เสีย่ งผูไ้ ด้รับผลกระทบ ดาบสจังหวัดชายแดน
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ ภาคใต้ จานวน 160 คน
และผูด้ อ้ ยโอกาส ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา
เพื่อการประกอบอาชีพ
สร้างรายได้ให้กับตนเอง
ครอบครัว และชุมชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
กลุม่ เสีย่ งผูไ้ ด้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ ความไม่
สงบและผูด้ อ้ ยโอกาส มี
ความสามัคคีเกิดความ
ปรองดอง และอยู่ร่วมกัน
ในสังคม
พหุวัฒนธรรม
อย่างสันติสขุ

ร้อยละของผูเ้ รียน
จบหลักสูตรการฝึกอาชีพ
ตามแนวทาง
โรงเรียนพระดาบส
จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ มีรายได้
และนาความรู้ที่ได้รับไป
ศึกษาต่อในระดับ
ที่สงู กว่า (ร้อยละ 90)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

2.9700 ต.ค. 64-ก.ย. 65

สนง.กศน.
จ.ยะลา

ความสอดคล้อง
ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

1

11

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

8

1

ยุทธฯ ศธ. ยุทธฯ สป.

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานตามโครงการ
จัดการศึกษาตลอดชีวิตใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ
2. เพื่อฝึกทักษะอาชีพขั้น
พื้นฐานสูก่ ารมีงานทาให้กับ
เยาวชนในสถาบันศึกษา
ปอเนาะ
3. เพื่อส่งเสริมการใช้
ภาษาไทยเพื่อการ
4. เพื่อพัฒนาสถาบัน
ศึกษาปอเนาะให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ดา้ นศาสตร์
5. เพื่อให้เยาวชนใน
สถาบันศึกษาปอเนาะ
ขับเคลือนกิจกรรมจิตอาสา
ในพื้นที่สถาบันศึกษา
ปอเนาะ

ผูบ้ ริหาร กศน.จังหวัด
ผูบ้ ริหาร กศน.อาเภอ
ผูบ้ ริหารสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ครูอาสาฯ
ปอเนาะและรับผิดชอบ
งานการจัดการศึกษาใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผูเ้ รียน
ที่ผา่ นเกณฑ์การประเมินนา
ทักษะพื้นฐานสูก่ าร
ประกอบอาชีพและสร้าง
รายได้บนค่านิยมร่วม (ร้อย
ละ 20)
2. ร้อยละของ
กลุม่ เป้าหมายผ่านเกณฑ์
ประเมิณด้านภาษาไทยตา
มาตรฐานการสือ่ สาร (ร้อย
ละ 50)
3. ร้อยละของลุม่ เป้าหมาย
(ร้อยละ 50)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

13.2492 ต.ค. 64-ก.ย. 65

สนง.กศน.
จ.ปัตตานี

ความสอดคล้อง
ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

1

11

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

8

1

ยุทธฯ ศธ. ยุทธฯ สป.

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
กิจกรรมหลัก
1. ค่ายลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
ระดับจังหวัด
2. ชุมนุมลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
ระดับกลุม่ จังหวัดชายแดนใต้

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน เยาวชนในจังหวัด
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชายแดนภาคใต้ จานวน
ได้รับทักษะองค์ความรู้ตาม 939 คน
กระบวนการลูกเสือ และ
ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี
การพัฒนาทักษะชีวิต การ
รู้จักสิทธิและหน้าที่
และการสร้างจิตสาธารณะ
บาเพ็ญประโยชน์และจิต
อาสาในรูปแบบกิจการ
ลูกเสือ กศน.ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้
คุณลักษณะและทักษะที่
จาเป็นอย่างรอบด้าน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1) ร้อยละของเยาวชนใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับทักษะองค์ความรู้
(ร้อยละ 80)
2) ร้อยละของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีการพัฒนาทักษะชีวิต การ
รู้จักสิทธิและหน้าที่ และ
การสร้างจิตสาธารณะ
บาเพ็ญประโยชน์และจิต
อาสา (ร้อยละ 80)
3) ร้อยละของเยาวชน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้รับการศึกษาและ
พัฒนาการเรียนรู้
คุณลักษณะและทักษะ
ที่จาเป็นอย่างรอบด้าน
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

2.0986 ต.ค. 64-ก.ย. 65

สนง.กศน.
จ.ปัตตานี

ความสอดคล้อง
ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

1

11

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

8

1

ยุทธฯ ศธ. ยุทธฯ สป.

3

3
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โครงการ/กิจกรรมหลัก
โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา
เพื่อการสือ่ สารในจังหวัดชายแดนใต้

วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ
1. เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะ
การใช้ภาษาในการสือ่ สาร
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีตอ่ กันในชีวิตประจาวัน
2. เพื่อให้ผเู้ รียนมีทักษะ
ความเข้าใจในภาษาที่
สือ่ สารกับหน่วยงานของ
ภาครัฐ
3. เพื่อให้ผเู้ รียนใช้ภาษา
ในการสือ่ สารเพื่อสร้าง
สังคมสันติสขุ ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
ในพื้นที่ 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้
รวมกลุม่ เป้าหมาย
13,090 คน

ตัวชี้วัด/
ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผูเ้ รียนมี
ทักษะการใช้ภาษาในการ
สือ่ สารเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีตอ่ กันใน
ชีวิตประจาวัน
(ร้อยละ 80)
2. ร้อยละของผูเ้ รียนมี
ทักษะความเข้าใจในภาษาที่
สือ่ สารกับหน่วยงานของ
ภาครัฐ
(ร้อยละ 80)

งบประมาณ
(หน่วย : ล้านบาท)

ระยะเวลา

หน่วยงาน

(ระบุเดือน)

รับผิดชอบ

9.4248 ต.ค. 64-ก.ย. 65

สนง.กศน.
จ.สงขลา

ความสอดคล้อง
ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ

1

11

12

นโยบาย
รัฐบาล

แผนฯ 12

8

1

ยุทธฯ ศธ. ยุทธฯ สป.

3

3
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ส่วนที่

5

ตารางสรุปบัญชีแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร)

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง)
ที่

ชื่องาน/โครงการ

กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง
หน่วยตรวจสอบภายใน
1 โครงการตรวจสอบการดาเนินงานการจัด
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. เพื่อให้ทราบว่าการดาเนินงานบรรลุผล
สถานศึกษา/หน่วยงาน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
ในสังกัดสานักงาน กศน.
โครงการที่กาหนดไว้
จานวน 110 แห่ง
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงาน
3. เพื่อให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการ
ดาเนินงาน ตามโครงการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กาหนด

กลุ่มเลขานุการกรม
1 โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
จานวน 24 ตอน
กิจกรรมของสานักงาน กศน. ทางสือ่ โทรทัศน์
2. จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สปอต
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ฯ
3. จัดซื้อจัดจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรม
กศน.ทางสือ่ ออนไลน์ (Social Media)
4. จัดซื้อจัดจ้างหนังสือพิมพ์รายวันและราย
ปักษ์
5. จัดทาเอกสารจดหมายข่าว กศน.
6. เอกสารแผ่นพับ หรือโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การปรับองค์กร ฯ

ไตรมาส 1

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2,836,858
-

11,809,935
100,000
100,000

8,197,122
100,000
100,000

5,445,445
50,000
50,000

28,289,360
250,000
250,000

745,465

1,148,465

966,465

745,465

3,605,860

745,465

745,465

745,465

745,465

2,981,860

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ตสน.

ยุทธศาสตร์ที่ 6

กล.

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 135

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา สานักงาน กศน. 1. แต่งตัง้ คณะกรรมการ จัดงานวันคล้ายวัน
ประจาปี 2565
สถาปนาสานักงาน กศน. พร้อมกาหนดนัด
วันประชุม
2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้าย
วันสถาปนาสานักงาน กศน. เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดงาน
3. ขออนุมัติโครงการฯ
4. จัดทาสูจิบัตรกิจกรรม
5. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามสือ่ ต่างๆ
6.พิธีบาเพ็ญกุศล เพื่อความเป็นสิริมงคล
7.จัดทาของที่ระลึก

กลุม่ เป้าหมาย จานวน 400 คน
1) ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ บุคลากร
เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน. 300
คน
2) แขกผูม้ ีเกียรติ ภาคีเครือข่ายที่
มีผลงานดีเด่น และผูท้ า
คุณประโยชน์ต่อสานักงาน กศน.
100 คน

-

182,000

-

-

182,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

กล.

3 โครงการประชุมและติดตามการดาเนินงาน ประชุมและติดตามการดาเนินงานของ
ของผูบ้ ริหารกลุม่ /ศูนย์ ส่วนกลาง สานักงาน สานักงาน กศน.จังหวัด ในพื้นที่ 5 ภาค ๆ
กศน. สัญจร
ละ 1 จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง
และภาคตะวันออก

ผูบ้ ริหารกลุม่ /ศูนย์ส่วนกลาง

-

221,000

221,000

-

442,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กล.

-

884,000

-

-

884,000

-

884,000

-

-

884,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

กค.

-

100,000

100,000

100,000

300,000

-

100,000

100,000

100,000

300,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กผ.

กลุ่มการคลังและสินทรัพย์
1 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้าน จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี
การเงิน บัญชี พัสดุในระบบ GFMIS ประจาปี และพัสดุประจาสานักงาน ทั่วประเทศ
งบประมาณ พ.ศ.2565

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจา
สานักงานทั่วประเทศ ด้านการเงิน
ด้านบัญชี และด้านพัสดุ รวม
ทั้งสิน้ จานวน 380 คน

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
1 โครงการติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของ สานักงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) วิเคราะห์วางแผน และจัดทากระบวนการ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานโครงการฯ
2) ชี้แจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ติดตาม รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรม ฯลฯ

1) หน่วยงานและสถานศึกษาทุก
แห่ง 2) บุคลากรที่รับผิดชอบการ
ติดตามและรายงานผลการ
ดาเนินงานของหน่วยงานและ
สถานศึกษา
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กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,338,013
16,500

2,089,657
403,490

1,331,843
33,190

1,191,447
196,820

5,950,960
650,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กศ.

1.การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น
ระดับประเทศ
2.การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร
ให้แก่ ครู กศน.
3.การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
กศน. จังหวัด/กทม.
4.การส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู บุคลา
การทางการศึกษา บรรณารักษ์
หน่วยงาน สถานศึกษา เจ้าหน้าที่
ส่วนกลางฯลฯ

2 โครงการขับเคลือ่ นการจัดการศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของสานักงาน กศน. ปี ๒๕๖๕

1. อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ กศน.
จังหวัด/กทม. จังหวัดละ 1 คน
2. ประชุมคณะกรรมการคัดกรองข้อมูล
สถานศึกษา

ผูอ้ านวยการสถานศึกษา ครู
ศึกษานิเทศก์ หรือผูร้ ับผิดชอบ
ซึ่งเป็นผูแ้ ทนของสานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม. จานวน ๗๕ คน

378,320

-

-

21,680

400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กศ.

3 โครงการสนับสนุนการติดตามประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ปีงบประมาณ 2565

สนับสนุน ประสานงานการติดตามประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
ปีงบประมาณ 2565

คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตาม
การดาเนินงานของสานักงาน
กศน. ในพื้นที่ 6 ภาค

51,260

51,260

70,680

76,800

250,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กศ.

4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อสนองงาน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1. ประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทาและพัฒนา
แนวทางการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูง
14 จังหวัด
2. เข้าร่วมจัด/ประชุม/อบรม/ติดตาม
การดาเนินงานเชิงประจักษ์

-ผอ.กศน.จังหวัดพื้นที่สูง
-ผอ.กศน.อาเภอ ในพื้นที่สูง
-ครูนิเทศ
-จนท.ผูเ้ กี่ยวข้อง
-จนท.ส่วนกลาง รวม 80 คน

95,960

95,960

95,960

95,960

383,840

ภารกิจต่อเนื่อง

กศ.
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5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาในพื้นที่พิเศษ

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมจัดทาแผนงานโครงการพัฒนา
การศึกษาฯ
2. ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน ศฝช.
ทุกแห่ง 2 วัน
3. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1. ผอ.กศน.จังหวัด
2. ผอ.กศน.อาเภอ
3. ผอ.ศฝช. ทุกแห่ง
4. เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง รวม 102 คน

-

131,306.66

131,306.66

131,306.66

393,920

ภารกิจต่อเนื่อง

กศ.

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูด 1. ประชุมปฏิบัติการ/ประสานการดาเนินงาน
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สารสาหรับผูใ้ หญ่บน
2. ประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
พื้นที่สูง ตามพระราชดาริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. คณะทางานจากส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค รวม 46 คน
2. หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวม 40 คน

-

30,000

173,600

16,640

220,240

ภารกิจต่อเนื่อง

กศ.

7 โครงการจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้
สาหรับทุกช่วงวัย กศน.

1. การบริหารจัดการในการดาเนินงานของ
"ศูนย์การเรียนรู้ สาหรับทุกช่วงวัย กศน."
2. ประชุมสรุปผลการดาเนินงานของ
"ศูนย์การเรียนรู้ สาหรับทุกช่วงวัย กศน."

1. ศูนย์การเรียนรู้สาหรับ
ทุกช่วงวัย กศน. 30 แห่ง
30 จังหวัด
2. ผูบ้ ริหารส่วนกลาง / ผอ.กศน.
อาเภอ/เจ้าหน้าที่และผูเ้ กี่ยวข้อง
จากส่วนกลางและพื้นที่ 40 คน

-

160,666.66

160,666.66

160,666.66

482,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กศ.

8 โครงการขับเคลือ่ นการศึกษาตลอดชีวิต
โดยอาสาสมัคร กศน.

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนว
ทางการดาเนินงานฯ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคลือ่ น
กิจกรรมของอาสาสมัคร กศน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565" ฯลฯ

ได้อาสาสมัคร กศน. จานวน
22,296 คน

248,653.33

248,653.33

-

248,653.33

745,960

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กศ.

9 โครงการการจัดทามาตรฐาน กศน. ตาบล
ปี 2565

1. จัดทามาตรฐาน กศน.ตาบล ปี 2565
กศน. ตาบล/แขวง จานวน 7,432
2. กศน.ตาบล/แขวง ทุกแห่ง ได้พัฒนาพื้นที่ แห่ง ทั่วประเทศ
ของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน กศน.ตาบล

80,492.50

80,492.50

80,492.50

80,492.50

321,970

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กศ.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการ กศน. ตาบลต้นแบบ 5 ดี
พรีเมี่ยม พลัส

1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อจัดทากรอบ
แนวทางการขับเคลือ่ น
2. ชี้แจงรายละเอียด
3. จัดประชุมถอดบทเรียน
4. กศน.อาเภอ/เขต คัดเลือก อาเภอ/เขตละ
1 แห่ง
5. กศน.จังหวัด/กทม. คัดเลือก จังหวัด/กทม.
ละ 1 แห่ง ฯลฯ

กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม
จานวน 928 แห่ง และกศน.ตาบล
ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม จานวน 77
แห่ง

11 โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด

1. ประชุมเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร
วิทยากรยุวกาชาด
2. อบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด

1. จนท.สานักงาน กศน. /
สานักงานยุวกาชาด จานวน 12 คน
2. บุคลากรหน่วยงาน/สถานศึกษา
ในสังกัดสานักงาน กศน. จานวน
50 คน

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงาน 1.จัดประชุมบรรณาธิการคูม่ ือ
กิจการนักศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน
2. จัดประชุมบรรณาธิการ
ปีงบประมาณ 2565
3. จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดทาวิดีโอ
ประกอบ
4. จัดทาวิดีทัศน์ประกอบ
5.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ผูบ้ ังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น/ผูม้ ีผลงานดีเด่น
ของ ฯลฯ

1. มีคมู่ ือการดาเนินงานลูกเสือ
กศน. ฯ จานวน 1 ชุด
2. มีคมู่ ือการดาเนินสถานศึกษา
คุณธรรม จานวน 1 ชุด
3. มีสอื่ ประกอบคูม่ ือการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต จานวน 1
ชุด ฯลฯ

13 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ปีงบประมาณ 2565

บุคลากรทางการลูกเสือ สานักงาน
กศน. จานวน 125 คน

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สานักงาน
กศน.

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

162,427.50

162,427.50

162,427.50

162,427.50

649,710

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กศ.

-

275,000

-

-

275,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

กศ.

4,400

143,400

2,200

-

150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กศ.

300,000

300,000

300,000

-

900,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กศ.
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14 โครงการทบทวนเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1 โครงการเทียบระดับการศึกษา กศน.

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมจัดทารายละเอียดประกอบการ
ประชุมคณะทางานทบทวนเรื่อง
พิจารณาฯ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
2. ประชุมปฏิบัติการทบทวนเรื่องค่าใช้จ่ายใน ต่อเนื่อง จานวน 2 ครั้ง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง
1. ประชุมพัฒนาและปรับปรุงคูม่ ือการใช้
1. จนท.ที่ทาหน้าที่เทียบระดับ
โปรแกรมฯ
การศึกษา และจนท.คอมพิวเตอร์
2. อบรมการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา จานวน 11 คน
2. สถานศึกษาที่ทาหน้าที่เทียบ
ระดับการศึกษา และ จนท.ที่ทา
หน้าที่เทียบระดับการศึกษาทั่ว
ประเทศ จานวน 60 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

7,000

121,320

-

128,320

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กศ.

242,880
-

1,570,520
-

1,386,010
46,870

708,590
203,130

3,908,000
250,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กพ.

2 โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน
กศน. ประจาปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกาหนดรูปแบบ
และแนวทางฯ
2. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. ประชุมหารือเพื่อกาหนดแนวทางการ
ส่งเสริม สนับสนุนฯ
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาระบบ
รวบรวมรายงานผลการประเมิน

1. ผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.
จังหวัดหรือผูแ้ ทน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. ผูร้ ับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
5. ข้าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์

-

582,000

105,800

12,200

700,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กพ.

3 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้

1. จัดประชุมปรับปรุงคูม่ ือและจัดทา
เครื่องมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของ
นักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานการ
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา
กศน. (การอ่านออกเขียนได้)

- สถาบัน กศน. ภาค
- สานักงาน กศน.จังหวัด
- กศน.อาเภอ
- ผูบ้ ริหาร ครู กศน. และ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

-

201,800

-

48,200

250,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กพ.
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4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ กศน. ประจาปี
งบประมาณ 2565

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. ประชุมกาหนดกรอบแนวทางความร่วมมือฯ 1. สานักงาน กศน.กทม./จังหวัด
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคัดเลือกผลงานฯ 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. การร่วมมือทางวิชาการพัฒนาศักยภาพครู

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

20,380

279,620

102,640

47,360

450,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กพ.

5 โครงการพัฒนาคุณภาพสือ่ การเรียนรู้ตาม
1. ปรับปรุงระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา เรียนฯ
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์กลุม่
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

- ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุม่
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา
- ครู
- นักวิชาการศึกษา
ฯลฯ

-

-

650,000

-

650,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กพ.

6 โครงการการสะสมหน่วยการเรียนรู้
เพื่อการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ
(Credit Bank)

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาคูม่ ือการสะสม
หน่วยการเรียนรู้ฯ
2. ประชุมบรรณาธิการคูม่ ือการสะสมหน่วย
การเรียนรู้
3. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสะสมหน่วย
การเรียนรู้ฯ

- ผูบ้ ริหาร
- ศึกษานิเทศก์
- นักวิชาการศึกษา
- ครู
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

-

51,200

45,200

96,400

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กพ.

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ

1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร การ
จัดการศึกษาอาชีพ
2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาคูม่ ือการใช้
โปรแกรมฯ

- ผูบ้ ริหาร
- ศึกษานิเทศก์
- นักวิชาการศึกษา
- ครู
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-

154,600

77,000

-

231,600

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กพ.

8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาหรับกลุม่ เป้าหมายนอกระบบ ประจาปี
งบประมาณ 2565

1. จ้างบารุงรักษาโปรแกรมงานทะเบียนและ - ผูบ้ ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ
วัดผลการศึกษาฯ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาและ
- ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และผูท้ ี่
บรรณาธิการคูม่ ือการใช้งานฯ
เกี่ยวข้อง
3. จัดประชุมชี้แจงการบริหารหลักสูตรและ
การใช้งานโปรแกรมฯ

-

130,000

130,000

130,000

390,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กพ.
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กิจกรรมหลัก

9 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา (ร่าง)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช..... โครงสร้างหลักสูตรฯ
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสอบทาน /
ทบทวน (ร่าง)ฯ
3. ประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักสูตรฯ
ฯลฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ
1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีหรือเลือ่ น วิทย
ฐานะชานาญการ ชานาญการพิเศษและวิทย
ฐานะเชี่ยวชาญ
ของสานักงาน กศน.

เป้าหมาย
- ผูบ้ ริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย และผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคล
- ข้าราชการครูสายงานบริหาร
2. จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการอ่าน สถานศึกษา บริหารการศึกษา
3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน - ข้าราชการครูสายงานการสอน
4. จัดประชุมคูม่ ือการประเมินการขอมีหรือ
เลือ่ นวิทยฐานะ ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ฯลฯ

2 โครงการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่งสาหรับผูป้ ฏิบัติงาน
ที่มีประสบการณ์ ตาแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชานาญการ และ
ชานาญการพิเศษ ของสานักงาน กศน.

1. แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินบุคคล
2. จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการอ่าน
3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน

1. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ
จานวน 70 คน

3 โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและการขับเคลือ่ นเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ของสานักงาน กศน.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

1.เจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริหาร และ
ระดับปฏิบัติของสานักงาน กศน.
2.เจ้าหน้าที่ระดับผูบ้ ริหาร และ
ระดับปฏิบัติของ กศน. อาเภอ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

222,500

222,500

222,500

222,500

890,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กพ.

170,000
100,000

1,012,850
100,000

170,000
100,000

983,800
100,000

2,336,650
400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กบ.

70,000

70,000

70,000

37,500

247,500

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กบ.

-

842,850

-

846,300

1,689,150

ยุทธศาสตร์ที่ 2

กบ.
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กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ
1 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบและระบบ
การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. พัฒนาระบบคลังข้อสอบ สานักงาน กศน. คณะทางานพัฒนาระบบการจัด
2. พัฒนาระบบการจัดสอบ ด้วยระบบ
สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) สานักงาน กศน.
(E-Exam) สานักงาน กศน.
3. พัฒนาระบบการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

กลุ่มบริหารการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบงาน
1 โครงการปฏิบัติการขับเคลือ่ นร่างกฎหมาย
1 ประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลือ่ น 1. ผูบ้ ริหารและบุคลากร สังกัด
และการปรับปรุงโครงสร้างสานักงาน กศน. ร่างกฎหมายฯ
สานักงาน กศน.
2 ปศึกษาและสารวจภาคสนาม
2. ผูท้ ่เี กี่ยวข้อง
3 ประชุมจัดทาร่างกฎหมายลาดับรองที่ออก
ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ
ฯลฯ
2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
สานักงาน กศน.

1.แต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
2.ดาเนินการคัดเลือก
3.ประกาศผลการคัดเลือกพร้อมมอบเข็ม
ที่ระลึก ฯลฯ

3 โครงการพัฒนา “นักบริหารการเปลีย่ นแปลง 1.ประชุมคณะทางานจัดทาหลักสูตรฯ
สานักงาน กศน.”
2.ประชุมเตรียมการอบรม
3.ประชุมชี้แจงแนวทาง
ฯลฯ

บุคลากรสานักงาน กศน. 30 คน

1.คณะทางาน 30 คน
2.ผูบ้ ริหารพี่เลีย้ ง 10 คน
3.นักบริหารการเปลีย่ นแปลง
สานักงาน กศน. 80 คน ฯลฯ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

87,360
87,360

274,860
274,860

195,780
195,780

558,000
558,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กท.

36,200
-

1,171,690
153,740

312,100
56,150

119,800
40,000

1,639,790
249,890

ภารกิจต่อเนื่อง

กง.

5,000

45,500

20,000

15,000

85,500

ภารกิจต่อเนื่อง

กง.

31,200

403,200

55,200

14,800

504,400

ภารกิจต่อเนื่อง

กง.
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เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของ
สานักงาน กศน. ตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และการ
ดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.อบรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และชี้แจง
แนวทางการขับเคลือ่ นการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0
2.อบรมทบทวนลักษณะสาคัญขององค์การ
และประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ
4.0 ของสานักงาน กศน. ฯลฯ

1.คณะกรรมการขับเคลือ่ นฯ
50 คน
2.ตัวแทนจากหน่วยงานประเภท
ต่าง ๆ ในสังกัด สป.ศธ. และ
สานักงาน กศน. จานวน
50 คน

-

355,820

-

-

355,820

ยุทธศาสตร์ที่ 6

กง.

5 โครงการขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง ของสานักงาน กศน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และ
จัดทาข้อเสนอการปฏิบัติราชการ
2.อบรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และชี้แจง
แนวทางการขับเคลือ่ นฯ
3.ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
4.สรุปผลการดาเนินการ

1.คณะกรรมการขับเคลือ่ นฯ
จานวน 50 คน
2.ตัวแทนจากหน่วยงานประเภท
ต่าง ๆ ในสังกัดสานักงาน กศน.
จานวน 50 คน
3.คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลฯ จานวน 10 คน

-

163,430

-

-

163,430

ยุทธศาสตร์ที่ 6

กง.

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย
สุขภาพจิตบุคลากร กศน. ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ

1.ขรก. ลปจ. พรก. กลุม่ /ศูนย์
ส่วนกลาง กศน. จานวน 40 คน
2.คณะทางานดาเนินงานตาม
โครงการฯ จานวน 60 คน

-

-

130,750

-

130,750

ยุทธศาสตร์ที่ 3

กง.

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ราชการใสสะอาด ของสานักงาน กศน.

1.พัฒนาบุคลากรสังกัดกลุม่ /ศูนย์ส่วนกลาง
ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม
2.สรรหาและคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
บุคลากรรางวัล “ เพชร กศน.”
3. จัดพิมพ์คมู่ ือแนวทางการดาเนินงาน

1.บุคลากรในสังกัดกลุม่ /ศูนย์
ส่วนกลาง 100 คน
2.หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแห่ง 1,055 แห่ง

-

50,000

50,000

50,000

150,000

ภารกิจต่อเนื่อง

กง.

-

-

995,100

-

995,100

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านดิจิทัล

บุคลากรของกลุม่ /ศูนย์ ส่วนกลาง
จานวน 140 คน

-

-

413,600

-

413,600

ภารกิจต่อเนื่อง

กย.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรของสานักงาน กศน.
จานวน 77 คน

-

-

581,500

-

581,500

ภารกิจต่อเนื่อง

กย.
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กิจกรรมหลัก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อสรุปรายงานผล
และการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับคนไทยใน 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ
ต่างประเทศ
หลักสูตรภาษาไทย
3. อบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอน
การศึกษานอกระบบสาหรับคนไทยใน
ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์
4. ประชุมหารือแนวทาง และพัฒนาการจัด
การศึกษาสาหรับคนไทยในต่างประเทศ

เป้าหมาย
1) ผูเ้ ข้าร่วมประชุม จานวน
10-20 คน
2) บุคลากรของศูนย์การเรียน
กศน. ในต่างประเทศ เข้าร่วม
ประชุม จานวน 40 คน
3) หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
(ภาษาไทย) จานวน 6 เล่ม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

856,273
245,000

952,923
15,000

554,803
-

2,364,000
260,000

ภารกิจต่อเนื่อง

ศกพ.

2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยบุคคลที่ไม่มี
หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ปี 2565

1. ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการการจัดทา
สือ่ 3 ภาษาฯ
2. ประชุมเชิงวิชาการเพื่อถอดบทเรียนการ
จัดการศึกษา
3. การอบรมครูผสู้ อนและเครือข่าย
4. การติดตามผลการดาเนินงาน
ฯลฯ

1) สถานศึกษาที่ดาเนินการจัด
การศึกษา จานวน 24 แห่ง
2) ผูบ้ ริหาร ครูผสู้ อน และ
เครือข่ายที่จัดการศึกษาสาหรับ
บุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
จานวน 142 คน
3) เครือข่าย จานวน 12 แห่ง

-

59,900

242,800

30,810

333,510

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศกพ.

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยกลุม่ เป้าหมายชาติพันธุ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ติดตามผลการดาเนินงานจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุม่ เป้าหมายชาวเล

ติดตามผลการดาเนินงาน และ
ประเมินผลการจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กลุม่ เป้าหมายชาวเล จานวน 2 ครั้ง

-

-

24,440

45,560

70,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศกพ.
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา 1. ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับ 2. ประชุมปฏิบัติการจัดทาสือ่ รายวิชา
คนพิการ
3. ประชุมปฏิบัติการจัดทาค่าใช้จ่ายต่อหัว
สาหรับคนพิการ
4. จัดทาฐานข้อมูลคนพิการที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา
5. ประชุมชี้แจงผูบ้ ริหาร สานักงาน กศน.
จังหวัด อาเภอ ในการจัดการศึกษาสาหรับ
คนพิการ ฯลฯ

คณะทางาน จานวน 25-30 คน
ผูบ้ ริหาร 77 จังหวัด

-

237,433.33

237,433.33

237,433.33

712,300

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศกพ.

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยสาหรับเด็กด้อยโอกาส ปีงบประมาณ
2565

1. การอบรมครูผสู้ อนเด็กด้อยโอกาสในการ
จัดการศึกษาในยุคภาวะปกติใหม่ (New
normal)
2. จัดทาหลักสูตร รายวิชาเลือก กศน.สาหรับ
เด็กเร่ร่อน
3. ประชุมเชิงวิชาการเพื่อถอดบทเรียนและ
จัดทาเอกสารเผยแพร่
4. การติดตามผลการดาเนินงาน ฯลฯ

1) สถานศึกษาที่ดาเนินการจัด
การศึกษา จานวน 12 แห่ง
2) ครูผสู้ อนเด็กด้อยโอกาส
จานวน 36 คน

-

313,940

190,250

241,000

745,190

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศกพ.

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับประชากร
วัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็ก
ออกกลางคัน ปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมเชิงวิชาการเพื่อถอดบทเรียนการ
จัดการศึกษาสาหรับประชากรวัยเรียนที่อยู่
นอกระบบการศึกษา
2. การติดตามผลการดาเนินงาน

สถานศึกษาที่ดาเนินการจัด
การศึกษา จานวน 789 แห่ง

-

-

243,000

-

243,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศกพ.
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เป้าหมาย

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

-

780,520

262,520

58,960

1,102,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม
การอ่านและการเรียนรู้ เพื่อป้องกันโรคสมอง
เสือ่ ม และการลืมหนังสือในผูส้ ูงอายุของบ้าน
หนังสือชุมชน และประชุมปฏิบัติการพัฒนา
เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน

1. คัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนที่มีความพร้อม บ้านหนังสือชุมชนในเขตภาคกลาง
ในการเข้าร่วมโครงการ
18 แห่ง เจ้าของบ้าน/ผูม้ ีจิต
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสา/ครู กศน. และบรรณารักษ์
3. บ้านหนังสือชุมชนดาเนินการ
ห้องสมุดฯ
จัดกิจกรรมฯ ตามแผน
4. ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการจัด
กิจกรรม
5. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์บ้าน
หนังสือชุมชน
6. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

-

453,320

25,920

12,960

492,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สพร.

2 โครงการจัดทามาตรฐานห้องสมุดประชาชน

1. แต่งตัง้ คณะทางานฯ (เพิ่มเติม)
เอกสารวิชาการ เรื่อง "มาตรฐาน
2. ปรับ แก้ไขเนื้อหา/ข้อมูล (ร่าง) มาตรฐาน ห้องสมุดประชาชน สานักงาน
ห้องสมุดประชาชน
กศน." 1 ชื่อเรื่อง

-

46,000

46,000

46,000

138,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สพร.

3 โครงการ “ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาว
ตลาด” ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมมอบนโยบาย
2. จัดทาเอกสารและอีบุ๊ก รายงานโครงการฯ
2564
3. ดาเนินโครงการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
สร้างเครือข่ายและ จัดมอบโล่ / หรือเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติ
4. ดาเนินงานทางสือ่ ออนไลน์ ฯลฯ

-

-

50,000

-

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สพร.

1) ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาว
ตลาด ต้นแบบ จานวน 77 แห่ง
2) ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาว
ตลาดในทุกพื้นที่ตามความพร้อม
และความเหมาะสม
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4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมหลัก
1. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเว็บไซต์
2. จัดทาคูม่ ือใช้งานเว็บไซต์สาหรับผูใ้ ช้งาน
และผูด้ ูแลระบบ
3. ทดลองและติดตามการใช้งานเว็บไซต์เพื่อ
การเรียนรู้ในสภาพจริง
4. จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเว็บไซต์
ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้

เป้าหมาย
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- บรรณารักษ์
- ครู กศน.
- ผูเ้ กี่ยวข้อง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

-

281,200

140,600

-

421,800

104,300

1,175,600

779,300

26,800

2,086,000

1.แนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษา
2.เครื่องมือเก็บข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
3.รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)

-

45,600

128,300

6,100

2 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล
1.ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาภาค
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ภาษาอังกฤษในรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาค
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาค
เรียนนั้น
ภาษาอังกฤษ (English Program)
ปีงบประมาณ 2565

ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหา
ภาคภาษาอังกฤษในรายวิชา
ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
10 รายวิชา (ภาคเรียนละ 5
รายวิชา)

-

-

306,000

3 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล
1.พัฒนา/ปรับปรุง/หลักสูตร สือ่ คูม่ ือการ
ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการ เรียนกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
เรียนรู้ สาหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2565 ประเมินผล
2.จัดการศึกษาต่อเนื่อง
3.สารวจ ติดตามและประเมินผล

1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร – สือ่
คูม่ ือการเรียน 1 – 2 หลักสูตร
2) จัดการศึกษาทางไกล ประเภท
การศึกษาต่อเนื่อง

104,300

130,000

145,000

สถาบันการศึกษาทางไกล
1 โครงการพัฒนาและยกระดับการประกัน
คุณภาพการศึกษา ของสถาบันการศึกษา
ทางไกล

1.ประชุมปฏิบัติการจัดทามาตรฐานตัวบ่งชี้
ของสถาบันการศึกษาทางไกล
2.ประชุมปฏิบัติการ กาหนดค่าเป้าหมาย
3.ประชุมจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา
4.จัดพิมพ์แนวทางและรายงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สพร.

180,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สทก.

-

306,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สทก.

20,700

400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สทก.
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการการพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์
ภาคภาษาไทย

กิจกรรมหลัก
จัดทาเนื้อหาบทเรียน กิจกรรม และพัฒนา
ระบบการศึกษาออนไลน์

เป้าหมาย
จัดทาเนื้อหาบทเรียน กิจกรรม
และพัฒนาระบบการศึกษา
ออนไลน์ สาหรับจัดการศึกษา
ทางไกล หลักสูตรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาไทย
จานวน 1 ระบบ เ

200,000

-

1,200,000

200,000

500,000

500,000

200,000

1,400,000

200,000

500,000

500,000

200,000

1,400,000

-

149,000

-

460,000

609,000

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์
และประชาชนทั่วไปไม่น้อยกว่า
10,000 คน ต่อปี

-

-

-

200,000

นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบ
และนอกระบบโรงเรียน และ
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ส่วน
ภูมิภาค 4,000 คน

-

149,000

-

-

1.พัฒนาเว็บไซต์ จานวน 4 เว็บไซต์
จานวนผูร้ ับบริการสือ่ เทคโนโลยี
เพื่อสามารถให้บริการสือ่ ออนไลน์
เพือ่ การศึกษาผ่านเว็บไซต์ของ ศท
บน Device ต่างๆ
ไม่ต่ากว่า 2,000,000 VIEW
2.ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาแนะนา
อาชีพที่เหมาะสมสาหรับผูส้ ูงอายุ 26 รายการ
3.ผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้สอื่ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม

1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เนื้อหาฯ
2. จ้างจัดทาสือ่ นิทรรศการจาลองเสมือนฯ
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน

2 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 1. ประชุมหารือเตรียมรูปแบบการจัด
Science @home
กิจกรรมฯ
2. ดาเนินการจัดทาชุดกิจกรรมเคลือ่ นที่
จัดกิจกรรมตามนโยบาย ครั้งที่ 1
3. ดาเนินการจัดทาชุดกิจกรรมเคลือ่ นที่
จัดกิจกรรมตามนโยบาย ครั้งที่ 2

ไตรมาส 4

1,000,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
1 โครงการพัฒนาสือ่ นิทรรศการจาลองเสมือน
จริง (3D Virtual Exhibition)

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

-

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สทก.

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศท.

200,000

ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.เอกมัย

149,000

ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.เอกมัย
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม สาหรับนักศึกษา
กศน. ประจาปี พ.ศ. 2565

1. วางแผนงาน/ประชุมคณะทางาน
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
เตรียมกิจกรรม
3. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานฯ

1. สถานศึกษา สังกัด กศน.เขต
2. สถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด

-

-

-

180,000

180,000

ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.เอกมัย

4 โครงการการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show)
สาหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New
Normal

จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show) สาหรับนักศึกษา กศน.

1. นักศึกษา กศน.
2. ครู กศน.
รวมทั้งสิน้ 95 คน

-

-

-

80,000

80,000

ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.เอกมัย

-

184,000

66,000

50,000

300,000

-

100,000

50,000

50,000

200,000

ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.รังสิต

-

84,000

16,000

-

100,000

ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.รังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต
1 โครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง
คุณภาพ Science @home

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ในชีวิตประจาวัน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาราศาสตร์
3. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป 1,000 คน

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

1. ประชุมเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ประชาชนทั่วไป/ผูเ้ ข้าสนใจ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้
จานวน 50,000 คน
2. สารวจความต้องการสือ่ เทคโนโลยี
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ/ประชุมจัดทา
ข้อกาหนดรายละเอียดการ
4. ดาเนินการพัฒนา
5.ทดสอบสือ่ การเรียนรู้
6. จัดทาสือ่ /กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม
7. ดาเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
8. สรุปผลการดาเนินงาน
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ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สถานศึกษาขึ้นตรง)
ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

สถานศึกษาขึ้นตรง

2 โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน 1. ประชุมจัดทาเกณฑ์การประกวดผลงานพัฒนา
ระบบออนไลน์
นวัตกรรม
ระบบช่วยเหลือผู้เรียน และ
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในระบบออนไลน์
2. การประกวดผลงานพัฒนานวัตกรรมระบบ
ช่วยเหลือผู้เรียน
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ในระบบออนไลน์

ไตรมาส 4

7,173,697
1,752,010

6,045,949
1,455,983

4,222,255
695,721

19,185,000
3,965,000

33,300

324,220

374,840

242,640

975,000

1) บทความความรู้ในรูปแบบเว็บบล็อก
จานวน 30 เรื่อง
2) ผู้ใช้บริการผ่านทางคลัง
ความรู้ในระบบออนไลน์ จานวน 15,000 คน

-

-

-

30,000

30,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

1) ผลงานนวัตกรรมระบบช่วยเหลือผู้เรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งเข้าประกวด 17
ผลงาน
2) ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ระบบออนไลน์ ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ส่งเข้าประกวด จานวน 17 ผลงาน
3)ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน
ระบบออนไลน์ ฯลฯ

-

21,600

98,400

-

120,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
1. ศึกษานโยบายต้นสังกัด
2. แต่งตั้งคณะทางาน
3. ประชุมวิเคราะห์ รูปแบบคลังความรู้ในระบบ
ออนไลน์ฯ
4.พัฒนาคลังความรู้
5.จัดทาเนื้อหาความรู้
6. ประชุมปฏิบัติ การบรรณาธิการเนื้อหาและจัดทา
สื่อความรู้ในรูปแบบเว็บบล็อก
7. เผยแพร่สื่อความรู้ขึ้นในระบบออนไลน์
8.สรุปและรายงานผลการดาเนินงานโครงการ

ไตรมาส 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,743,100
61,285

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค
1 โครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สายงานการสอน
ประจาปีงบประมาณ 2565

1.การเตรียมก่อนการการพัฒนา
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาสื่อ
3.ดาเนินการฝึกอบรม
4.สรุปผลการพัฒนาและจัดทารายงาน ประเมินผล
5.แจ้งผลการพัฒนา
6.การประเมินผลโครงการ
7.นิเทศ ติดตามผล

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน
จานวน 50 คน
2) รายงานการประเมินผลผลการใช้หลักสูตร
จานวน 1 เรื่อง

-

7,320

132,920

29,760

170,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

4 โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สายงานการสอน ประจาปีงบประมาณ 2565

1.ศึกษาหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ
2.จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อยกร่างหลักสูตร
3.ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น
4.จัดทาสื่อประกอบหลักสูตร
ฯลฯ

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน
จานวน 2 หลักสูตร

-

12,900

39,700

1,400

54,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

33,300

113,840

62,500

118,760

328,400 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

-

3,400

41,320

12,280

57,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา 1. ประชุมประสานแผน
และส่งเสริมการจัดกิจกรรม กศน.ในเขตภาคเหนือ 2. นิเทศ ติดตาม และรายงานผล
ปี 2565
3. ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่น
4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
5. พัฒนาบุคลากรสังกัดสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
6. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

1. ประชุมประสานแผน จานวน 6 ครั้ง
2.นิเทศงานตามนโยบาย
2 ครั้ง
3. คัดเลือกผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ จานวน 2
ครั้ง
4. ประชุมและรับการประเมินโดยต้นสังกัด
จานวน 1 ครั้ง
5.พัฒนาบุคลากร 1 ครั้ง จานวน 30 คน

6 โครงการสร้างสื่อการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi
สาหรับครู กศน.

ครู กศน. จานวน 50 คน

1.ประชุมแต่งตั้งคณะทางาน
2.ประชุมจัดทาหลักสูตรการอบรม
3.ประชุมวางแผนกับคณะทางาน
4. จัดการอบรมฯ
5. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้
6. สรุปผลโครงการ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.
ด้านการจัดทาหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี
ปีงบประมาณ 2565

1. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม
2. ดาเนินการฝึกอบรม
3. ประชุมปฏิบัติการเพื่อเสริมทักษะการจัดทา
หนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี
4. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้

ครู กศน. ในเขตภาคเหนือ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ
จานวน 80 คน

-

156,720

-

28,880

185,600 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

8 โครงการการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดทา
โปรแกรมสาเร็จรูป (Mobile Application for
education) เพื่อการจัดการศึกษาออนไลน์

1.ประชุมแต่งตั้งคณะทางาน
2.ประชุมจัดทาหลักสูตรอบรม
3.ประชุมวางแผนกับคณะทางาน
4. จัดการอบรมฯ
5. ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้
6. สรุปผลโครงการ

ครู กศน. จานวน 50 คน

-

8,440

-

21,560

30,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง

577,095

212,895

55,010

1 โครงการสนับสนุนและนิเทศ กากับ ติดตามการ
ดาเนินงานของสานักงาน กศน. จังหวัดในเขตภาค
กลาง

1. การประชุมประสานแผน
2. การนิเทศ กากับ ติดตาม
3. การประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ
4. ประชุมสรุปและรายงานผล
5. สรุปผลการดาเนินงาน

สานักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง
จานวน 18 จังหวัด

-

12,495

12,495

55,010

845,000
80,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

2 โครงการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

1. แต่งตั้งคณะทางานประชุมและวางแผน
2. ประชุมจัดทาหลักสูตร
3. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ/สถานที่
4. ดาเนินการจัดฝึกอบรม
5. นิเทศ ติดตาม และรายงานผล
6. สรุป/รายงานผล

ครู กศน. ในเขตภาคกลาง 17 จังหวัด ๆ ละ
2 คน จานวน 34 คน

-

-

200,400

-

200,400 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแนวทางการ 1. ประชุมวางแผน
น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การ
2. ดาเนินารจัดอบรม
ปฏิบัติ ระดับภาคกลาง ประจาปีงบประมาณ 2565 3. สรุป รายงานผล

ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา
ขึ้นตรงในพื้นที่ภาคกลาง
จานวน 50 คน

-

132,000

-

-

132,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

4 โครงการอบรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้
1. ประชุมวางแผน
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก 2. ดาเนินการจัดอบรม
หนอง นา โมเดล สาหรับครู กศน. ประจาปี 2565 3. สรุป รายงานผล

ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา
ขึ้นตรงในพื้นที่ภาคกลาง
จานวน 50 คน

-

166,540

-

-

166,540 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. เพื่อยกระดับ 1. ประชุมวางแผน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับภาคกลาง 2. ดาเนินการจัดอบรม
ประจาปี 2565
3. สรุป รายงานผล

ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา
ขึ้นตรงในพื้นที่ภาคกลาง
จ1.านวน
สานัก50
งานคนกศน. จังหวัด/สถานศึกษาขึ้น

-

206,000

-

-

206,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

-

60,060

-

-

60,060 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคกลาง

27,985

322,505

574,918

374,591

6 โครงการมหกรรมวิชาการ "การจัดการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย"
ระดับภาคกลาง ประจาปี 2565

1. ประชุมวางแผน
2. ดาเนินการจัดอบรม
3. สรุป รายงานผล

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตรง
18 จังหวัด
2. ครู นักศึกษา ผู้รับบริการ
ภาคีเครือข่าย และประชาชนทั่วไป จานวน
300 คน

1,300,000

1 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.จัดการศึกษาต่อเนื่อง
2.ติดตามและสรุปผล
การดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป

-

55,000

55,000

10,000

120,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง

1.ประชุมปฏิบัติการจัดทาและบรรณาธิการหลัก
สุตร
2.ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่อง
3.ติดตาม สรุปรายงานผล

ข้าราชการครูในสังกัดสานักงาน กศน.
ในภาคตะะวันออก
เฉียงเหนือ ทั้ง 20 จังหวัด
จานวน 40 คน

-

-

27,600

4,000

31,600 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

3 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิทยากรโยคะ
สาหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ Application
Facebook ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1. การพัฒนาหลักสูตร
2. พัฒนาบุคลากรออนไลน์
3. ติดตามและรายงานผล

ครู กศน. หรือบุคลากร
กศน. ที่จบหลักสูตร
วิทยากรโยคะ สาหรับ
ผู้สูงอายุ จานวน 20 คน

-

-

20,000

-

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการการพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก

1.สารวจความต้องการ 2.พัฒนาสื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัยรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก 3.
เผยแพร่ 4.สรุปติดตามและรายงานผล

1) หนังสือเล่มเล็ก จานวน
3 รายการ/หลักสูตร
2) จานวนจัดพิมพ์ 1,000 เล่ม
ต่อหลักสูตร รวม 3,000 เล่ม
3) เผยแพร่ 1,000 เล่ม

-

-

60,000

32,640

92,640 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์ห้องสมุด
ประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
หลักสูตรการพับผ้าขนหนูเป็นของเล่น

1.การปรับปรุงหลักสูตร
2. พัฒนาบุคลากร (ออนไลน์)
3. ติดตามและรายงานผล

บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ประชาชน จานวน
20 คน

-

-

-

20,000

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

6 โครงการการศึกษาแนวโน้มและแนวทางที่พึง
ประสงค์ของการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ภายหลังภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019

1.ศึกษาสภาพ
2.สร้างเครื่องมือ
3.เก็บรวบรวมข้อมูล
4.สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่

ข้าราชการครู ผู้ทรงคุณวุฒิ

-

2,500

27,080

3,620

33,200 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

7 โครงการผลิตสื่อเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะอาชีพสู่ความมั่นคงของพื้นที่ชายแดน

1. จัดประชุมเตรียมเนื้อหาวัสดุ
2. ผลิตสื่อวีดิทัศน์ 10 รายการ

ครู กศน. ภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

68,000

38,000

38,000

144,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

8 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

1. จัดทาเว็บไซด์สถาบัน
2. ประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนาพัฒนาสื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก
3. อบรมพัฒนาสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟ
กราฟิก

ครูและบุคลากรในสังกัด
จานวน 30 คน

-

39,387

-

37,413

76,800 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

9 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ทาหน้าที่นิเทศ กากับ
ติดตามผลการดาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานตามแนวทางการดาเนินงานของ
สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ประชุมคณะกรรมการฯ
2.ประสานงานการนิเทศ
3.ดาเนินการติดตามผลการดาเนินงาน
4.ติดตามผล

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ ครู

-

40,000

40,000

100,900

180,900 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

10 โครงการการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเตรียมความ
พร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ศึกษาข้อมูล
2.ประชุมชี้แจง/ปฏิบัติการ
3.สรุปผล

บุคลากรของสถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

10,120

10,120

10,120

10,120

40,480 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

11 โครงการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
1.จัดประชุม
และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2.อบรม/ศึกษาดูงาน
3.สรุปผล

บุคลากร สถาบันฯ และเครือข่าย

-

20,000

100,000

20,000

140,000 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

12 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบัน กศน.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคะวันออก
เฉียงเหนือ จานวน 15 คน

-

44,000

40,000

10,400

94,400 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

13 โครงการพัฒนางานตามนโยบายกระทรวง ศธ.และ 1.จัดประชุม
สานักงาน กศน.
2.พัฒนางานตามนโยบาย

บุคลากร กศน.จานวน 20 คน

-

-

113,620

44,000

157,620 ภารกิจต่อเนื่อง

14 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เพื่อการปฏิบัติงาน

อบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพื่อ
การปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรในสังกัด
จานวน 25 คน

-

25,633.33

25,633.33

25,633.33

76,900 ภารกิจต่อเนื่อง

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนื
อ
สถาบั
น กศน.

15 โครงการการปลูกนาข้าวในสระน้า
เพื่อการดารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมวางแผน
2.อบรม
3.ติตตาม
4.สรุปผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 12 คน

พัฒนาบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้น
การดาเนินงานของสานักงาน กศน. ประจาปี พ.ศ.
2565

1. กิจกรรมประชุมประสานแผน
2. สรุปผลประชุมประสานแผน
3. กิจกรรมนิเทศติดตาม
4. สรุปผลนิเทศติดตาม

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน
1.ประชุมวางแผนออกแบบกระบวนการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ (P)
การศึกษาตามอัธยาศัย
2.ดาเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนที่กาหนด (D)
3.ดาเนินการติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม (C)
4.ประชุมสะท้อนผล (A)

17,865

-

17,865

17,865

17,865

528,190

293,330

23,480

71,460 ภารกิจต่อเนื่อง

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

845,000

1) ผู้บริหารสานักงาน กศน.จังหวัด/
สถานศึกษาขึ้นตรง จานวน 12 คน
2) เจ้าหน้าที่แผนสานักงาน กศน.จังหวัด/
สถานศึกษาขึ้นตรง
จานวน 12 คน
3) คณะทางาน สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก
จานวน 20 คน

-

38,730

48,970

-

87,700 ยุทธศาสตร์ที่ 6

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

1) ครู กศน.ตาบล จาก 67 อาเภอ ๆ ละ
1 คน จานวน 67 คน
2) คณะทางาน จานวน 10 คน
3) คณะวิทยากร จานวน 2 คน

-

197,300

-

-

197,300 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรทักษะความ 1 จัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรทักษะความเข้าใจ ผู้สูงอายุ จานวน 40 คน
เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้สูงอายุ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับผู้สูงอายุ
2 การประชุมติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเนื่อง
3 การสรุปผลและจัดทารายงาน

-

32,160

32,160

15,680

80,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตร 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การศึกษาต่อเนื่องในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 การติดตามผลการอบรม
(EEC)
3 การสรุปผลและจัดทารายงาน

ข้าราชการครูและครู กศน. จานวน 38 คน

-

-

112,200

7,800

120,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

5 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรภาษาจีน
อย่างง่ายสไตล์ Mind Map

1 ประชุมคณะกรรมการ
2 จัดทาและเสนอโครงการ
3 ดาเนินโครงการตามแผน
4 นิเทศ ติดตามประเมินผล

ประกอบด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์
ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครู กศน.
และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 40 คน

-

160,000

-

-

160,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

1 จัดทาหลักสูตรและสื่อ
2 อบรมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร
3.ติดตามผลการนาไปใช้
4 รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 8 คน
2 ครู/บุคลากร สถานศึกษาขึ้นตรง
จานวน 3 คน
3 ครู/บุคลากรทางการศึกษา กศน.อาเภอ
จานวน 24 คน

-

100,000

-

-

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

7 โครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตรายการ
ถ่ายทอดสดออนไลน์เพื่องานด้านการศึกษา

1. จัดทาหลักสูตรและสื่อ ที่ใช้ในการอบรม
2. อบรมปฏิบัติการ
3. ติดตามผลการนาไปใช้
4. รายงานสรุปผลการเนินงาน

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
24 คน
2) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 8 คน
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สถานศึกษาขึ้นตรง จานวน 3 คน

-

-

100,000

-

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบัน กศน.
ภาคตะวันออก

1,153,115

3,408,083

2,572,943

2,419,858

9,554,000

120,000

162,000

140,000

140,000

562,000

20,000

30,000

10,000

35,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษา
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษากาญจนบุรี
1 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science @home

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุ
3. กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย
4. กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย

นักเรียนในระบบ ครูในระบบ นักศึกษา
กศน. ครู กศน. ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ
จานวน 25,100 คน

95,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ศว.กาญจนบุรี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

2 โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

สถานศึกษาได้รับการพัฒนา จานวน 3
รายการ

3 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

1. กิจกรรมสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์
ความรู้ เรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์
3. กิจกรรมสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ไตรมาส 4

102,000

-

-

202,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.กาญจนบุรี

นักเรียนในระบบ ครูในระบบ นักศึกษา
กศน. ครู กศน. ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ
จานวน 1,250 คน

-

10,000

20,000

105,000

135,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.กาญจนบุรี

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ และ ดาราศาสตร์

ผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
กาญจนบุรี จานวน 20 คน

-

-

100,000

-

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ศว.กาญจนบุรี

1.กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต

1. บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษากาญจนบุรี จานวน 20 คน
2. ระบบอินเทอร์เน็ต จานวน 1 ระบบ

-

20,000

10,000

-

30,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศว.กาญจนบุรี

16,800

176,522

239,900

128,778

16,800

18,400

64,800

-

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น

50,000

-

-

50,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น

-

20,000

-

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สัมพันธ์สร้างสรรค์
ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
องค์กร
ขอนแก่น จานวน 28 คน
2. อบรมบุคลากรการพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์
ชุมชน
3. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

2 โครงการเด็กดีนักวิทย์ฯ พิชิต Learning new way 1. จัดกิจกรรมนิทรรศการร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายในรูปแบบ Onsite
2. การประกวดแข่งขัน/การแสดงบนเวที
3 โครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ

ไตรมาส 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

100,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาขอนแก่น
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้
ของบุคลากร

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

เด็ก เยาวชน นักเรียนในระบบ นักศึกษา
กศน. และประชาชนทั่วไป จานวน 5,000 คน

1. จัดกิจกรรมชีวีมีสุขด้วยสารจากสมุนไพรใกล้ตัว 1. ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป จานวน 60
เรื่อง การทาลูกประคบสมุนไพร
คน
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุสุขภาพดี 2. ชุมชนในเขตอาเภอบ้านไผ่ 7 ชุมชน

0

-

562,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพิ่มทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์

1. จัดทาสื่อ นิทรรศการและฐานการเรียนรู้
ครู/นักเรียน ครู/นักศึกษา กศน. และ
วิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง
ประชาชนทั่วไป จานวน 1,500 คน
2. พัฒนาสื่อ ปรับปรุงซ่อมแซมนิทรรศการฐานการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์
3. จัดกิจกรรมเชิงรุกส่งเสริมการจัดการศึกษาการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

-

55,000

30,000

15,000

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น

5 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร

1. จัดทาสื่อนิทรรศการฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ครู/นักเรียนในระบบ ครู/นักศึกษา กศน
ชุดเคลื่อนที่
และประชาชนทั่วไป จานวน 5,500 คน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัญจร
ให้บริการนักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. และ
ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

-

33,300

66,700

-

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น

6 โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)

1. จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่
ประจาปี 2565
2. ส่งเสริมและสนับสนุนทีมชนะเลิศ ระดับพื้นที่
เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ

ครู/นักเรียนในระบบ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4 จังหวัด (ขอนแก่น เลย หนองบัวลาภู
และอุดรธานี) จานวน 100 คน

-

-

10,000

30,000

40,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น

7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. ติดตาม/ตรวจสอบ การดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
3. ประเมินตนเอง

1. ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาขอนแก่น จานวน 28 คน
2. คณะกรรมการสถานศึกษา จานวน 8 คน

-

19,822

-

5,178

25,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น

8 โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
โครงงานวิทยาศาสตร์

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
สาหรับ ครู กศน.
2. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่
3. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. ระดับประเทศ

ครู/นักศึกษา กศน. เขตพื้นที่บริการ 4
จังหวัดขอนแก่น เลย หนองบัวลาภู และ
อุดรธานี จานวน 600 คน

-

-

11,400

38,600

50,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ขอนแก่น
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

9 โครงการจุดประกายความคิด ส่งเสริม
นักวิทย์ ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

1. กิจกรรมถวายเครื่องราชสักการะ พระบิดาแห่ง นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. และ
วิทยาศาสตร์ไทย
ประชาชนทั่วไป จานวน 12,000 คน
2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด รูปแบบออนไลน์ ด้าน
วิทยาศาสตร์
3. จัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานเครือข่าย (ใน
รูปแบบสัปดาห์วิทย์สัญจร)ฯ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาตรัง
1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงในองค์กร

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา บุคลากรผู้รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินคุณธรรม เพือ่ การศึกษาตรังจานวน 23 คนและ
และความโปร่งใส ในการดาเนินงานของ ศว.ตรัง เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 100 คน
(ITA)
3.กิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรม 5 ส.
4.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
2.ประสาน งานภาคีเครือข่าย
3.ดาเนินการตามแผนกิจกรรม
4.นิเทศ ติดตามผลการดาเนินโครงการ
5.สรุปและประเมินผลโครงการ
6. รายงานผลปฏิบัติงาน

3 โครงการส่งเสริมพันธมิตรเครือข่าย

1.ประชุมชี้แจง และวางแผนการดาเนินงานและ 1) เครือข่ายที่เป็นหน่วยงาน สถานศึกษา
เขียนโครงการ
องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
2.ดาเนินงานตามโครงการ
จานวน 30 แห่ง
3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน 2) เครือข่ายที่เป็นบุคคลภายนอก
โครงการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ จานวน 50 แห่ง

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาตรัง จานวน 23 คน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
77,000 ภารกิจต่อเนื่อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

37,000

40,000

ศว.ขอนแก่น

54,150

173,050

200,050

134,750

3,250

15,250

3,250

3,250

25,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศว.ตรัง

-

25,000

-

-

25,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศว.ตรัง

5,000

5,000

5,000

5,000

20,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

562,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

4 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี

1. ประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงานและ ครูและนักเรียนในระบบโรงเรียน อาจารย์
เขียนโครงการ
และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
2. ดาเนินงานตามโครงการ
ประชาชนทั่วไป จานวน 1,000 คน
3. นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการ
ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงานและ
ครูและนักเรียนในระบบ อาจารย์และ
เขียนโครงการ
นักศึกษานอกระบบ จานวน 200 คน
2.ดาเนินงานตามโครงการ
3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักวิชาการศึกษา
เบื้องต้น
และเจ้าหน้าที่ แกนนาชุมชน จานวน 100 คน
2.การเขียนวิจัยอย่างง่าย
3.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดสร้างทานิทรรศการ การ
เขียน TOR
4.พัฒนาบุคลากรการกิจกรรมรูปแบบออนไลน์
5.พัฒนาบุคลากรด้านสรุปผลการดาเนินงาน

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ 1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงานและ
และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประจาปี 2565
เขียนโครงการ
2.ดาเนินงานตามโครงการ
3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนและนักศึกษาทั้งในและนอกระบบ
โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5 จังหวัด ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต
ระนอง และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาตรัง จานวน 100 คน

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,900

24,800

31,800

3,500

65,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

-

-

20,000

40,000

60,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

9,000

8,000

10,000

33,000

60,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

-

-

40,000

-

40,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

8 โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงานและ
เขียนโครงการ
2.ดาเนินงานตามโครงการ
3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

9 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science @home

10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ไตรมาส 4

25,000

12,000

9,000

60,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงานและ
ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
เขียนโครงการ
และประชาชนทั่วไป จานวน 1,000 คน
2.การดาเนินงานตามโครงการ
3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

4,000

13,000

15,000

13,000

45,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงานและ
ครูและนักเรียนในระบบโรงเรียน อาจารย์
เขียนโครงการ
และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน และ
2.ดาเนินการตามโครงการ
ประชาชนทั่วไป จานวน 1,000 คน
3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

10,000

24,000

18,000

8,000

60,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

4,000

33,000

45,000

20,000

102,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ตรัง

187,333

187,333

187,333

187,333.33

187,333.33

187,333.33

พัฒนาฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
เพื่อการเรียนรู้ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาตรัง เพื่อให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย
ทุกช่วงวัย จานวน
15,000 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษานครพนม
1 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science @home

ไตรมาส 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

14,000

11 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1.ประชุมชี้แจงและวางแผนการดาเนินงานและ
เพื่อการเรียนรู้
เขียนโครงการ
2.การดาเนินงานตามโครงการ
3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

ครู และนักเรียนในระบบ อาจารย์และ
นักศึกษานอกระบบ
และประชาชนทั่วไป จานวน
1,000 คน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

กิจกรรมบูรณาการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง
คุณภาพ science @ home

1) นักศึกษา กศน. และนักเรียนในระบบ
จานวน 2,000 คน
2) ประชาชนทั่วไป จานวน
500 คน

-

562,000
562,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครพนม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษานครราชสีมา

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

48,000

186,815

59,185

268,000

562,000

-

70,000

-

-

70,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครราชสีมา

1 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2. ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
3. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ วัสดุ
4. อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอน
5. สรุปและรายงานผล

2 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการการพัฒนาของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
บุคลากร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
2. เสนอแผนการพัฒนาตนเองจากหน่วยงาน
จานวน 19 คน
ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
4. เสนอขออนุมัติโครงการ
5. ดาเนินการพัฒนา
6. สรุปและรายงานผล

-

50,000

-

-

50,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครราชสีมา

3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน
3. จัดเตรียมเอกสาร /สื่อ/ อุปกรณ์ / สถานที่
ในการจัดกิจกรรม
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
5. สรุปและรายงานผล

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการจานวน
1,500 คน

-

-

-

158,000

158,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครราชสีมา

บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครราชสีมา จานวน 19 คน

-

41,815

4,185

-

46,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครราชสีมา

4 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
งานประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจาปี
สถานศึกษา และการประเมินสถานศึกษาโดยต้น
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สังกัด
2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงาน กศน.ในเขตพื้นที่บริการ จานวน
40 คน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
3.จัดเตรียมเอกสารสื่อประกอบกิจกรรม
4.จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

-

5,000

30,000

60,000

95,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครราชสีมา

6 โครงการประกวดทักษะกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
3.จัดเตรียมเอกสารสื่อประกอบกิจกรรม
4.จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่บริการ เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

-

20,000

25,000

50,000

95,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครราชสีมา

7 โครงการสร้างสุขสมวัยใส่ใจสุขภาพ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม
3.จัดเตรียมเอกสารสื่อประกอบกิจกรรม
4.จัดกิจกรรม
5. สรุปและรายงานผล

ผู้สูงอายุ / ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ / อสม.
ในเขตพื้นที่บริการ จานวน 40 คน

48,000

-

-

-

48,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครราชสีมา

165,000

20,000

377,000

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษานครศรีธรรมราช

-

562,000

1 โครงการอบรมาเชิงปฏิบัติการการนาเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์มาใช้สาหรับการจัดการเรียนการ
สอน

ดาเนินการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการนา บุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สาหรับการจัดการ การศึกษาทั่วประเทศ จานวน 30 คน
เรียนการสอน (AI for Education management)

-

35,000

-

-

35,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.
นครศรีธรรมราช

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้าน
วิทยาศาสตร์

1. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน
บริหาร งานบริการ
2. สรุปผล/รายงาน

-

-

-

240,000

240,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.
นครศรีธรรมราช

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครศรีธรรมราช จานวน 30 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

3 โครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว 1.ประสานการจัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์งาน
ปี 3
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก
3.ประเมินผล
4.สรุปผลการดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป จานวน 70 คน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

100,000

-

-

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.
นครศรีธรรมราช

4 โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยสังคมวิทยาศาสตร์ :
หัวใจสีเขียว

1.ประชุมบุคลากรเพื่อปรึกษาหารือและแต่งตั้งคาสั่ง นักเรียนนักศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
โรงเรียน ประชาชนทั่วไป จานวน 1,000 คน
3.จัดกิจกรรมตามโครงการ
4.นิเทศติดตามผล
5.สรุปผลและรายงานผล

-

-

-

100,000

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.
นครศรีธรรมราช

5 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้วย Quizizz

อบรมออนไลน์

-

-

20,000

-

20,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.
นครศรีธรรมราช

6 โครงการจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้
สไตล์ Play and Learn

1.ประชุมบุคลากรเพื่อปรึกษาหารือและแต่งตั้งคาสั่ง ข้าราขการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
เพือ่ การศึกษาทั่วประเทศ จานวน 50 คน
3.จัดกิจกรรมตามโครงการ
4.นิเทศติดตามผล
5.สรุปผลและรายงานผล

-

30,000

-

-

30,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.
นครศรีธรรมราช

7 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่สาหรับนักศึกษา กศน.
ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ประจาปีงบประมาณ
2565

1.ประชุมจัดทารายละเอียดการดาเนินงานและ
นักศึกษาและครู กศน.ในพื้นที่รับผิดชอบ
การประกวดโครงงาน
จานวน 150 คน
2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน
สิ่งแวดล้อม ระดับพื้นที่ ประเภท นวัตกรรมจากขยะ
3.จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
4.ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการดาเนิน
โครงการ

-

-

-

37,000

37,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.
นครศรีธรรมราช

ครู กศน.ในพื้นที่รับผิดชอบ จานวน 50 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษานครสวรรค์

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

37,365

200,983

177,785

145,867

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

562,000

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการแสดง ทาง
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดการแข่งขันประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค
2. เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ รวมถึง
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 245 คน

-

-

-

93,502

93,502 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครสวรรค์

2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
เพื่อการให้บริการแบบไร้ขีดจากัด

1. อบรมให้ความรู้โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน
เครือข่าย
3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

1) ผู้บริหาร จานวน 2 คน
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 9 คน
3) บุคลากรจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ
จานวน 13 คน

-

59,628

14,420

10,000

84,048 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครสวรรค์

3 โครงการพัฒนากระบวนการจัดทาโครงงาน
1.จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ค่ายพัฒนาการจัดทา
วิทยาศาสตร์ สาหรับกลุ่มเป้าหมาย กศน. เพื่อการ โครงงานวิทยาศาสตร์
พัฒนาชุมชนและสังคม
2.จัดกิจกรรมนิเทศและติดตามผลการจัดทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน
และการเสริมแรง
3.จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง จานวน 1 ครั้ง ฯลฯ

นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นอกระบบโรงเรียน (กศน.) รวมถึง
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น จานวน
250 คน

37,365

37,365

37,365

37,365

149,460 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครสวรรค์

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
วิเคราะห์ BIG Data ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ระบบฐานข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา
จานวน 1 ระบบ

-

7,000

1,000

-

8,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครสวรรค์

1. แต่งคณะทางานดาเนินโครงการ
2. นาผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะโครงการจัดทาระบบฐานข้อมูล
และวิเคราะห์ BIG Data ที่รวดเร็วและทันสมัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มาประชุมวางแผนการดาเนินงานกับคณะทางาน
3. นาข้อมูลที่รวบรวมได้ประสานงานกับ
ผู้ออกแบบระบบเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและวิเคราะห์ BIG Data ฯลฯ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์

1. ให้ความรู้พื้นฐานดาราศาสตร์
2. จัดทาแผนที่ดาวอย่างง่าย
3.จัดทาสื่อประกอบการเรียนรู้เรื่อง การระบุ
ตาแหน่งของวัตถุท้องฟ้า
4. นิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ

1. จัดจ้าง/จัดทา ระบบนิเวศของสัตว์น้าในท้องถิ่น จัดทาสื่อ นิทรรศการฐานการเรียนรู้ระบบ
2. จัดทาป้ายนิทรรศการประกอบการเรียนรู้
นิเวศของสัตว์น้าในท้องถิ่นจังหวัด
3. จัดชื้อ/จัดจ้างในการปลูกต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ นครสวรรค์ จานวน 1 ฐาน

7 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ประจาปี 2. จัดทาหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย
งบประมาณ พ.ศ. 2565
3. จัดเตรียมสถานที่ ระบบและอุปกรณ์
4. จัดประชุมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย
5. สรุปและรายงานผล

ครู กศน. และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จานวน 30
คน

จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
นครสวรรค์ 1 ครั้ง จานวน 78 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษานราธิวาส
1 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science @home

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางพัฒนา
กิจกรรม
2. อบรมเชิงปฎิบัติการ
3. มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ศตวรรษที่ 21 ฯลฯ

เยาวชนทุกสังกัดและประชาชนผู้สนใจ
บุคลากรศว.นราธิวาส บุคลากร ครูผู้สอน
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อื่น ๆ
จานวน 3,000 คน

2 โครงการคาราวาน ศว.นราธิวาส
นาวิทยาศาสตร์เชิงรุกสู่ชุมชน

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เชิงรุกสู่ชุมชน

เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจจานวนบุคลากร
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
จานวน 500 คน

3 โครงการนวัตกรรมวิทย์เพื่อชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
2. ออกแบบและผลิตนิทรรศการ
3. จัดแสดงนิทรรศการ
4. รายงานสรุปและประเมินผลโครงการ

เยาวชนทุกสังกัดและประชาชนผู้สนใจ
บุคลากรศว.นราธิวาส บุคลากร ครูผู้สอน
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อื่น ๆ
จานวน 1,000 คน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

26,990

-

-

26,990 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครสวรรค์

-

70,000

5,000

5,000

80,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครสวรรค์

-

-

120,000

-

120,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.นครสวรรค์

144,000

245,000

91,000

82,000

562,000

80,000

80,000

80,000

80,000

320,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.นราธิวาส

-

136,420

-

-

136,420 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.นราธิวาส

64,000

20,000

1,000

-

85,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.นราธิวาส
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ของนักศึกษา กศน.

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analysis)
รวบรวมข้อมูล
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ (Design)
การจัดเก็บข้อมูล
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (Development)
การเผยแพร่ข้อมูล
4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรม
เทคโนโลยี
5. รายงานผลการดาเนินโครงการ

เยาวชน ประชาชนผู้สนใจที่มีส่วนร่วม
กิจกรรมบริการวิชาการ
จานวน 1,000 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4
20,580 ยุทธศาสตร์ที่ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

8,580

10,000

2,000

ศว.นราธิวาส

15,000

54,150

196,720

296,130

15,000

-

-

2,000

17,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.พระนครศรีอยุธยา

562,000

1 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

1. อบรมให้ความรู้ในการทาวิจัยในชั้นเรียน และ
วิจัยสถานศึกษา
2. สรุปผลการดาเนินการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูผู้สอน

ครูผู้สอนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีการ
ดาเนินการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1
เรื่อง

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

1. การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
2. พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ
3. จัดทารายงานสรุปผล

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จานวน 22 คน

-

1,000

1,000

22,000

24,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.พระนครศรีอยุธยา

3 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science @home

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย
2.จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานการจัด
โครงการ

1) ครู กศน. จานวน 30 คน
2) นักศึกษา กศน. จานวน 160 คน
3) ประชาชนทั่วไป จานวน 160 คน

-

17,000

17,500

500

35,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศว.พระนครศรีอยุธยา

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จานวน 32 คน

-

36,150

36,150

2,700

75,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.พระนครศรีอยุธยา

4 โครงการพัฒนาหลักสูตร สื่อและกิจกรรมการ
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรสมรรถนะ
เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมใน
รูปแบบ Active Learning
3. จัดทาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และ
จัดทาหลักสูตรของสถานศึกษา

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 168

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครู นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่
บริการ จานวน 149 คน

-

-

75,000

50,000

125,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.พระนครศรีอยุธยา

6 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
1. กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครู นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่
รูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการ
บริการ จานวน 125 คน
แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
2. กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

-

-

-

123,000

123,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.พระนครศรีอยุธยา

7 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

-

-

58,000

-

58,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.พระนครศรีอยุธยา

-

-

9,070

95,930

105,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.พระนครศรีอยุธยา

277,000

215,600

30,000

39,400

562,000

5 โครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงาน
วิทยาศาสตร์

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ สาหรับ นักศึกษา กศน.”
2. การประกวดโครงงาน

1. อบรมส่งเสริมความรู้ด้าน “การผลิตถังหมักก๊าซ บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน”
พระนครศรีอยุธยา จานวน 52 คน
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงของศว. พระนครศรีอยุธยา

8 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 1. อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
ปฏิบัติงาน
และสร้างขวัญกาลังในให้กับข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จานวน
22 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาลาปาง
1 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home "พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา"

จัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง ตาแหน่งครู กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
“การจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตาม การศึกษา จานวน 100 คน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตาแหน่งและวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู”

80,000

-

-

-

80,000 กศน. WOW :
Good
Partnership

ศว.ลาปาง

2 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home

ผลิตรายการวิทยาศาสตร์ออนไลน์

12,000

4,000

3,000

1,000

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ลาปาง

รายการวิทยาศาสตร์ จานวน 8 รายการ
200 เรื่อง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

3 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home "ศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน"

จัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนจัดและ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ครู กศน.นักศึกษา กศน. และ ประชาชน
ทั่วไป ในชุมชนบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า
หลวง” (ศศช.)จานวน 4 แห่งในจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
จานวน 350 คน

150,000

-

-

-

150,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ลาปาง

4 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุน
Science@home "พัฒนาระบบบริหารจัดการและ การจัดการศึกษา
ส่งเสริมให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา" 2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย
3. สร้างและพัฒนาฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯลฯ

1.บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาลาปาง จานวน 29 คน
2.ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน จานวน 2,000 คน

30,000

40,000

22,000

-

92,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ลาปาง

5 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home "ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา"

จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านทาง
Facebook,TIKtok ,รายการทางช่อง YouTube
และ เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ลาปาง

ทุกกลุ่มเป้าหมายนักเรียน จานวน 40,000
คน

5,000

10,000

5,000

-

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ลาปาง

6 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

1.พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดทาคลิป
สื่อการเรียนการสอน
2.พัฒนาลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ Google Sites และGoogle Form
3.พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการพัฒนา
หลักสูตร ฯลฯ

ครู กศน.ทุกประเภท ในพื้นที่บริการ 8
จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ลาปาง ลาพูน
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา และ
เชียงราย จานวน 170 คน

-

95,400

-

4,600

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ลาปาง

-

66,200

-

33,800

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ลาปาง

7 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์สู่สุข ทุกกลุ่มเป้าหมาย จานวน 2,700 คน
Science@home "เพิ่มโอกาสให้คนทุกช่วงวัย
ภาวะสาหรับผู้สูงอายุ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต" 2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้วิทย์สาหรับเด็กและ
เยาวชน
3.จัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษา กศน.
4.จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯลฯ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาสระแก้ว
1 โครงการประกวดทักษะ ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรม

ไตรมาส 2

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์
(Science Show)

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

257,000

165,000

140,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

562,000

1. นักศึกษา กศน. จานวน 69 คน
2. ครู กศน จานวน 46 คน
3. นักเรียน จานวน 48 คน
4. ครู จานวน 32 คน

-

-

-

90,000

90,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สระแก้ว

1. ครูในระบบ จานวน 300 คน
2. นักเรียนในระบบ จานวน 2,000 คน
3. ครูกศน. จานวน 30 คน
4. นักศึกษา กศน. จานวน 570 คน
5. ประชาชนทั่วไป จานวน 3,000 คน

-

30,000

30,000

30,000

90,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.สระแก้ว

3 โครงการวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะทุกช่วงวัย

1.กิจกรรม Vanlentine Wow Wow
1.ประชาชนทั่วไป จานวน 300 คน
2.กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยวิทยาศาสตร์ 2.บุคลากร ศว.สระแก้ว จานวน 22 คน
สุขภาพ

-

40,000

-

-

40,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สระแก้ว

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1.กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
นอกระบบฯ
2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
4.กิจกรรมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทา
แผนงานและโครงการ
5.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

1.บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
สระแก้ว จานวน 23 คน
2.กรรมการสถานศึกษา จานวน 8 คน

-

27,000

135,000

20,000

182,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สระแก้ว

5 โครงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สาหรับ
ครอบครัว

ค่ายดาราศาสตร์สาหรับครอบครัว

ประชาชนทั่วไป จานวน 30 คน

-

20,000

-

-

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สระแก้ว

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา 1. พัฒนาสื่อนิทรรศการ
2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา

1.สื่อวิทยาศาสตร์ จานวน 2 เรื่อง
2.ป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษาสระแก้ว จานวน 1 ป้าย

-

40,000

-

-

40,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สระแก้ว

7 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home

1. ครูในระบบ จานวน 20 คน
2. นักเรียนในระบบ จานวน 150 คน
3. ครู กศน. จานวน 20 คน
4. นักศึกษา กศน. จานวน 150 คน
5. ประชาชนทั่วไป จานวน 60 คน

-

100,000

-

-

100,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สระแก้ว

2 โครงการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ชุมชน และโรงเรียน 1.กิจกรรม “วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่โรงเรียน”
2.กิจกรรม “วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่สู่ นักศึกษา
กศน.”
3.โครงการหน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว

1.กิจกรรม Science for life
2.กิจกรรม Science for development
3.กิจกรรม Science for education
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาสมุทรสาคร
1 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

1.กิจกรรมส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในระบบและ
วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมและนวัตกรรมเคลื่อนที่สู่ นอกระบบ และประชาชนทั่วไป
โรงเรียน
จานวน 10,000 คน
2. กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
3. กิจกรรมภาคฤดูร้อน

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแหล่ง
กิจกรรมปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมให้ทุก คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบกล้อง
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต วงจรปิดและเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาสมุทรสาคร

1. จานวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ และระบบกล้อง
วงจรปิด จานวน 1 ระบบ
2. จานวนผู้รับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาสมุทรสาคร จานวน
3,000 คน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

230,800

191,200

59,400

80,600

562,000

-

100,000

10,000

40,000

150,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สมุทรสาคร

-

17,000

23,000

10,000

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศว.สมุทรสาคร

3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคนทุกช่วงวัยให้มี
สมรรถนะและทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสม

1. ฝึกอบรมมัคคุเทศก์/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.สร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม/สื่อเอกสาร
จานวน 20 คน
2. ผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการ 4 จังหวัด
รวมทั้งเครือข่ายสนับสนุน/ผู้ท่องเที่ยวสัญจร
จานวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน

210,400

39,600

-

-

250,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สมุทรสาคร

4 โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาสถานศึกษา

1. กิจกรรม 5 ส.
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

1.ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ จานวน
1,000 คน
2.บุคลากร ศว.สมุทรสาครจานวน 30 คน

15,000

15,000

15,000

5,000

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.สมุทรสาคร

5 โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

1. ประชุมจัดทารายละเอียดการดาเนินงานและ
การประกวดแข่งขัน
2. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet
2. การจัดประกวดโครงงาน
3. การจัดประกวดแข่งขัน

1. นักศึกษา และครู กศน. ในพื้นที่
ให้บริการ จานวน 100 คน
2. นักเรียน และครูในระบบ ในพื้นที่
ให้บริการ จานวน 100 คน

-

-

5,000

25,000

30,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สมุทรสาคร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

6 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี
บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เครือข่ายในการให้บริการ
สมุทรสาคร และคณะกรรมการสถานศึกษา
2. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการ
จานวน 30 คน
ประกันคุณภาพ
3. ประชุมจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
4. จัดเก็บเอกสารและจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง
5. จัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองและเผยแพร่
ต่อสาธารณชน

7 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จานวน 1 ครั้ง

8 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1. สื่อการเรียนรู้ประเภทคลิปวิดีโอใน
2. ประเมินติดตามผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน รูปแบบสื่อออนไลน์ ไม่น้อยกว่า จานวน 500
รูปแบบออนไลน์
คลิป
2. จานวนผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
จานวน 3,000 คน

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานทาง
วิทยาศาสตร์ สาหรับ กศน. ด้วยกระบวนการ
STEM ผ่านระบบออนไลน์

1. ครู กศน. และนักศึกษา กศน. จานวน
155 คน
2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ยะลา จานวน 28 คน

ไตรมาส 4

4,600

3,400

600

12,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สมุทรสาคร

-

10,000

-

-

10,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศว.สมุทรสาคร

2,000

5,000

3,000

-

10,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.สมุทรสาคร

355,340

206,660

101,000

2,000

กิจกรรมหลัก 1 การอบรมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการโครงงานทางวิทยาศาสตร์สาหรับ กศน.
ด้วยกระบวนการ STEM ผ่านระบบออนไลน์
กิจกรรมหลักที่ 2 นาเสนอผลงาน นวัตกรรม
โครงงานวิทยาศาสตร์

ไตรมาส 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3,400

1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 1 ครั้ง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการพัฒนา จานวน 20 คน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษายะลา

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

-

-

562,000
-

103,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ศว.ยะลา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมหลักที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ครู กศน. นักศึกษา กศน. และประชาชน
ทั่วไป จานวน 155 คน
2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ยะลา จานวน 28 คน

-

136,340

44,660

-

181,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ยะลา

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่ออินโฟ
กราฟิกเพื่อสร้างการรับรู้ ”
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อดิจิทัล
เพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม”
3. การศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

1) ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 60 คน
2) บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษายะลา จานวน 30 คน

-

75,600

92,400

-

168,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ยะลา

4 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home

กิจกรรมหลักที่ 1 เสวนา “วิทย์สู่ชุมชน Science
@home”
กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมที่ 3 AAR (After Action Review)

1. ผู้บริหาร และครู กศน. จานวน 62 คน
2. นักศึกษา กศน. และประชาชน จานวน
88 คน
3. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ยะลา จานวน 30 คน

-

42,400

67,600

-

110,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ยะลา

5,000

295,000

140,000

122,000

-

25,000

-

25,000

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ศว.อุบลราชธานี

5,000

5,000

10,000

-

20,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.อุบลราชธานี

-

10,000

10,000

-

20,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศว.อุบลราชธานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาอุบลราชธานี
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

อบรม ศึกษาดูงาน

บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อุบลราชธานี จานวน 29 คน

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

1.จัดซื้อระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์
2.จัดซื้อชุดโปรแกรมสานักงาน
3.จัดจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์
4.ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
5.จัดซื้อสายสัญญาณอุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

1. ผู้เข้ารับบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและ
เว็บไซต์ 50,000 คน
2. บุคลากรภายในสถานศึกษา 20 คน

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา

1.จัดทาเอกสาร ประกันคุณภาพของสถานศึกษา
2.ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อุบลราชธานี จานวน 27 คน

562,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาภาพลักษณ์ 1. ระดมความคิดเห็นประชุมเชิงปฏิบัติการระดม
ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี แนวคิดภาพลักษณ์
2. ดาเนินการจัดทาสื่อภาพลักษณ์
3. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น

1.บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาอุบลราชธานี จานวน 27 คน
2.ประชาชนทั่วไป

-

-

-

27,000

27,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศว.อุบลราชธานี

5 โครงการอบรมแกนนา สร้างระบบคิด ปลูกจิต
วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.ของสานักงาน กศน.

1. เตรียมการอบรม
2. ดาเนินการอบรม
3. ติดตามผล
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม

นักศึกษา กศน. ครู กศน.
ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ
และ จ.อานาจเจริญ จานวน 80 คน

-

-

30,000

-

30,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.อุบลราชธานี

6 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

1. ประชุมปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตร
2. ขออนุมัติหลักสูตร
3. จัดหาสื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมและสื่อการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา จานวน 5 หลักสูตร

-

15,000

20,000

-

35,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.อุบลราชธานี

7 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home

1.เตรียมการจัดกิจกรรม
2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
4.ติดตามผล/ประเมินผล
5.รายงานผลการจัดกิจกรรม

ครู กศน. นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน.
และประชาชนทั่วไป จานวน 500 คน

-

10,000

10,000

-

20,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศว.อุบลราชธานี

8 โครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตสื่อ
วิทยาศาสตร์ ของสานักงาน กศน.

1. เตรียมการอบรม
2. ดาเนินการอบรม
3. ติดตามผล
4. รายงานผลการจัดกิจกรรม

ครู กศน. ตาบลในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่
จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ
จ.อานาจเจริญ จานวน 60 คน

-

40,000

-

-

40,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ศว.อุบลราชธานี

9 โครงการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและฐานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

1. ขออนุมัติโครงการ และประสานงานกับ
ผู้เกี่ยวข้อง
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการมอบหมายงาน
3. ดาเนินการตามโครงการฯ
4. วิเคราะห์ติดตามและประเมินผล
5. รายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ

1. สื่อนิทรรศการเคลื่อนที่สาเร็จรูป จานวน
10 ชุด
2. ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์พร้อมสื่อ
ประกอบ จานวน 2 ฐาน

-

50,000

50,000

-

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.อุบลราชธานี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน ตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.ขออนุมัติโครงการ และ ประสานงานกับ
ครู นักเรียน จานวน 150 คน
ผู้เกี่ยวข้อง
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนตาม
แนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3.ติดตามผล/ประเมินผล

-

10,000

10,000

-

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.อุบลราชธานี

11 โครงการค่ายผู้สูงวัยหัวใจ ติดดาว

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมค่าย
3.ติดตามผล/ประเมินผล

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ / ประชาชนทั่วไป
จานวน 150 คน

-

120,000

-

-

120,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.อุบลราชธานี

12 โครงการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

1.เสนอโครงการฯ ให้ผู้บริหารอนุมัติ
2.ประชุมผู้เกี่ยวข้องในการมอบหมายงาน
4.ดาเนินการตามโครงการฯ
5.ติดตามและประเมินผล
6.รายงานผลการดาเนินงานโครงการฯ

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อุบลราชธานี จานวน 29 คน

-

10,000

-

-

10,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ศว.อุบลราชธานี

13 โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
กิจกรรมด้านด้านวิทยาศาสตร์

1.เตรียมการจัดกิจกรรม
2.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
4.ติดตามผล/ประเมินผล
5.รายงานผลการจัดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้แข่งขัน จานวน 120
คน

-

-

-

50,000

50,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.อุบลราชธานี

14 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา
นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

1.ประชุมจัดทารายละเอียดการดาเนินงานและ
การประกวดโครงงาน
2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ผู้รับบริการในเขตพื้นที่บริการ นักเรียน
นักศึกษา ครูทั้งในและนอกระบบและ
ประชาชน 300 คน

-

-

-

20,000

20,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.อุบลราชธานี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาพิษณุโลก

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

120,000

155,000

157,000

130,000

-

-

-

90,000

90,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

2 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน
ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ
นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ประจาปี -กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ด้าน
ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
งบประมาณ 2565
สิ่งแวดล้อม ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี ทั่วไป จานวน 400 คน ในเขตพื้นที่
จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
เพชรบูรณ์

-

25,000

25,000

-

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

3 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จัดกิจกรรมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
และ สิ่งแวดล้อม นักศึกษา กศน. ประจาปี
เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม นักศึกษา กศน.
งบประมาณ 2565
ประจาปีงบประมาณ 2565
(จัดในพื้นที่หรือรูปแบบออนไลน์ )

-

-

-

30,000

30,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

4 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุง
จานวน 8,000 คน
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ประจาปี นิทรรศการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ จานวน 6 เรื่อง
งบประมาณ 2565

-

30,000

30,000

-

60,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

5 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่
ก้าวแห่งคุณภาพ science@home
จัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย
และจังหวัดอื่นๆที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ

ครู นักเรียน นักศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์ สุโขทัย และจังหวัดอื่นๆที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง
คุณภาพ science@home จานวน 3,500
คน

-

100,000

40,000

-

140,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

6 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สาหรับ
นักศึกษา กศน. ประจาปีงบประมาณ 2565

1. จัดการแข่งขันประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์
สาหรับนักศึกษา กศน. ในระดับพื้นที่
2. เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ใน
ระดับประเทศ

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน
2) ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับพื้นที่
จานวน 2 ผลงาน เพื่อเข้าร่วมประกวด
ระดับประเทศ(รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1)

-

-

30,000

-

30,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษาพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ 2565

จัดอบรมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พิษณุโลก

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
พิษณุโลก จานวน 33 คน

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 10 ทีม
/50 คน
2) ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับพื้นที่
รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 ผลงาน

562,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร กศน. ด้วย
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และผลิตสื่อ
วิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2565

ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรกศน. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
ด้วยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และผลิต สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
สื่อวิทยาศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2565 ใน
การศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสิ้น 122 คน
รูปแบบออนไลน์โดยจัดออนไลน์ในรูปแบบ google
meet ต้นทางที่ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการพิษณุโลก
ลายทางกศน.แต่ละจังหวัดเป็นสถานที่ในการอบรม

8 โครงการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ประจาปี
งบประมาณ 2565

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ, เสวนาวิชาการร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม และ
จัดทาแบบสารวจข้อมูล ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

32,000

-

32,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

120,000

-

-

10,000

130,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว. พิษณุโลก

35,000

197,000

280,000

50,000

562,000

1 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน
การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน
สิ่งแวดล้อม ประจาปี 2565 ประเภทนวัตกรรมจาก สิ่งแวดล้อม/พัฒนาวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ 200 คน
ขยะ

-

-

40,000

-

40,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ร้อยเอ็ด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู
ด้านการปฏิบัติงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการครู กศน. 100 คน

-

40,000

-

-

40,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ร้อยเอ็ด

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน

-

20,000

20,000

-

40,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ร้อยเอ็ด

ผู้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายในพื้นที่บริการ
4 จังหวัด (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดเพชรบูรณ์) และศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 20 แห่ง

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพือ่ การศึกษาร้อยเอ็ด

ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ

3 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สาหรับ 1.ชมนิทรรศการ
กลุ่มเป้าหมายพิเศษ
2.ชมท้องฟ้าจาลอง
3.กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์สาหรับกลุ่มเป้าหมาย
พิเศษ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการ Science for Health

จัดกิจกรรมด้านสุขภาวะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 100 คน

-

10,000

10,000

10,000

30,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศว.ร้อยเอ็ด

5 โครงการลานเรียนรู้วัฒนธรรม

1. วันเด็กแห่งชาติ
2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 1,500 คน

-

20,000

45,000

20,000

85,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ร้อยเอ็ด

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรม
เนียบประเพณีประจาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรม ในวันสาคัญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียนรู้และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประจาถิ่น
1,000 คน

20,000

20,000

20,000

20,000

80,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ร้อยเอ็ด

7 โครงการพัฒนาบุคลากร

ประชุม/อบรมบุคลากรและศึกษาดูงาน

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จานวน 54 คน

-

47,000

100,000

-

147,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศว.ร้อยเอ็ด

8 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ
Science@home

การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ใกล้ตัวในการสร้างอาชีพในกับคนในชุมชน
(กิจกรรมวิทย์ติดล้อ สู่อาชีพ)

ประชาชนในชุมชน
ร่วมโครงการ 200 คน

-

25,000

25,000

-

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศว.ร้อยเอ็ด

9 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี
เครือข่าย

เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ทาข้อตกลงกับภาคีเครือข่าย

จานวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วม
โครงการ จานวน 20 หน่วยงานหรือ
ผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 200 คน

15,000

15,000

20,000

-

50,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศว.ร้อยเอ็ด

50,000

191,090

222,910

98,000

-

58,090

41,910

-

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

2 โครงการค้นคว้าทดลองการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่ ค้นคว้าทดลองการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ที่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนปัตตานี สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนปัตตานี จานวน 200 คน

-

15,000

25,000

10,000

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

3 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

-

-

50,000

-

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพือ่ การศึกษาปัตตานี
1 โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1) กิจกรรมอบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ
พัฒนาโครงงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2) กิจกรรม จัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

1) ครู กศน.อาเภอในจังหวัดปัตตานี
จานวน24 คน
2) นักศึกษา กศน. จานวน 36 คน
3) ผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 19 คน

พัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
และสิ่งแวดล้อม
จานวน 200 คน

562,000

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 179

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

4 โครงการรับการตรวจราชการ และเปิดนิทรรศการ
"การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย"

โครงการรับการตรวจราชการและเปิดนิทรรศการ
“การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย”

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
เข้าชมนิทรรศการ ปีละ จานวน 20,000 คน
2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปัตตานี และเครือข่าย จานวน 25 คน

5 โครงการศูนย์วิทย์ติดรั้วบ้าน
scince @home

ศูนย์วิทย์ติดรั้วบ้าน science @home

6 โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านวิทยาศาสตร์

พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์

7 โครงการค้นคว้าทดลองการพัฒนาสิ่งแวดล้อมตาม
แนว โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่
ประชาชน

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

50,000

-

-

-

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

ประชาชนทั่วไป 200 คน

-

17,000

17,000

16,000

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

พัฒนาและปรับปรุงอาคารนิทรรศการและ
บริเวณโดยรอบ จานวน 1 หลัง

-

72,000

-

-

72,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

ค้นคว้าทดลอง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนว โคก ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
หนอง นา โมเดล เพื่อเผยแพร่การศึกษาสู่
จานวน 200 คน
ประชาชน

-

15,000

25,000

10,000

50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

-

14,000

64,000

62,000

140,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศว.ปัตตานี

431,200

1,652,603

1,163,572

652,625

3,900,000

60,000

140,000

95,000

95,000

390,000

-

80,000

-

-

8 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
1. ผู้บริหาร1 คน
การศึกษาปัตตานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บุคลากร ประชุมวางแผนกาดาเนินงานและสรุปผล 2. ข้าราชการ 1 คน
การดาเนินงานประจาไตรมาส / ศึกษาดูงาน
3. พนักงานราชการ 3 คน
4. พนักงานจ้างเหมาบริการ 14 คน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย
1 โครงการอบรมศาสตร์พระราชา และโครงการ
พระราชดาริ เพื่อสร้างแกนนาขยายผลเกษตร
ธรรมชาติและ งานศิลปาชีพ
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประจาปีงบประมาณ 2565

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

1. โครงการสร้างแกนนาเกษตรธรรมชาติ ตาม
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร กศน.และ
ความร่วมมือระหว่าง สานักงาน กศน.กับมูลนิธิเอ็ม ประชาชนทั่วไป 65 คน
โอเอ ไทยและ MOA International หลักสูตร 3
วัน
2. โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
3. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ

80,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศฝช.เชียงราย
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

- ประชุมรับทราบนโยบาย
- ประสานงานคณะทางานวางแผน
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายผล
- ประเมินผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผล

บุคลากร ศฝช.เชียงราย จานวน 1,648 คน

32,000

32,000

63,000

63,000

190,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศฝช.เชียงราย

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

1. พัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการฝึกอบรม
ประชาชน
3. นิเทศ ติดตามผล ประเมิน
4. สรุปรายงานผล

บุคลากร ศฝช.เชียงราย จานวน 166 คน

25,500

25,500

19,500

19,500

90,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศฝช.เชียงราย

4 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้
ด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2565

- ประชุมรับทราบนโยบาย
- ประสานงานคณะทางานวางแผน
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายผล
- สรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผล

บุคลากร ศฝช.เชียงราย จานวน 42 คน

-

-

10,000

10,000

20,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ศฝช.เชียงราย

5 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้
ประจาปีงบประมาณ 2565

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
บุคลากร ศฝช.เชียงราย/ประชาชนทั่วไป/
2.จัดอบรมพัฒนาบุคลากร โดยการให้ความรู้ความ เครือข่าย จานวน 100 คน
เข้าใจ
3.การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
4.การสรุป นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
5.การรายงานผลการดาเนินงาน

2,500

2,500

2,500

2,500

10,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศฝช.เชียงราย

230,000

105,000

55,000

30,000

10,000

10,000

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร
1 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตอาชีพ

1.ประชุมชี้แจงวางแผนการทางาน
2.จัดนิทรรศการและสาธิตอาชีพ
3. นิเทศติดตาม ประเมินผล
4. สรุปผลการจัดกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป 500 คน

-

390,000
50,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4

ศฝช.ชุมพร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อสาธิต ทดลอง
วิจัยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมชี้แจง วางแผนการทางาน
2.พัฒนาฐานการเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้
4. นิเทศติดตามผล
5. สรุป รายงานผล

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่บริการ
ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย
บริเวณชายแดนชุมพร จานวน 1,000 คน
เข้ามาศึกษาเรียนรู้

-

50,000

25,000

25,000

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ศฝช.ชุมพร

3 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน

1. ประชุมวางแผนการทางาน จัดทาแผนพัฒนา
2. พัฒนาบุคลากร ศฝช.ชุมพร
3. นิเทศติดตามผล
4. สรุป รายงานผล

ครูและบุคลากรของ ศฝช.ชุมพร
จานวน 31 คน

-

150,000

70,000

20,000

240,000 ยุทธศาสตร์ที่ 6

ศฝช.ชุมพร

58,437

242,588

52,237

36,738

390,000

58,437

242,588

52,237

36,738

390,000

15,000

180,000

153,600

41,400

390,000

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และการบริหารจัดการ

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศฝช.
ปัตตานี จานวน 25 คน
2) ฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จานวน 16 ฐานเรียนรู้
3) วิทยากรด้านอาชีพของ ศฝช.ปัตตานี
จานวน 56 คน
4) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการและ
ผู้เกี่ยวข้อง ศฝช. จานวน 43 คน

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร

ข้อ 1

ศฝช.ปัตตานี

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกระบวนการ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา
และขยายผลสู่ชุมชน

1. อบมรมพัฒนาหลักสูตร
2. จัดนิทรรศการขยายผลองค์ความรู้
3. ติดตาม/สรุป และประเมินผลโครงการ

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศฝช.มุกดาหาร จานวน 50 คน

-

50,000

30,000

-

80,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ศฝช.มุกดาหาร

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
การปฏิบัติงาน

1. ศึกษาสารวจข้อมูล
2. ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. ติดตาม/สรุป และประเมินผลโครงการ

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ศฝช.มุกดาหาร จานวน 38 คน

10,000

30,000

30,000

10,000

80,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศฝช.มุกดาหาร

3 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้
สู่ชุมชน

1. จัดทาสื่อ และนิทรรศการด้านเกษตรธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ จานวน 3,000
บ้านพอเพียง โมเดล 30
คน
ตารางวา/โคก หนอง นา โมเดล
2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ

5,000

100,000

31,400

31,400

167,800 ยุทธศาสตร์ที่ 3

ศฝช.มุกดาหาร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

4 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพื่อขยายผลเกษตร 1. อบรมให้ความรู้
1. บุคลากร ศฝช.มุกดาหาร
ธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นิเทศติดตามการดาเนินงานขยายผล ของ กศน. 2. วิทยากรจาก ศฝช.มุกดาหาร
อาเภอ
3. สรุปและรายงานผลโครงการ
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

-

-

62,200

-

29,190

147,725

140,245

72,840

62,200 ยุทธศาสตร์ที่ 3

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
ศฝช.มุกดาหาร

390,000

1 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ด้านการ
ประกอบอาชีพ

1 ปลูกดีกินดีวิถีเกษตรธรรมชาติ ตามแนวทาง
เศรฐกิจพอเพียง
2 จัดนิทรรศการ และร่วมงานวิชาการ ต่างๆ

ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จานวน
500 คน

2,500

17,500

2,500

2,500

25,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2

ศฝช.สระแก้ว

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

1. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
2.กิจกรรมพัฒนาสื่อและนวัตกรรม
3.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน
สถานศึกษา
4.กิจกรรมการนิเทศและติดตามผล
5.กิจกรรมการพัฒนาฐานการเรียนรู้

ข้าราชการครู พนักงานราชการ
บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแก้ว จานวน 48 คน

5,870

85,225

68,905

-

160,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.สระแก้ว

3 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจัดทาแผน
ดาเนินงาน
2 พัฒนาศักยภาพตามสายงานและเสริมสร้างความ
สามัคคี
3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย สาธิต
ทดลอง
4 ติดตามผลการดาเนินงาน
5 สรุปผลการดาเนินงาน

ข้าราชการครู พนักงานราชการ
บุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ของศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
สระแก้ว จานวน 48 คน

20,820

45,000

53,840

70,340

190,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ศฝช.สระแก้ว

4 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร

ฝึกอบรมด้านการผลิตพืชสมุนไพร

ประชาชนจังหวัดสระแก้ว จานวน 50 คน

-

-

15,000

-

15,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.สระแก้ว

38,120

265,440

86,440

-

60,000

10,000

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
1 โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพื่อสร้างแกน
นาขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสานักงาน กศน.
มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA International
ปีงบประมาณ 2565

-จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ
-กิจกรรมการเรียนรู/้ การแบ่งกลุ่มเวียนฐานการ
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ
-การจัดทาแผนปฏิบัติการ
-การนาเสนอแผนการขยายผล
- นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล

เครือข่ายกศน.
อาเภอ 45 คน

-

390,000
-

70,000

ศฝช.สุรินทร์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2565

-พัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ

บุคลากรในสังกัด ศฝช.สุรินทร์
จานวน 42 คน

-

55,000

45,000

-

100,000

ศฝช.สุรินทร์

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ
ประจาปีงบประมาณ 2565

- ประชุมแผนการดาเนินงาน
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
- การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม
-พัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในถาน
ศึกษา
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- ประเมินผล
- สรุปรายงานผลการดาเนินงานกลุ่มศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพฯ

บุคลากรในสังกัด ศฝช.สุรินทร์
จานวน 51 คน

25,840

127,720

26,440

-

180,000

ศฝช.สุรินทร์

4 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้
ด้านอาชีพ ประจาปีงบประมาณ 2565

1.กิจกรรมดาเนินการพัฒนา สื่อหลักสูตร
บุคลากรในสังกัด ศฝช.สุรินทร์
การศึกษาและอาชีพ
จานวน 43 คน
2.พัฒนาครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอน
3.จัดทาสื่อหลักสูตรหนึ่งครู หนึ่งอาชีพในระบบ
ดิจิทัลและเผยแพร่
4.ติดตามประเมินผล
5.สรุป รายงานผลการดาเนินงาน

12,280

17,720

-

-

30,000

ศฝช.สุรินทร์

-

5,000

5,000

-

10,000

ศฝช.สุรินทร์

5 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ ประจาปี 1.ประชุมชี้แจงบุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ประชาชนทั่วไป 1,500 คน
งบประมาณ 2565
2. กิจกรรมงานนิทรรศการมหกรรมเกษตรธรรมชาติ
3. กิจกรรมงานเครือข่าย
4. ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ
5. ติดตามประเมินผลและสรุปผล
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์
1 โครงการอบรมเพื่อสร้างและขยายผลเกษตร
ธรรมชาติ ประจาปีงบประมาณ 2565

- เสนอขออนุมัติโครงการ
- ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมอบรมสร้าง และขยายผลเกษตร
ธรรมชาติ
- สรุปและรายงานผล

2 โครงการกากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ประจาปีงบประมาณ 2565

-เสนอขออนุมัติโครงการ
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ดาเนินกิจกรรมการนิเทศ
-สรุปผลการดาเนินงาน

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติ

-เสนอขออนุมัติโครงการ
บุคลากร ศฝช.อุตรดิตถ์ จานวน 30 คน
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ดาเนินการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรด้านเกษตร
ธรรมชาติ
-สรุ
ปผลการดมาเนิ
นงาน
-เสนอขออนุ
ัติโครงการ
บุคลากรของ ศฝช.อุตรดิตถ์ จานวน 46 คน
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
-สรุปผลการดาเนินงาน

4 โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดทา
แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่
บุคลากรทาง การศึกษาของสานักงาน กศน.
นักศึกษา ครู กศน. แกนนาเกษตรธรรมชาติ
และเกษตรกร ประชาชนทั่วไปในพื้นที่
รับผิดชอบดาเนินการ 9 จังหวัด จานวน 500
คนอาสาสมัครกศน. 17 คน ครูประจากลุ่ม
ครู

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

111,250

86,250

121,250

71,250

390,000

-

-

50,000

-

50,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

2,500

2,500

2,500

2,500

10,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

25,000

-

-

-

25,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

ปวช. 8 คน และข้าราชการครู 6 คน และ
ประชาชนทั่วไป 100 คน การนิเทศ 4 ครั้ง
ต่อปีงบประมาณ

5 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ตามแนวทางศาสตร์ -เสนอขออนุมัติโครงการ
พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน -ดาเนินการรักษ์
สิ่งแวดล้อม พัฒนาฐานการเรียนรู้ตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
-สรุปผลการดาเนินงาน

บุคลากรของ ศฝช.อุตรดิตถ์ จานวน 46 คน
พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ 22 ฐาน

-

-

15,000

15,000

30,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

6 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ -เสนอขออนุมัติโครงการ
ปฏิบัติงาน
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผ่านการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน งานกศน.เกมส์
-สรุปผลการดาเนินงาน

บุคลากรของศฝช.อุตรดิตถ์ จานวน 46 คน

12,500

12,500

12,500

12,500

50,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

7 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร สื่อ
การนาเสนอการจัดการเรียนรู้บน Platform On
Demand เพื่อพัฒนาอาชีพ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

-เสนอขออนุมัติโครงการ
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน -ดาเนินการจัด
อบรมพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร สื่อ การ
นาเสนอการจัดการเรียนรู้บน Plantform On
Demand ผ่านแอพพลิเคชั่น Line Facebook
Zoom MS Team MS Excel2019 -สรุปผลการ
ดาเนินงาน
8 โครงการกิจกรรมคาราวาน 1 อาชีพ 1 กลุ่ม ศูนย์ 5 -เสนอขออนุมัติโครงการ
จังหวัด
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-ดาเนินการจัดกิจกรรมคาราวานอาชีพ 5 จังหวัด
แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ
-สรุปผลการดาเนินงาน

ข้าราชการครู และครูอาสาสมัคร กศน.
จานวน 23 คน

9 โครงการมหกรรมสัมมนาวิชาการ การน้อมนาหลัก -เสนอขออนุมติโครงการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
-พัฒนาระบบ และจัดทาประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
-สรุปผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

15,000

15,000

30,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

ประชาชนทั่วไปใน 5 จังหวัด 500 คน

16,250

16,250

16,250

16,250

65,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

บุคลากรของ ศฝช.อุตรดิตถ์ จานวน 46 คน

45,000

45,000

-

-

90,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝช.อุตรดิตถ์

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"

205,000

185,000

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1.ประชุม/พัฒนาบุคลากรโดยสานัก กศน./กศน.
ภาค/กลุ่มศฝช.
2.พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

ข้าราชการ,พนักงานราชการ,บุคลากร ศฝส.
จานวน 25 คน

-

70,000

100,000

-

390,000
170,000

ศฝส.สามสงฆ์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ

1.พัฒนาฐานเรียนรู้ สาธิต ทดลอง วิจัย
2. พัฒนาหลักสูตร สื่อ รูปแบบการเรียนการสอน
ด้านอาชีพ
3.การนิเทศติดตามผล
4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

1) ข้าราชการ,พนักงานราชการ,บุคลากร
ศฝส. จานวน 25 คน
2) ประชาชนทั่วไป จานวน 500 คน

-

65,000

65,000

-

130,000

ศฝส.สามสงฆ์

3 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ

ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพในพื้นที่ตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

1. ข้าราชการ,พนักงานราชการ จานวน 17
คน
2. ภาคีเครือข่าย /ประชาชนทั่วไป จานวน
150 คน

-

10,000

20,000

-

30,000

ศฝส.สามสงฆ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

4 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

มหกรรมส่งเสริมอาชีพ และเกษตรธรรมชาติ

1. ข้าราชการ,พนักงานราชการ,บุคลากร
ศฝส. จานวน 25 คน
2. ภาคีเครือข่าย /ประชาชนทั่วไป จานวน
200 คน

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ
1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศฝก.วัด
ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร
2. กิจกรรมส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม
ภาระหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย
3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

2 โครงการการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดทูนสถาบัน
1. จัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร พระมหากษัตริย์
ธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร
ธรรมชาติ
3 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลและรับรอง
มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ประจาปี 2565

บุคลากร ศฝก.วัดญาณฯ จานวน 27 คน

บุคลากร กศน. ภาคีเครือข่ายและประชาชน
ทั่วไป จานวน 500 คน

1) นิเทศติดตามผลและตรวจสอบรับรองมาตรฐาน เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมเกษตรธรรมชาติ
เกษตรธรรมชาติ
จานวน 300 คน
2) ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตร
ธรรมชาติ

4 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ประจาปีงบประมาณ 1. ประชุมวางแผนการพัฒนาฐานการเรียนรู้
2565
2. ดาเนินการพัฒนาฐานการเรียนรู้ จานวน
6 ฐานเรียนรู้
3. นิเทศติดตามผล
4. รายงานผลการดาเนินงาน

1. บุคลากรที่รับผิดชอบฐานเรียนรู้แต่ละฐาน
ศฝก. 22 คน
2. ฐานการเรียนรู้ ในบริเวณ ศฝก. จานวน 6
ฐาน

ไตรมาส 2

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

60,000

-

-

60,000

ศฝส.สามสงฆ์

30,453

91,850

81,050

186,647

390,000

-

14,700

14,700

142,400

171,800 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศฝก.วัด
ญาณสังวรารามฯ

11,103

7,500

10,000

14,597

43,200 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศฝก.วัด
ญาณสังวรารามฯ

19,350

29,650

19,350

29,650

98,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

ศฝก.วัด
ญาณสังวรารามฯ

-

40,000

37,000

-

77,000 ภารกิจต่อเนื่อง

ศฝก.วัด
ญาณสังวรารามฯ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชดาริ
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย
3. โครงการนาเสนอผลงานทางวิชาการ
4. โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์วงเดือน
อาคมสุรทัณฑ์
5. โครงการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการ
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้ารับบริการ ครู
บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จานวน
2,361 คน

สถานศึกษาพิเศษ
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ฯ

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ไตรมาส 4

88,750

63,750

143,750

93,750

390,000

88,750

63,750

143,750

93,750

390,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2

97,500

361,000

853,450

454,050

1,766,000

-

172,500

236,000

317,500

726,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศูนย์วงเดือน
อาคมสุรทัณฑ์

1 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า
ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
2. กิจกรรมประกวดแข่งขัน
3. กิจกรรมแรลลี่วิทยาศาสตร์
4. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ
5. กิจกรรมค่ายหลวงหว้ากอ
6. กิจกรรมสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา ในและนอกระบบ
โรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวน
10,000 คน

-

12,500

60,000

317,500

390,000 ภารกิจต่อเนื่อง

อุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ
ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

2 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์อุทยานวิทยาศาสตร์
พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหว้า นักเรียน นักศึกษา ในและนอกระบบ
กอ
โรงเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป จานวน
2. กิจกรรม Night@Waghor
100,000 คน

-

160,000

176,000

-

336,000 ภารกิจต่อเนื่อง

อุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ
ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 188

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก ฯ
1 โครงการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศึกษา
วิชาชีพศิลปะไทยโบราณ
ช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
2. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนฯ
3. จัดกิจกรรมการดาเนินโครงการ
4. ประเมินผล สรุป และรายงานผล

บุคลากร วิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
และภาคีเครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอก
โรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)
จานวน 200 คน

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ไตรมาส 4

97,500

97,500

97,500

97,500

390,000

97,500

97,500

97,500

97,500

390,000 ภารกิจต่อเนื่อง

-

91,000

519,950

39,050

650,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ศกภ.

1 โครงการพัฒนาผู้บริหาร กศน. เพื่อเพิ่มสมรรถนะ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

1. ประชุมจัดทาหลักสูตรฯ
2. ดาเนินการฝึกอบรม
3. ประชุมปฏิบัติการสรุปผล
4. รายงานผลการดาเนินงาน

ผู้บริหาร กศน. จานวน 20 คน

-

-

93,450

-

93,450 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร

2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสาหรับ ครู กศน.

1.ประชุมและวางแผนการดาเนินการ
2.จัดทาและขออนุมัติโครงการ
3.แต่งตั้งคณะทางาน
4.ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
5.ดาเนินการฝึกอบรม
6.สรุปผลการฝึกอบรม
7.รายงานผลการฝึกอบรม

ครู กศน. จานวน 20 คน

-

-

102,250

-

102,250 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร

3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปต่างประเทศ

1.ประชุมและวางแผนการดาเนินการ
2.จัดทาและขออนุมัติโครงการ
3.แต่งตั้งคณะทางาน
4.ประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
5.ดาเนินการฝึกอบรม
6.สรุปผลการฝึกอบรม
7.รายงานผลการฝึกอบรม

ครู กศน. จานวน 20 คน

-

-

102,250

-

102,250 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

งบประมาณรายไตรมาส

เป้าหมาย
ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในการ
บริหารจัดการเรียนรู้

1.ประชุมและวางแผนการดาเนินการ
2.จัดทาและขออนุมัติโครงการ
3.แต่งตั้งคณะทางาน
4.ดาเนินการวิจัย
5.เขียนรายงานการวิจัย
6.นาเสนอผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย จานวน 1 เรื่อง

-

5,000

90,000

5,000

100,000 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

1. จัดประชุมวางแผน จัดทาหลักสูตร และ
เตรียมการพัฒนา
2. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ
ต้องการและความจาเป็นของกลุ่มเป้าหมาย
3. ประเมินผลและสรุปรายงาน

ประชาชนทุกช่วงวัย จานวน 100 คน

-

4,000

30,000

-

34,000 ยุทธศาสตร์ที่ 2

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร

6 โครงการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดประชาชน
“เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library

1. เตรียมโครงการ / วางแผนการจัดกิจกรรม
2. ดาเนินการจัดกิจกรรม
3. สรุปผลการดาเนินงาน

เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป จานวน
5,000 คน

-

25,000

25,000

4,050

54,050 ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ตามพระราชดาริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี

1.ประชุมวางแผน
นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หรือผู้สนใจ
2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั่วประเทศ จานวน 250 คน
3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.สรุปผลรายงานการจัดกิจกรรม

-

17,000

17,000

-

34,000 ยุทธศาสตร์ที่ 1

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร

8 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

1.เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการการพัฒนาของ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
บุคลากร
เจ้าหน้าที่ สถาบันการศึกษาและพัฒนา
2.เสนอแผนการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานทั้ง
ต่อเนื่องสิรินธร จานวน 13 คน
ภาครัฐและเอกชน
3.จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันฯสิรินธร
4.เสนอขออนุมัติโครงการ
5.ดาเนินการพัฒนา
6.สรุปและรายงานผล

-

40,000

60,000

30,000

130,000 ยุทธศาสตร์ที่ 5

สถาบันการศึกษา
และพัฒนา
ต่อเนื่องสิรินธร
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ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.)
ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน. จังหวัด/กทม.
สานักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความ 1.วางแผนการจัดโครงการ
เข้าใจ เกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี ประจาปี 2565
2.เสนออนุมัติโครงการ
3.ประชุมชี้แจงโครงการและมอบหมาย
งาน
4.ส่งหนังสือเชิญผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้ารับ
การอบรมรวมถึงวิทยากร
5.ผลิตสือ่ ประกอบโครงการ/วัสดุ
อุปกรณ์/จัดเตรียมสถานที่ ฯ

เชิงปริมาณ (กลุม่ เป้าหมาย)
ข้าราชการ พนักงานราชการ และ
บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
กทม. จานวน 167 คน

2 โครงการ “แนวทางการกากับนิเทศ ติดตาม
การจัดการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้น เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนรู้แบบ New normal”

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา กศน.
กทม. 18 คน (6 โซนละ 3 คน)
2. บุคลากรทางการศึกษา
สนง.กศน.กทม. 12 คน

ไตรมาส 1
58,848,716
22,200

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
72,340,904
1,744,300

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

268,055,714
5,623,267

-

877,740

-

877,740

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

22,200

18,000

72,000

2,000

114,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

ผูบ้ ริหารสานักงาน กศน. กทม.
ผูอ้ านวยการ กศน.เขต ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสิน้ 40 คน

-

-

107,040

-

107,040

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

ฝึกอบรมพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ - กลุม่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา
ข้อบังคับให้พร้อมในการปฏิบัติงานใน 50 คน
หน่วยงานในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ - กลุม่ ข้าราชการครู จาก
สถานศึกษา 50 คน

-

-

-

623,300

623,300

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

1.แต่งตัง้ คณะนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (กลุม่
นิเทศ ติดตามฯ บันทึก เสนอ
ผูบ้ ริหารพิจรณา
2.ประชุมชี้แจง คาสัง่ แต่งสัง่ คณะนิเทศ
ติดตาม และประเมินผลการจัด
การศึกษา

3 โครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ
ทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสานักงาน
บุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน
กศน.กทม. ประจาปีงบประมาณ 2565
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้าน
กฎหมายของสานักงาน กศน. กทม.”

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
46,025,630 90,840,464
2,267,187
1,589,580
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ผูป้ ฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

กิจกรรมหลัก
ฝึกอบรมศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ผูป้ ฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาและสังเคราะห์ 1. ให้ความรู้/บรรยาย
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 2. การฝึกปฏิบัติ/และปฏิบัติจริง
ในสังกัดสานักงาน กศน.กทม. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

- บุคลากรสานักงาน กศน.กทม.
50 คน
- ครู กศน.พนักงานราชการ 50 คน

-

-

532,800

-

532,800

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

1. ผูบ้ ริหาร จานวน 3 คน
2. วิทยากร/ผูช้ ่วยวิทยากร จานวน
12 คน
3. ผูบ้ ริหารและครูผรู้ ับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา จานวน 100 คน
4. ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จาก
สานักงาน กศน.กทม.
จานวน 10 คน รวม 125 คน

-

-

-

1,119,000

1,119,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

7 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ
บรรณาธิการ และจัดชุดแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รายวิชา
เลือกเสรี) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
กทม.

การประชุมปฏิบัติการสร้าง
รวมทั้งสิน้ จานวน 70 คน
แบบทดสอบบรรณาธิการและจัดชุด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (รายวิชา
เลือก)

-

483,670

-

-

483,670

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

8 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ
บรรณาธิการ และจัดชุดแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์
ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รายวิชา
เลือกเสรี) ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
กทม.

การประชุมปฏิบัติการสร้าง
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และ
แบบทดสอบบรรณาธิการและจัดชุด เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงาน กศน.
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค กทม. จานวน 70 คน
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (รายวิชา
เลือก)

-

483,670

-

-

483,670

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ 1. ให้ความรู้/บรรยาย
สานักงาน กศน.กทม.ในการสร้างเครื่องมือวัดผล
2. การฝึกปฏิบัติ/และปฏิบัติจริง
และประเมินผลการเรียน (ระยะที่ 1)

ครู/บุคลากรของสถานศึกษาละ
50 เขต ๆ ละ 3 คน จานวน 150
คน ผูบ้ ริหาร/ข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่จากสานักงาน กศน.
กทม.จานวน 20 คน วิทยากร/
คณะกรรมการด้านวิชาการ
จานวน 20 คน รวม 190 คน

-

640,560

-

-

640,560

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

10 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ 1. ให้ความรู้/บรรยาย
สานักงาน กศน.กทม. ในการสร้าง เครื่องมือวัดผล 2. การฝึกปฏิบัติ/และปฏิบัติจริง
และประเมินผลการเรียน (ระยะที่ 2)

ครู/บุคลากรของสถานศึกษาละ
50 เขต ๆ ละ 3 คน ผูบ้ ริหาร/
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่จาก
สานักงาน กศน.กทม. วิทยากร/
คณะกรรมการด้านวิชาการ รวม
190 คน

-

640,560

-

-

640,560

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

11 โครงการฝึกอบรม”การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ” สาหรับสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.กทม.

ฝึกอบรม"การพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานด้านพัสดุ" สาหรับ
สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน กศน.
กทม.

เจ้าหน้าที่และบุคลากร สานักงาน
กศน. กทม. เป็นจานวน 178 คน

-

727

-

-

727

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
กทม.

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมขับเคลือ่ นงาน กศน.
ประจาปีงบประมาณ 2565

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
จานวน 277 คน

464,800

-

-

-

464,800

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

2 โครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง (กิจกรรมส่งเสริมการ สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริม ผูไ้ ม่รู้หนังสือในจังหวัดกาญจนบุรี
รู้หนังสือ)
การรูห้ นังสือ
จานวน 1,523 คน

209,400

209,400

209,400

209,400

837,600

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

3 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ประชาชนทั่วไป จานวน 4,061 คน

116,750

116,750

116,750

116,750

467,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

4 โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประชาชนทั่วไป จานวน 1,692 คน
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

169,200

169,200

169,200

169,200

676,800

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

สานักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ขับเคลือ่ นงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ 2565

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต

2,326,795

2,015,495

2,015,495

1,861,995

8,219,780
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ชื่องาน/โครงการ

5 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมหลัก
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สังคมและชุมชน

เป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป จานวน 2,970 คน

ไตรมาส 1

1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ
ค่าสาธารณูปโภค
2.ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ
3.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือ สือ่
สาหรับห้องสมุดประชาชน ฯ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ในจังหวัดกาญจนบุรี จานวน
5,000 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

297,000

297,000

297,000

297,000

1,188,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

-

153,500

153,500

-

307,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

1,069,645

1,069,645

1,069,645

1,069,645

4,278,580

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาญจนบุรี

518,910

1,123,410

637,410

889,910

3,169,640

6 โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนใน ประชาชนทั่วไป จานวน 614 คน
เขตภูเขา (ศศช.)
7 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

1 โครงการประชุมติดตามผลการดาเนินงานพัฒนา
1. กาหนดแนวทางการในการจัด
คุณภาพการศึกษาและประชุมประจาเดือน ประจาปี โครงการ
งบประมาณ พ.ศ.2565
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
และจัดปฏิทินการดาเนินงาน
3. วางแผนเตรียมโครงการและวิธีการ
วัดผล
4. ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
5. สรุปผลโครงการ

ผูบ้ ริหารการศึกษา/ ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา / ข้าราชการครู /
บุคลากรอื่นทางการศึกษาตาม
มาตรา 38ค(2) / พนักงาน
ราชการที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
กศน.จังหวัด รวมทั้งสิน้ จานวน
75 ราย

46,500

46,500

46,500

46,500

186,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบ
ความรู้ด้าน Digital Literacy ของบุคลากรสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูบ้ ริหารการศึกษา ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและ
บุคลากรจ้างเหมาเอกชน
ดาเนินงาน สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 497 คน

-

300,000

-

-

300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

1. กาหนดแนวทาง
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
3. วางแผนและเตรียมโครงการและ
วิธีการวัดผล
4. ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
5. สรุปผลโครงการและจัดทา
เอกสารรายงานสรุป
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู
อาสาสมัครฯ ด้าน Digital Literacy เพื่อส่งเสริม
การรู้หนังสือ

1. กาหนดแนวทาง
2. แต่งตัง้ คณะกรรมการ
3. วางแผนและเตรียมโครงการและ
วิธีการวัดผล
4. ดาเนินโครงการตามกาหนดการ
5. สรุปผลโครงการและจัดทา
เอกสารรายงานสรุป

ครูอาสาสมัครทุกคนที่ปฏิบัติงาน
ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ รวมทั้งสิน้ 70 คน

-

30,000

-

-

30,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

4 โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ครั้งที่ 1,2)

1. แจ้งคณะกรรมการ
2. ดาเนินการประชุมคณะกรรมการ
3. ชี้แจงนโยบายและจุดเน้น กศน.
4. รายงานการดาเนินโครงการ

1. คณะกรรมการ กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์ (ตามคาสัง่ )
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 25
คน

-

27,500

-

27,500

55,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

5 โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลงาน
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บ
ธุรการสานักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วย Digital ข้อมูลงานธุรการสานักงาน กศน.
Technology
จังหวัดกาฬสินธุ์

เจ้าหน้าที่งานธุรการ สานักงาน
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 3
คน

-

27,500

-

27,500

55,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

20,000

20,000

-

-

40,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

100,000

-

100,000

-

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

6 โครงการนิเทศการดาเนินงานด้านการเงินและบัญชี
สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปี
งบประมาณ 2565

1. นิเทศสถานศึกษา 18 อาเภอ
1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 18 อาเภอ
2. การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 2 เจ้าหน้าที่การเงิน 18 อาเภอ
3 เจ้าหน้าที่บัญชี 18 อาเภอ รวม
54 คน

7 โครงการปรับปรุงสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความ
พร้อมในใช้งานเพื่อให้พร้อมสนับสนุนการจัด
การศึกษาตามภารกิจ ของ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

1) จัดหาพัสดุ และอุปกรณ์
2) สารวจความต้องการใช้วัสดุและ
สถานที่

สานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทาแผนปฏิบัติ
1. มอบนโยบาย
การประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน 2. แบ่งกลุม่
กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลือ่ น สู่ กศน. ONIE 3. นาเสนอ
UNLOCK

1. ผูบ้ ริหาร การศึกษาและ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2. เจ้าหน้าที่แผน/ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
กศน.อาเภอ
3. บุคลากร กศน.กาฬสินธุ์

184,000

-

-

-

184,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

9 โครงการ KALASIN REPORT ไตรมาส 1-2 ประจาปี 1. มอบนโยบาย
งบประมาณ พ.ศ. 2565
2. นาเสนอผลการดาเนินงาน

บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

-

150,000

-

-

150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

10 โครงการสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 1. มอบนโยบาย
พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. นาเสนอผลการดาเนินงาน

บุคลากรสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

-

-

-

780,000

780,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

11 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สานักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธุ์

- ประชุมวางแผน - เสนอโครงการฯ ดาเนินงานโครงการฯ - ติดตามผล สรุปโครงการ

บุคลากรในสังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ 497 คน

100,000

-

-

-

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
เป็นผูด้ ูแลระบบคอมพิวเตอร์

- ประชุมวางแผน - เสนอโครงการฯ ดาเนินงานโครงการฯ - ติดตามผล สรุปโครงการ

บุคลากรในสังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

-

70,000

-

-

70,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังความรู้สดู่ ิจิทัล
สานักงาน กศน. จ.กาฬสินธุ์

- ประชุมวางแผน - เสนอโครงการฯ ดาเนินงานโครงการฯ - ติดตามผล สรุปโครงการ

บุคลากรในสังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ กศน.อาเภอ
กศน.ตาบล บรรณารักษ์

-

60,000

60,000

-

120,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Skill Up -Skill
เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ในสถานศึกษาสังกัด สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2565

1. สารวจความต้องการของ
กลุม่ เป้าหมาย
2. ดาเนินการคัดกรองความรู้
ความสามารถของผูส้ มัครฯ
3. จัดอบรมตามโครงการฯ

ผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถด้าน
การสอนวิชาอาชีพ ที่มีความ
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม
ฯ เป็นวิทยากรในสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
กาฬสินธุ์

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15 โครงการ กศน. งามตา ประชาชื่นใจ เพื่อการพัฒนา 1. ประชุมบุคลากร/คณะทางาน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. วางแผนงาน/ออกแบบกิจกรรม
3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รายงานผลการดาเนินงาน

บุคลากรหน่วยงาน / สถานศึกษา
ในสังกัด

60,000

-

-

-

60,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลือ่ นและ
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ/
ขยายผลศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ออกแบบกิจกรรมการดาเนินงาน
พอเพียงด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 2. แต่งตัง้ คณะทางาน
3. นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา/ครูผชู้ ่วย/ครู
อาสาสมัครฯ/ครู กศน.ตาบล จา
กกศน.อาเภอ 6 แห่ง ที่ยังไม่รับ
การประเมินเป็น ศรร. จานวน 30
คน

-

15,000

-

-

15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

17 โครงการมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธุ์ ประจาปี
2565

1.จัดประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัด
2. แต่งตัง้ คณะทางานตามโครงการฯ
3. ดาเนินงานตามโครงการฯ

1.ผูบ้ ริหารหน่วยงาน/ครู
2.ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 18 แห่ง
3.ครู กศน 18 อาเภอ
4.นักศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.ผูเ้ รียน/
ผูร้ ับบริการ

-

-

400,000

-

400,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

18 โครงการนิเทศติดตามผลการดาเนินงานการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/
เสนอโครงการ
2. ดาเนินงานตามโครงการฯ
3. ดาเนินงานนิเทศ ติดตามผล

คณะ กรรมการนิเทศติดตามงาน
การศึกษาต่อเนื่องระดับจังหวัด 4
คน

-

7,500

7,500

-

15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

-

18,000

-

-

18,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 1. สารวจข้อมูลสารสนเทศ
กศน.ตาบล 135 ตาบล
ภูมิปัญญาท้องถิ่น หนึ่งชุมชน หนึ่งนวัตกรรม พัฒนา 2.รวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลที่เป็นระบบ
ถิ่นไทยงาม” ออนไลน์
ออนไลน์ เป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 135
ตาบล
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาหลักสูตร
อาชีพออนไลน์ (Online Learning)

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทา
หลักสูตรอาชีพออนไลน์
2.รวบรวมหลักสูตรอาชีพออนไลน์
รูปแบบกลุม่ สนใจ รูปแบบหลักสูตรชั้น
เรียนวิชาชีพระยะสัน้ 1 อาเภอ อาชีพ
ของ กศน.อาเภอทุกแห่ง

1.ครู กศน.ตาบล ๆ ละ 1 คน 135
คน
2.เจ้าหน้าที่งานการศึกษาต่อเนื่อง
อาเภอ ละ 1 คน
3.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสิน้ 153 คน

-

90,000

-

-

90,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการ
ลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/
เสนอโครงการ
2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ
3. รายงานผลการดาเนินงาน

1. ครู กศน. ที่รับผิดชอบงาน
การศึกษาพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่
งานทะเบียน อาเภอละ 2 คน (36)
2. เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง (4)

-

15,000

-

-

15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

23 โครงการมหกรรมกีฬา กศน.กาฬสินธุ์ เกมส์
ประจาปี 2565

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/
เสนอโครงการ
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. รายงานผลการดาเนินงาน

1. ผูบ้ ริหาร (2) /ข้าราชการ (3)
/ลูกจ้างประจา (4) /พนักงาน
ราชการ (24) /ครูอาสาสมัครฯ (2)
/พนักงานบริการ (2)

-

80,000

-

-

80,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

24 โครงการกศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games

1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน/
เสนอโครงการ
2. จัดกิจกรรมตามโครงการ
3. รายงานผลการดาเนินงาน

1. ผูบ้ ริหาร (2) /ข้าราชการ (3)
/ลูกจ้างประจา (4) /พนักงาน
ราชการ (24) /ครูอาสาสมัครฯ (2)
/พนักงานบริการ (2)

-

134,000

-

-

134,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

8,410

8,410

8,410

8,410

33,640

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

-

20,000

-

-

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

25 โครงการรถโมบายห้องสมุดเคลือ่ นที่แห่งการเรียนรู้สู่ 1. รถโมบายห้องสมุดเคลือ่ นที่
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ 2565
2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ DIY
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
26 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในงานวันเด็ก
ประจาปี 2565

นักศึกษา กศน. นักเรียน
ในระบบ และประชาชนทั่วไป
จานวน 2,850 คน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
ฐานกิจกรรมการเรียนรู้
จานวน 500 คน

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ
ดาเนินงานห้องสมุดประชาชน สู่ Digital Library

1. นาเสนอผลการดาเนินงาน
2. วิเคราะห์ และ สรุปผล

1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 18 คน
2. บรรณารักษ์ ขรก. 3 คน
3. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 คน
4. บรรณารักษ์จ้างเหมา 16 คน
5. บุคลากร 12 คน

-

-

15,000

-

15,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

28 โครงการอบรมสร้างภูมิคมุ้ กันและป้องกันยาเสพติด
ให้กับสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจาปีงบประมาณ 2565

1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจและ
การสร้างภูมิคมุ้ กัน
2. ให้ความรู้ กระบวนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุข

1. เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ อาเภอ ละ 2 คน
จานวน 36 คน
2. ผอ. กศน.อาเภอ 18 คน
3. เจ้าหน้าที่จังหวัด จานวน 6 คน
รวม จานวน 60 คน

-

4,000

-

-

4,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาฬสินธุ์

สานักงาน กศน.จังหวัดกาแพงเพชร

-

172,000

159,480

-

331,480

1 โครงการชี้แจงแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active ชี้แจงแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
Learning) เพื่อพัฒนาทักษะผูเ้ รียน
(Active Learning) เพื่อพัฒนาทักษะ
ผูเ้ รียนในทศวรรษที่ 21

ข้าราชการ / ครูอาสาสมัคร และ
ครู กศน.ตาบล / บุคลากร
สนง.กศน.จังหวัด รวมทั้งหมด
จานวน 140 คน

-

-

159,480

-

159,480

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาแพงเพชร

2 โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)

ครู กศน. จานวน 70 คน

-

172,000

-

-

172,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดกาแพงเพชร

1 วิทยากรบรรยาย/สาธิต ครู กศน.
2 ร่วมกันวิพากษ์/เสนอแนะ
3 แก้ไข/ปรับปรุง
4. สรุปผลโครงการ

สานักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี
1 โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสือ่ สารและการมีงานทา

จัดกิจกรรมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อ ประชาชนทั่วไป 400 คน
การสือ่ สารและการมีงานทา

2 โครงการสร้างและพัฒนาการเรียนรู้
โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสร้าง
และพัฒนาการเรียนรู้ โคก หนอง นา
โมเดล

ประชาชน 250 คน

1. ซ่อมแซมและปรับปรุงรถห้องสมุค
เคลือ่ นที่ (รถโมบาย)

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จานวน 1,000 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี
1 โครงการส่งเสริมการอ่านเคลือ่ นที่
รถห้องสมุดเคลือ่ นที่

145,000

145,000

145,000

145,000

580,000

120,000

120,000

120,000

120,000

480,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดจันทบุรี

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดจันทบุรี

-

-

45,000
ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชลบุรี

-

45,000
-

45,000

-

-

45,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

ไตรมาส 1
12,359,339

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
6,210,283 45,971,711

ไตรมาส 4
42,008,312

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

106,549,645

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบ

1. จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. จัดการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3.
จัดหาสือ่ หนังสือเรียน 4. จัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน 5. นิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผล 6. จัดสอบ E-Exam

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง
15 – 59 ปี ภาคเรียนที่2/2563
จานวน 32,596 คน ภาคเรียนที่
1/2564 จานวน 32,596 คน

9,691,668

3,876,674

43,612,500

39,735,843

(งบรายจ่
ายอื่น)
96,916,685

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาสือ่ /
หนังสือพิมพ์ และวารสาร
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาสือ่ ฯ
3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 1.
ห้องสมุดจานวน 18 แห่ง 2. กศน.
ตาบลจานวน 124 แห่ง

1,482,984

1,482,982

1,482,982

1,482,982

5,931,930

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. จัดกิจกรรมให้กับผูไ้ ม่รู้หนังสือหรือผู้ ผูไ้ ม่รู้หนังสือหรือผูร้ ู้หนังสือใน
ลืมหนังสือ
พืน้ ที่ จังหวัดชัยภูมิ จานวน 1,074
2. นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
คน

147,675

147,675

147,675

147,675

590,700

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต

1. จัดอบรม
2. ด้านสิทธิและหน้าที่
3. ด้านการสร้างจิตสาธารณะ
4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
จานวน 3,990 คน

114,712

114,712

114,714

114,712

458,850

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. ฝึกอบรม
2. จิตอาสา

ประชาชนทั่วไป จานวน 2,866 คน

286,600

286,600

286,600

286,600

1,146,400

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

- จัดอบรม

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,055 คน

105,500

105,500

105,500

105,500

422,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

7 โครงการ จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการ

กิจกรรมหลัก
1. จัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับคนพิการ
2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
สาหรับคนพิการ
3. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
สาหรับคนพิการ

เป้าหมาย
1. นักศึกษาและประชาชนทั่วไปผู้
พิการ
2. ครูผสู้ อนคนพิการ ภาคเรียนที่
2/2563
1). จานวนนักศึกษาผูพ้ ิการ
จานวน 51 คน ภาคเรียนที่1/2564

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

135,000

135,000

135,000

135,000

540,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

8 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ด้าน นิเทศ กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงาน 1. ผูบ้ ริหาร 18 คน
พัสดุตามพระราชบัญญัติ
ในด้านต่างๆ
2. ผูป้ ฏิบัติงานด้านพัสดุ 16 คน
3. เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.
จังหวัด 7 คน รวมทั้งสิน้ 64 คน

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

9 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินของสถานศึกษา 1. จัดอบรมบรรยายให้ความรู้
สอบทานความรู้ความเข้าใจ
2. สอบทานการจัดทาเอกสารการ
เบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา

1. ผอ. กศน. อาเภอ 16 คน
2. ครู กศน. ตาบล 124 คน
3. เจ้าหน้าที่การเงินอาเภอ 16 คน
รวมทั้งสิน้ 156 คน

-

61,140

61,140

-

122,280

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

10 โครงการส่งเสริมการอ่าน

ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษา จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมรัก
การอ่าน 1. จัดให้มีบริการรถห้องสมุด
เคลือ่ นที่

1. ห้องสมุด 18 แห่ง
2. กศน.ตาบล 124 แห่ง
3. กศน.อาเภอ 16 แห่ง 4. บ้าน
หนังสือชุมชน รวม 341 แห่ง

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

11 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

1. คณะกรรม การส่งเสริม กศน.
จังหวัดชัยภูมิ
2. ผูบ้ ริหาร
3. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สังกัด สานักงาน กศน. จังหวัด
ชัยภูมิ รวมทั้งสิน้ 39 คน

-

-

25,600

-

25,600

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 201

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 1. จัดหาคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย
สานักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ 1
ที่มีประสทธิภาพ
แบบที่ 2
แห่ง
2. จัดหาตูส้ าหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์
3. จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
4. จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

สานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1.พัฒนาหลักสูตร
ผูด้ ้อยโอกาส ผูข้ าดโอกาส ผูพ้ ลาด
2.พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้
โอกาสและประชาชนที่อยู่นอก
3.จัดหาสือ่ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระบบโรงเรียน จานวน 4,500 คน
4.พัฒนาระบบนิเทศติดตามวัดผล
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง

1.พัฒนาทักษะชีวิต
2.พัฒนาสังคมและชุมชน
3.ส่งเสริมกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย

1.พัฒนาระบบการส่งเสริมการอ่าน
ประชาชนทั่วไปจานวน
ให้กับประชาชน
28,000 คน
2.พัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่
3.พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคลังความรู้

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัด
ชุมพร จานวน 4,200 คน

ไตรมาส 1

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

395,200

-

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
-

-

395,200

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดชัยภูมิ

4,145,000

4,145,000

4,145,000

4,145,000

16,580,000

3,375,000

3,375,000

3,375,000

3,375,000

13,500,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชุมพร

420,000

420,000

420,000

420,000

1,680,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชุมพร

350,000

350,000

350,000

350,000

1,400,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดชุมพร
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สานักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
659,200
153,000

ไตรมาส 1
153,000

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
424,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,389,200

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาชุมชน
บนพื้นที่สูงของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” สานักงาน กศน.
จังหวัดเชียงราย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”
2. สัมมนาให้ความรู้แก่ครู ศศช.
3. นิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรม
4. จัดทาคูม่ ือแนวทางการจัดการศึกษา
นอกระบบฯ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา
“แม่ฟ้าหลวง” สังกัด สานักงาน
กศน.จังหวัดเชียงราย
จานวน 154 แห่ง

-

506,200

-

271,000

777,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดเชียงราย

2 โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพสาหรับผูส้ ูงอายุ

จัดกิจกรรมหลักสูตรผูส้ ูงอายุ
แบ่งหมวดวิชาออกเป็น 3 หมวย
( 120 ชั่วโมง )

ผูส้ ูงอายุ จาก 18 อาเภอ ๆ ละ 50
คน รวม 900 คน

153,000

153,000

153,000

153,000

612,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดเชียงราย

-

-

สานักงาน กศน.จังหวัดตรัง

-

1 โครงการส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์สาหรับครู กศน.ตาบล สานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง

อบรมเทคนิคและทักษะการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ครู กศน.
ตาบล

ครู กศน.ตาบล จานวน 87 คน

2 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยการปลูก
สมุนไพรไทยเพื่อการบารักษาโรค

อบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการปลูก ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี
สมุนไพรและสรรพคุณฯ
จานวน 1740 คน (ตาบลละ 20
คน 87 ตาบล)

สานักงาน กศน.จังหวัดตราด
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรการศึกษา
นอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551

149,220
-

51,780

-

-

51,780

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง

-

97,440

-

-

97,440

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดตรัง

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดตราด

70,570
1.ศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ ครู ครูผชู้ ่วย ครู กศน.ตาบล และ
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ผเู้ กี่ยวข้อง จานวน 10
2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
คน
3.ดาเนินงานจัดการเรียนรู้
4.ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้

149,220

70,570

-

70,570
-

70,570

-

141,140
-

141,140
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สานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อกาหนด และ
แนวทางปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดสานักงาน
กศน. จังหวัดนครปฐม

ดาเนินการจัดประชุมตามโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้าง
ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ
ข้อกาหนด และแนวทางปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครู
อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
ครู กศน.ตาบล และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง จานวน 60 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
177,220
-

ไตรมาส 1
70,000

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

247,220

70,000

-

-

-

70,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา
ดาเนินการจัดกิจกรรม
ระบบแอพพลิเคชั่นในห้องสมุด ของสานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาฯ บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จานวน 45
คน

-

50,000

-

-

50,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. สังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ในการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง สังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม จานวน 68 คน

-

44,520

-

-

44,520

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครู
อาสาสมุคร ครู กศน.ตาบล
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และวิทยากร
วิชาชีพ จานวน 95 คน

-

82,700

-

-

82,700

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม

ดาเนินการอบรมตามโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพครู กศน. สังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ในการ
ใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรการจัด จัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของ สานักงาน กศน.
พัฒนาอาชีพของ สานักงาน กศน.
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 204

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
27,670
7,665

ไตรมาส 1
7,665

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
7,665

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

50,665

1 โครงการประชุมสรุปแผนและผลการดาเนินงานการ 1. เสนอขอความเห็นชอบแผนการ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2565
อัธยาศัยจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2565
2. สรุปผลการดาเนินงานการจัด
กิจกรรมในปีงบประมาณ

มีผเู้ ข้าร่วมประชุม
จานวนทั้งสิน้ 23 คน

-

20,005

-

-

20,005

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครพนม

2 โครงการประชุมประจาเดือน ประจาปีงบประมาณ
2565 สานักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

จานวนทั้งสิน้ 58 คน

7,665

7,665

7,665

7,665

30,660

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครพนม

90,920

1,827,260

770,940

39,900

2,729,020

สร้างความรู้ความเข้าใจกับผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมชี้แจง ฯ

สานักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา
1 โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์

1.Live สด ผ่าน Facebook
2. Qr น่ารู้
3. Qr Code ส่งเสริมการอ่าน
4. ส่งเสริมการอ่านผ่านสือ่ ออนไลน์
5. เกร็ดความรู้ผ่านสือ่ ออนไลน์

ประชาชน 60 คน

2 โครงการ อบรมพัฒนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและแนวทางปลุกพลังการอ่านด้วยห้องสมุดให้มี
ชีวิตสไตล์ Modern Library

อบรมพัฒนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ห้องสมุด ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรม จานวน 37 คน
ส่งเสริมการอ่านและแนวทางปลุกพลัง
การอ่านฯ

3 โครงการการประเมินคัดเลือก กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดาเนินการลงพื้นที่เพื่อประเมินคัดเลือก กศน.ตาบล จานวน 4 แห่ง
ดี พรีเมี่ยม “ระดับจังหวัด”
กศน.ตาบลต้นแบบ 5 ดี
พรีเมี่ยม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 “ระดับกลุม่ ศูนย์อาเภอ”
จานวน 4 แห่ง

-

43,000

-

-

43,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

-

-

-

16,820

16,820

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

-

-

18,800

-

18,800

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา
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4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

1. เขียนโครงการประชุม
2. วางแผนและแต่งตัง้ คณะกรรมการ
3.ดาเนินการตามโครงการ
4.สรุปผลโครงการ
5.สรุปผลและติดตามผล

1 ผูบ้ ริหาร จานวน 11 คน
2 ครูผสู้ อนคนพิการ
จานวน 17 คน
3 เจ้าหน้าที่จังหวัด
จานวน 10 คน
4 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขต 11 จานวน 5 คน
รวมทั้งสิน้ 43 คน

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง

1.ประชุมการจัดทาแผนงาน/โครงการ/
กรอบการดาเนินงาน
2.ดาเนินการจัดโครงการตามกรอบการ
ดาเนินงาน
3.ประชุมเพื่อสรุปผลติดตามการ
ดาเนินงานโครงการฯ

ผูบ้ ริหารการศึกษา 2 คน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา 32 คน
ข้าราชการ/ครู กศน.ตาบล 362
คน บุคลากร กศน.จังหวัด
นครราชสีมา 34 คน

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผสู้ อนหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.วางแผนการดาเนินงาน
2.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
3.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4.จัดทาแบบประเมินสมรรถนะ
ครูผสู้ อน
5.จัดทาระบบการประเมิน ผ่านระบบ
online ฯลฯ

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1. วางแผนการดาเนินงาน
2. เสนอขออนุมัติโครงการฯ
3. ดาเนินการตามโครงการฯ
4. รวมรวมแผนการจัดการเรียนรู้
5. จัดทาสรุปผลและรายงานผลการ
ดาเนินโครงการฯ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

54,340

-

54,340

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

23,080

130,400

130,400

23,080

306,960

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา
รวมทั้งสิน้ 615 คน

-

1,458,060

-

-

1,458,060

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

1. ผูบ้ ริหาร จานวน 7 คน
2. ครู ปวช. จานวน 21 คน
3. เจ้าหน้าที่งาน ปวช.
จานวน 1 คน
4. เจ้าหน้าที่จังหวัด จานวน 10
คน รวมกลุม่ เป้าหมาย จานวน 39
คน

-

125,300

-

-

125,300

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1. สรุปจานวนราชวิชา
2. เสนอขออนุมัติโครงการฯ
3. ดาเนินการตามโครงการฯ
4. ส่งต้นฉบับข้อสอบวัดผล
5. จัดทาสรุปผลและรายงานผล
การดาเนินโครงการฯ

1. ผูบ้ ริหาร จานวน 7 คน
2. ครู ปวช. จานวน 21 คน
3. เจ้าหน้าที่งาน ปวช.
จานวน 1 คน
4. เจ้าหน้าที่จังหวัด จานวน 10
คน รวมกลุม่ เป้าหมาย จานวน 39
คน

-

-

118,100

-

118,100

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

9 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1.สารวจนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ
หลักสูตร ปวช. และนักศึกษาตกหล่น
ที่มีความประสงค์จะประเมินมาตรฐาน
วิชาชีพ
2.ประสานงานและหาแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับวิทยาลัยที่
เป็นศูนย์สอบ
3.จัดทาโครงการ เพื่อ เสนอขออนุมัติ
โครงการฯและแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินโครงการฯ
4.เตรียมความพร้อม
5.ดาเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตร ปวช. กับวิทยาลัยที่เป็นศูนย์
สอบ

1 ครู ปวช. /ครู อื่นๆ จานวน 25
คน
2 คณะกรรมการจากอาชีวศึกษา
จานวน 15 คน 3 นักศึกษา ปวช.
จานวน 100 คน

-

70,500

-

-

70,500

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา
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งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้
สาหรับผูไ้ ม่รู้หนังสือให้กับครูอาสาสมัคร กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

1.วางแผนการดาเนินงาน
2.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
3.ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
4.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดแจ้งครูอาสาฯ

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร / ข้าราชการครู / ครู
อาสาสมัคร กศน./ คณะทางาน
สานักงาน กศน.จังหวัด
นครราชสีมา รวมทั้งสิน้ 150 คน

-

-

158,100

-

158,100

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

11 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน
สังกัด สานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

-จัดทาแผนงาน/โครงการ/กรอบการ
ดาเนินงาน
-ดาเนินการจัดโครงการฯ
-ติดตามการดาเนินงาน/ขยายผล

กศน.ตาบล จากกศน.อาเภอๆละ
2 คน รวมทั้งสิน้ 64 คน

67,840

-

-

-

67,840

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

12 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงาน
ด้านจิตอาสาเพื่อขยายผลโครงการจิตอาสา
ของสานักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา

- ประชุมผูบ้ ริหารและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการจัดขยายผลโครงการจิต
อาสาของสานักงาน กศน. ระดับกลุม่
ศูนย์อาเภอ
- ดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ
ดาเนินงานด้านจิตอาสา
- จัดทาสรุปผลและรายงานผลการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม

บุคลากรสังกัดิสานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา จานวน 200
คน

-

-

90,000

-

90,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4
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ชื่องาน/โครงการ

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการศึกษาและการจัดกระบวน การเรียนรู้
สาหรับครู กศน. สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
นครราชสีมา

สานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 โครงการทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน
การเงินบัญชีและพัสดุ ประจาปีงบประมาณ 2565
สานักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

- จัดทาโครงการ และเสนอขออนุมัติ
โครงการฯ - แต่งตัง้ คณะกรรมการ
และคณะทางานเพื่อดาเนินโครงการฯ จัดทาโครงการ และเสนอขออนุมัติ
โครงการฯ - แต่งตัง้ คณะกรรมการ
และคณะทางานเพื่อดาเนินโครงการฯ
“โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาและ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ สาหรับครู
กศน. สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
นครราชสีมา - สรุปผลและรายงานผล

1. ครู กศน.ตาบล จานวน 64 คน
2. คณะวิทยากร จานวน 2 คน
3. คณะทางาน จานวน 9 คน รวม
จานวน 75 คน

ไตรมาส 1
-

-

- ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ จานวน 84 คน
การเบิกจ่าย
- ซักถามประเด็นสงสัยในการ
ปฏิบัติงานและการจัดทาเอกสาร
- สรุปประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
ไตรมาส1-3

สานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู English Boot Camp
สังกัด สานักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

-

251,000
1.วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ
2.เขียนโครงการ/กาหนดการ
3.ดาเนินการจัดทาคูม่ ือ/หลักสูตร
4.ประสานงานวิทยากร
5.ประสานงานให้ครูเข้ารับการอบรม
6.ดาเนินการจัดโครงการ
7.นิเทศ กากับ ติดตาม
8.ประเมินผลโครงการ
9.สรุป/รายงานผล

ครู กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ที่เข้า
รับการอบรม 15 อาเภอ และ
สถานศึกษาขั้นตรง จานวน 60 คน
คณะทางานและดาเนินการจัด
โครงการ จานวน 10 คน

-

246,000

ไตรมาส 4

201,200

-

250,000

-

201,200

248,900

(งบรายจ่า248,900
ยอื่น)

248,900
-

250,000
-

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครสวรรค์

248,900

33,400
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

784,400
-

246,000
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

2 โครงการอบรมครู กศน.ตาบล จัดการเรียนการสอน 1. แต่งตัง้ คณะจัดโครงการ
แบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)
2. ประชุมวางแผน
3. เตรียมความพร้อม
4. จัดโครงการอบรมครู กศน.ตาบล
5. สรุปผลและประเมินผล

เป้าหมาย
ผูบ้ ริหาร จานวน 18 คน ครู
กศน.ตาบล จานวน 163 คน
เจ้าหน้าที่สานักงาน กศน.จังหวัด
จานวน 10 คน รวมทั้งสิน้ จานวน
191 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสานักงาน กศน.จังหวัด
นนทบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1
5,000

กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรในสังกัดเกี่ยวข้อง
รวม 89 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

250,000

432,550
-

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

250,000

33,400

-

-

432,550

538,400

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนครสวรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนนทบุรี

432,550

-

-

432,550

756,751

756,751

756,751

756,752

3,027,005

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. สารวจกลุม่ เป้าหมาย
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. จัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ
4. นิเทศติดตาม/สรุปผล
5. รายงานผลการดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป/
ผูส้ นใจ/ผูล้ ืม/ผูไ้ ม่รู้หนังสือ จานวน
3,150 คน

433,125

433,125

433,125

433,125

1,732,500

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนราธิวาส

2 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. สารวจกลุม่ เป้าหมาย
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. จัดกระบวนการศึกษา
4. นิเทศติดตาม/สรุปผล
5. รายงานผลการดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป จานวน 2,787 คน

80,126

80,126

80,126

80,127

320,505

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนราธิวาส

3 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. สารวจกลุม่ เป้าหมาย
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. การจัดกิจกรรมการศึกษา
4. นิเทศติดตาม/สรุปผล
5. รายงานผลการดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,780 คน

178,000

178,000

178,000

178,000

712,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนราธิวาส
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4 โครงการการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1. สารวจกลุม่ เป้าหมาย
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. การจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4. นิเทศติดตาม/สรุปผล
5. รายงานผลการดาเนินงาน

ประชาชนทั่วไป จานวน 655 คน

65,500

65,500

65,500

65,500

262,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดนราธิวาส

5 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย

1. สารวจกลุม่ เป้าหมาย
2. วางแผนการดาเนินงาน
3. การจัดกิจกรรม
4. นิเทศติดตาม/สรุปผล
5. รายงานผลการดาเนินงาน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป จานวน 71,400 คน

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดนราธิวาส

สานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

-

145,700

-

259,850

405,550

1 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู
ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps
for Education สาหรับ ครู กศน.

1. จัดทาคูม่ ือหลักสูตร
2. อบรมหลักสูตรการพัฒนาครู

1. ครู กศน.ตาบลจานวน 98 คน
2. ครูศูนย์การเรียนชุมชน จานวน
1 คน

-

145,700

-

-

145,700

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน

2 โครงการอบรมพัฒนาพนักงานราชการ
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

อบรมพัฒนาพนักงานราชการ
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดน่าน

พนักงานราชการ จานวน 250 คน

-

-

-

259,850

259,850

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดน่าน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดบึงกาฬ

สานักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
1 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ของ สานักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

278,300
1. ประชุมคณะทางานฯ
2. ดาเนินกิจกรรม
3. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผูบ้ ริหารและข้าราชการ พนักงาน
ราชการ จ้างเหมาบริการ รวม
ทั้งสิน้ จานวน 173 คน

278,300

-

-

-

278,300
-

278,300
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
112,200
37,800

ไตรมาส 1
467,820

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
74,360

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

692,180

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ กศน.อาเภอ
เมืองปทุมธานี

พัฒนาครูให้จัดการศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย
สนองตอบ ความต้องการของผูเ้ รียน
และชุมชน

- บุคลากร กศน.อาเภอเมือง
ปทุมธานี จานวน 29 คน

142,200

-

-

-

142,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมุนไพรไทยกับการรักษา
และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

อบรมให้ความรู้ครูเกี่ยวกับหลักสูตร
สมุนไพรไทยกับการรักษาและ
เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

บุคลากร กศน.อาเภอเมือง
ปทุมธานี จานวน 29 คน

142,200

-

-

-

142,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสือ่
อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบออนไลน์

พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ
ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและ
ในการใช้งานแอพพลิเคชั่นทางการศึกษา บุคลากร ครู กศน.ตาบล จานวน
11 คน

-

50,350

-

-

50,350

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรฝึกอาชีพเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
(First S – curve และ New S – curve)

พัฒนาครูและวิทยากรฝึกอาชีพให้มี
ความรู้และทักษะพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการศึกษาอาชีพ และการจัดทาสือ่
การจัดการศึกษาอาชีพ

-

-

37,800

-

37,800

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

อบบุคลากรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา บุคลากร กศน.อาเภอลาดหลุม
ให้มีความทันสมัย สนองตอบความ
แก้ว จานวน 13 คน
ต้องการของผูเ้ รียนและชุมชน

-

61,850

-

-

61,850

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

6 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาสือ่ การ
สอน

อบรมครูผสู้ อนให้มีความรู้ความเข้าใจ ครูและบุคลากร กศน. จานวน 24
ในหลักการผลิตสือ่ นวัตกรรม CODING คน
(K) และมีทักษะในการผลิตสือ่
นวัตกรรม CODING

51,720

-

-

-

51,720

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมุนไพรไทยต้านภัยเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.พัฒนาหลักสูตรสมุนไพรไทย
2.จัดทาหลักสูตร สือ่ รูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ฯ

131,700

-

-

-

131,700

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ครู กศน.
ตาบล และวิทยากร จานวน 19 คน

บุคลากร กศน.อาเภอสามโคก
และวิทยากร จานวน 16 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสือ่ และ
เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสือ่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และบุคลากร
การสอนแบบออนไลน์
กศน.อาเภอธัญบุรี จานวน 16 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
-

794,845

1 โครงการการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ

- จัดทาฐานข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ/ผูล้ ืม
หนังสือในพื้นที่
- จัดกิจกรรมการศึกษา
- จัดทา/พัฒนาหลักสูตร/สือ่ การเรียน
การสอน

2 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่รู้หนังสือ
หรือลืมหนังสือ 499 คน

-

-

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
-

676,730

74,360

-

74,360

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปทุมธานี

1,471,575

147,950

-

126,500

-

274,450

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปราจีนบุรี

จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต 8 ปราจีนบุรี 2,615 คน
ด้าน

162,495

-

138,230

-

300,725

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปราจีนบุรี

3 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ดาเนินงานตามโครงการการศึกษา

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี 1,503 คน

324,800

-

276,400

-

601,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปราจีนบุรี

4 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดาเนินงานตามโครงการ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ปราจีนบุรี 738 คน

159,600

-

135,600

-

295,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดปราจีนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดปัตตานี

สานักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษารองรับ ศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สังคมดิจิทัล
เทคโนโลยีทางการศึกษารองรับสังคม
ดิจิทัล

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู
ครูผชู้ ่วย ครู กศน. ตาบล ครู
อาสาฯ ปอเนาะ ครุอาสาฯ ตาบล
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผูเ้ กี่ยวข้อง

2,104,000
-

2,104,000

-

-

2,104,000
-

2,104,000
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดพังงา
1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
-ดาเนินการจัดกิจกรรม
-การวัดผลประเมินผล
-นิเทศ กากับ ติดตามผล
-สรุปผลการดาเนินการ

นศ.ขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาตาม
เป้าหมาย จานวนทั้งสิน้ 2,613 คน

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1.สารวจข้อมูลผูไ้ ม่รู้หนังสือ
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
3.จัดหาสือ่ แบบเรียน
4.พัฒนาครูให้มีทักษะฯ

ไตรมาส 1
1,096,700

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1,096,700
1,096,700

ไตรมาส 4
1,096,700

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,386,800

549,670

549,670

549,670

549,670

2,198,680

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา

ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือและผูล้ ืม
หนังสือ จานวน 300 คน

34,100

34,100

34,100

34,100

136,400

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา

1.จัดกระบวนการเรียนรู้
2.นิเทศติดตามผล
4 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก 1.สารวจปัญหา/ความต้องการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.จัดทาหลักสูตร/โครงการฯ
3.จัดอบรมตามโครงการฯ
4.คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ฯ
5.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
6. รายงานผล

ประชาชนทั่วไป จานวน 1920 คน

43,930

43,930

43,930

43,930

175,720

ภารกิจต่อเนื่อง

ประชาชนทั่วไป จานวน 517 คน

51,600

51,600

51,600

51,600

206,400

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา
สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา

5 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ประชาชนทั่วไป จานวน 1,310 คน

131,000

131,000

131,000

131,000

524,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.ประชุม/วางแผน
2.สารวจสภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
3.การจัดทาหลักสูตร
4.จัดทาโครงการ
5.ดาเนินโครงการฝึกอบรม

สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 อาเภอ 1 อาชีพ 1. วางแผนการจัด
2.จัดกิจกรรมตามโครงการ
3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
4. รายงานผล

ผูด้ ้อย พลาด และขาดโอกาสทาง
การศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป
จานวน 110 คน

49,500

49,500

49,500

49,500

198,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา

7 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
(กลุม่ สนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)

1.วางแผนการจัด
2.จัดกิจกรรมตามโครงการ
3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล

ประชาชนทั่วไป จานวน 340 คน

119,000

119,000

119,000

119,000

476,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา

8 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
(ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป)

1.วางแผนการจัด
2.จัดกิจกรรมตามโครงการ
3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล

ประชาชนทั่วไป จานวน 262 คน

117,900

117,900

117,900

117,900

471,600

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพังงา

438,196

594,050

310,471

561,250

1,903,967

สานักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
1 โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

1.เสนอขออนุมัติจัดประชุม
2. ดาเนินการจัดประชุม
3.สรุป/รายงานผล

ผูบ้ ริหารและบุคลากร ในสังกัด
สานักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง
รวมทั้งสิน้ จานวน 190 คน

-

90,000

-

-

90,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

2 โครงการนิเทศเพื่อพัฒนากิจกรรมการศึกษานอก
โรงเรียน ประจาปีงบประมาณ 2565

1.ประชุม วางแผนการนิเทศ
2.จัดทาการนิเทศ
3.การนิเทศ
4.สรุปผล/รายงาน

นิเทศสถานศึกษา 11 แห่ง ๆละ 3
ครั้ง ต่อปี

-

7,000

6,500

6,500

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

ผูบ้ ริหารการศึกษา ผอ.กศน.
อาเภอ ครูผสู้ อน บุคลากร กศน.
จานวน 40 คน

-

22,075

-

-

22,075

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

3 โครงการ “ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทา 1.แต่งตัง้ /ประชุมคณะทางาน
แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน 2.ประชุมจัดทาเอกสารหลักสูตร
เฉพาะบุคคล (IIP)” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 3.เสนอผูท้ รงคุณวุฒิ
4.เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร
5.นาหลักสูตรมาใช้
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

4 โครงการ พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1.ประชุมวางแผนการอบรมโครงการ
ครูต้นแบบฯ
2.ขออนุมัติโครงการฯ/
แต่งตัง้ คาสัง่ ฯ
3.ประชุมคณะวิทยากรฯ

บุคลากรสานักงาน กศน. จังหวัด
พัทลุง ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จานวน
70 คน

-

5,000

65,000

-

70,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคูม่ ือผูเ้ ข้ารับ
1. วางแผนจัดทาโครงการ/กิจกรรม
การประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565 2. เสนอโครงการพิจารณาอนุมัติ
3. แต่งตัง้ คณะทางาน
4. ดาเนินการจัดโครงการประชุมฯ

ผูบ้ ริหารและบุคลากรจานวน 35
คน

-

-

-

54,975

54,975

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

6 ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (IIP)” ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. จัดทาและนาเสนอขออนุมัติ
2. ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพฯ
3.ติดตามการจัดการเรียนการสอน
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ผูบ้ ริหารและบุคลกร
จานวน 40 คน

-

-

22,075

-

22,075

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนการจัด
กระบวนการเรียนรู้

1. วางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม
2. จัดทาโครงการ
3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. กากับ ติดตาม ประเมินผลฯ

ครู การศึกษานอกระบบ
จานวน 111 คน/ครั้ง

242,600

-

-

-

242,600

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

8 โครงการ ส่งเสริมการทดสอบการประเมินเทียบ
ระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด

1.ดาเนินการจัดการทดสอบการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษา 2 ครั้ง
2.นิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผลสรุป

ผูเ้ ข้ารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาจานวน 14 คน

-

15,080

-

15,560

30,640

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

9 โครงการส่งเสริมการทดสอบ การประเมินเทียบ
ระดับการศึกษา

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
2. ดาเนินการจัดการทดสอบการ
ประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ

ผูเ้ ข้ารับการประเมินเทียบระดับ
การศึกษาฯ จานวน75 คน/ครั้ง

-

15,280

-

15,280

30,560

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้านการใช้
ห้องเรียนออนไลน์

1. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. - บุคลากร สานักงาน กศน.
แต่งตัง้ คณะกรรมการงานโครงการ 3. จังหวัดพัทลุง จานวน 10 คน - ครู
ดาเนินการจัดโครงการพัฒนาครู กศน.ฯ กศน.จานวน 114 คน

11 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทาเครื่องมือวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน

1. สารวจรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ

12 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดทาและนาเสนอขออนุมัติ
2. จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. สรุปผลการจัดอบรม

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

163,256

-

163,256

-

326,512

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

- บุคลากร สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง จานวน 5 คน บุคลากรทางการศึกษา จานวน 30
คน

-

391,275

-

391,275

782,550

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

รวมทั้งสิน้ 68 คน

-

-

-

45,320

45,320

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
1.ประชุมบุคลากรผูเ้ กี่ยวข้อง
ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 2.สารวจพืน้ ที่จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
พอเพียงด้านการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2565 3.จัดทาโครงการฯ
4.ดาเนินการตามโครงการฯ

บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัด
พัทลุงจานวน 27 คน

-

16,000

-

-

16,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาหลักสูตรการจัด 1.จัดทา/ขออนุมัติโครงการฯ
การศึกษาต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2565
2.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาหลักสูตรการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง ประจาปีงบประมาณ 2565

บุคลากรสังกัดสานักงานกศน.
จังหวัดพัทลุงร่วมจัดทาหลักสูตร
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง จานวน
100 คน

-

-

21,300

-

21,300

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

15 โครงการประชุมผูบ้ ริหารสถานศึกษา บรรณารักษ์
และบุคลากร เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการ
ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปี
งบประมาณ 2565

1. ผูบ้ ริหารระดับจังหวัด
จานวน 2 คน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จานวน 11 คน
3. บรรณารักษ์
จานวน 15 คนฯ

32,340

32,340

32,340

32,340

129,360

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดพัทลุง

1. สร้างความเข้าใจการดาเนินการจัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
2. ประชุมเพื่อออกแบบจัดกิจกรรม
3. นารูปแบบมาใช้จัดกิจกรรม
4. ติดตามผล
5. ประเมินผล
6. รายงานผล
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร

ไตรมาส 1
2,028,280

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
2,028,795

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

4,057,075

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. พัฒนาหลักสูตร สือ่ แบบเรียน
2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
วัดผลประเมินผล และติดตามผูเ้ รียน

ประชาชนทั่วไป 2,170 คน

596,750

-

596,750

-

1,193,500

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร

2 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต
10ประการ
2. จัดกิจกรรมการจัดตัง้ ชมรม
/ชุมนุมฯ

ประชาชนทั่วไป 4,005 คน

230,230

-

230,345

-

460,575

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1.การวางแผนดาเนินงาน
2. การดาเนินงานตามแผน
3.การติดตามประเมินผล
4.การรายงานผลและการพัฒนา

ประชาชน 2,670 คน

534,000

-

534,000

-

1,068,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร

4 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ประชาชนทั่วไป 1,335 คน
เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการใช้
กระบวนการกลุม่ การศึกษาจากสภาพ
จริง การปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันฯ

266,800

-

267,200

-

534,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร

5 โครงการ 1 อาเภอ 1 อาชีพ

-จัดในรูปแบบกลุม่ สนใจ พัฒนาอาชีพ ประชาชนทั่วไป 890 คน
ระยะสัน้ 30ชม.
-จัดในรูปแบบวิชาชีพ หลักสูตร 31
ชม.ขึ้นไป
-จัดในรูปแบบ 1 อาเภอ 1อาชีพ

400,500

-

400,500

-

801,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดพิจิตร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
1 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1. วางแผนการดาเนินการ
2. จัดกิจกรรม
3. ติดตามประเมินผล รวบรวมฯ

ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ทั้ง 11
อาเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์
จานวน 71,456 คน

2 โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้
หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

1. สารวจข้อมูลกลุม่ เป้าหมาย
2. พัฒนาสือ่ ส่งเสริมการเรียน
การสอน
3. จัดการเรียนการสอนฯ

ประชากรวัยแรงงาน 16-59 ปี ที่
ไม่รู้หนังสือไทยและผูท้ ี่ลืมหนังสือ
ไทย จานวน 1,960 คน

3 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. กิจกรรมการเรียนการสอน
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3. วัดผล ประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ

ประชาชนในวัยแรงงานที่ไม่จบ
การศึกษาภาคบังคับ อายุ 16 ปี
ขึ้นไป จานวน 10,878 คน

4 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
9,420,727 13,102,011

ไตรมาส 1
11,528,211

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
7,846,927

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

41,897,876

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์

537,500

-

537,500

-

1,075,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์

10,423,411

7,846,927

10,423,411

7,846,927

36,540,676

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์

1. ประชุมวางแผน
ประชาชน จานวน 4,680 คน
2.จัดทาโครงการ
3. ติดต่อประสานงานเครือข่าย/เตรียม
วัสดุอุปกรณ์ฯ

248,000

688,000

936,000

-

1,872,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์

5 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1. ประชุมวางแผน
ประชาชน จานวน 4,680 คน
2.จัดทาโครงการ
3. ติดต่อประสานงานเครือข่าย/เตรียม
วัสดุอุปกรณ์ฯ

71,300

197,800

269,100

-

538,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์

6 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. ประชุมวางแผน
ประชาชน จานวน 4,680 คน
2.จัดทาโครงการ
3. ติดต่อประสานงานเครือข่าย/เตรียม
วัสดุอุปกรณ์ฯ

248,000

688,000

936,000

-

1,872,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดเพชรบูรณ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดแพร่
1 โครงการพัฒนาระบบด้านประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

1. อบรมให้ความรู้
2. การจัดทามาตรฐาน
3. ขับเคลือ่ นมาตรฐานสูก่ ารปฏิบัติ
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู นักศึกษา
76 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
817,682
428,490

ไตรมาส 1
518,150

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
428,690

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,193,012

79,690

-

66,520

-

146,210

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดแพร่

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทาสือ่
1. อบรมครู กศน.
นวัตกรรมสาหรับการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์) 2. ทดลองการใช้สอื่ นวัตกรรม
3. นิเทศติดตามผล
4. พัฒนา/ปรับปรุง

ครู กศน.ตาบล 102 คน

-

175,700

28,690

-

204,390

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดแพร่

3 โครงการพัฒนาครู กศน. ด้านการวิจัย เพื่อการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.

ครู กศน.ตาบล 117 คน

76,560

114,574

33,280

28,690

253,104

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดแพร่

4 โครงการพัฒนาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา
เลือกเสรี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

ครู กศน.ตาบล 78 คน

61,900

127,408

-

-

189,308

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดแพร่

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สคู่ ุณภาพการศึกษา
ประชาชน สานักงาน กศน.แพร่

- วางระบบการบริหารจัดการ/
การนิเทศเชิงรุก
- พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

- คณะกรรมการสถานศึกษา 72
คน - อาสานักศึกษา 40 คน บุคลากร กศน. 189 คน วิทยากรวิชาชีพ 40 คน

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดแพร่

6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งสูเ่ ป้าเข้าถึง
แก่น

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ศศช.
3. อบรมการพัฒนาครู กศน.ฯ

ครู กศน.ตาบล ครูอาสาฯ
ข้าราชการครู จ้างเหมาบริการ
รวม 186 คน

100,000

200,000

100,000

200,000

600,000

ต่อเนื่องภารกิจ

สานักงาน กศน.
จังหวัดแพร่

-

27,180

32,600

126,000

185,780

27,180

32,600

126,000

185,780

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดภูเก็ต

สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

อบรมบุคลากร

ผูบ้ ริหาร และบุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต
จานวน 60 คน

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

ไตรมาส 1
3,604,150

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1,375,000
3,604,150

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
1,375,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

9,958,300

1 โครงการส่งเสริมผูไ้ ม่รู้หนังสือ

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ
ในรูปแบบต่างๆ

ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือ / ผูล้ ืม
หนังสือ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม
จานวน 1,190 คน

327,250

-

327,250

-

654,500

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมหาสารคาม

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ให้กับทุกกลุม่ เป้าหมาย

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใน
เขตจังหวัดมหาสารคาม จานวน
5320 คน

305,900

-

305,900

-

611,800

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมหาสารคาม

3 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใน
เขตจังหวัดมหาสารคาม จานวน
5320 คน

1,064,000

-

1,064,000

-

2,128,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมหาสารคาม

4 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกิจกรรมการเรียนรู้

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปใน
เขตจังหวัดมหาสารคาม จานวน
2660 คน

532,000

-

532,000

-

1,064,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมหาสารคาม

5 โครงการ การจัดศึกษาตามอัธยาศัย

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
กศน.ตาบล ที่ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างในปี 2554 จานวน 16
แห่ง กศน.ตาบล 133 แห่ง
ห้องสมุดประชาชนอาเภอ 11 แห่ง
ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราช
กุมารี" 2 แห่ง

1,375,000

1,375,000

1,375,000

1,375,000

5,500,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมหาสารคาม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

ไตรมาส 1
1,040,133

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
237,060
785,765

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,062,958

1 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนการใช้ 1.นาเสนอผลการดาเนินงาน
จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการจัดทาแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2565
3.นาเสนอเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่แผนฯ ระดับ
กศน.อาเภอ และบุคลากรใน
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 41 คน

9,020

-

-

-

9,020

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือสาหรับคนไทย

1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งตัง้ คาสัง่
2.ประชุมคณะทางานมอบภารกิจ
3.ดาเนินงานโครงการ
4.นิเทศติดตามการดาเนินงาน
5.สรุปผลการดาเนินงาน

ประชาชนผูไ้ ม่รู้หนังสือและลืม
หนังสือในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 261 คน

71,775

-

71,775

-

143,550

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

3 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ติดตามโครงการ

ประชาชนทั่วไป จานวน 2132 คน

122,590

-

122,590

-

245,180

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

ประชาชนทั่วไป 1225 คน

245,000

-

245,000

-

490,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

4 โครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
3.ดาเนินงานตามโครงการ
4.สรุปและรายงานผล
5.ติดตามโครงการ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

5 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.่เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
3.จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
4.ติดตามรายงานผล

ประชาชนทั่วไป 450 คน

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งตัง้ คาสัง่
2.ประชุมคณะทางานมอบภารกิจ
3.ดาเนินงานโครงการ
4.นิเทศติดตามการดาเนินงาน
5.สรุปผลการดาเนินงาน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
โรงเรียน 13 คน

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564

1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งตัง้ คาสัง่
2.ประชุมคณะทางานมอบภารกิจ
3.ดาเนินงานโครงการ
4.นิเทศติดตามการดาเนินงาน
5.สรุปผลการดาเนินงาน

8 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ของ
สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

90,000

-

90,000

-

180,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

-

28,000

-

-

28,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

ข้าราชการ และ ครู กศน.ตาบล
จานวน 32 คน

14,080

-

-

-

14,080

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งตัง้ คาสัง่
2.ประชุมคณะทางานมอบภารกิจ
3.ดาเนินงานโครงการ
4.นิเทศติดตามการดาเนินงาน
5.สรุปผลการดาเนินงาน

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู และ
บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 40 คน

20,000

-

-

-

20,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

1.รวบรวมข้อมูลระบบประกัน
2.จัดทาโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ
3.แต่งตัง้ คณะทางาน
4.ดาเนินการจัดทาโครงการ
5.สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

ผูบ้ ริหาร เจ้าหน้าที่งานประกัน
คุณภาพการศึกษาและบุคลากรใน
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 59 คน

153,280

-

-

-

153,280

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

10 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการ
ดาเนินงานของสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.การชี้แจงนโยบายและจุดเน้น
2.การชี้แจงแนวทางการจัดสรร
3.การชี้แจงแนวทางการเบิกจ่าย

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 157 คน

149,500

-

-

-

149,500

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาสรุปผลการ
ดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

1.นาเสนอผลการดาเนินงาน
2.วิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง
3.กาหนดกุลยุทธ์การดาเนินงาน

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และบุคลากร
ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
มุกดาหาร จานวน 25 คน

11,500

-

-

-

11,500

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

12 โครงการประชุมสรุปผลการดาเนินงานการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ไตรมาสที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ชี้แจงนโยบายและจุดเน้น
2.สรุปผลการดาเนินงานไตรมาสที่ 1
3.วิเคราะห์สภาพปัญหา
4.แนวทางการดาเนินงานไตรมาสที่ 2

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู กศน.
และบุคลากรในสังกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดมุกดาหาร จานวน
157 คน

36,460

-

-

-

36,460

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

13 โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนาระดับอาเภอ (ครู
ข) และระดับตาบล (ครู ค) หลักสูตรการใช้งาน
โปรแกรมสานักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทา
สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

1.การใช้งานโปรแกรม MS word
2.การใช้งานโปรแกรม MS excel
3.การใช้งานโปรแกรม MS PPT
4.การสร้าง QR Code

วิทยากรแกนนาระดับจังหวัด
ระดับอาเภอ และระดับตาบล
จนาวน 60 คน

65,728

-

-

-

65,728

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

14 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
มุกดาหาร ปี 2565

1.แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม
2.จัดการประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร จานวน
16 คน

51,200

-

-

-

51,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

15 โครงการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลการดาเนินงาน
ของสานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เนื่องในงาน
กาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2565

1.แจ้งสถานศึกษาให้ดาเนินการ
2.เพิ่มมูลค่าสินค้าและเผยแพร่
3.สรุปผลการดาเนินงาน

่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป สามารถนาความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

-

95,100

-

-

95,100

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

16 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน

1.วางแผนการจัดกิจกรรม
2.ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรม
3.จัดทาโครงการ
4.จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
5.สรุปผลการดาเนินงาน

ประชาชนที่มาใช้บริการใน
ห้องสมุดประชาชน จานวน
43,800 คน

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

17 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

1.กาหนดแผนงานและกิจกรรม
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้าน
หนังสือชุมชน
3.รณรงค์ส่งเสริมการรักการอ่าน

ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ
บ้านหนังสือชุมชน จานวน
229,950 คน

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

18 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)

1.กาหนดแผนงานและกิจกรรม
ประชาชนทั่วไป จานวน 9,000 คน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
หน่วยบริการเคลือ่ นที่ (รถโมบาย)
3.รายงานผลการดาเนินงานและสรุปผล

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

19 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

1.กาหนดแผนงานและกิจกรรม
2.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัด
กิจกรรม
3.รายงานผลการดาเนินงานและ
สรุปผลการดาเนินงาน

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

20 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับชาวตลาด

1.ขออนุมัติโครงการพร้อมแต่งตัง้
ประชาชน 18,550 คน
คณะทางาน 2.ประชุมคณะทางานและ
มอบหมายภารกิจ 3.ดาเนินงาน
โครงการจัดทาห้องสมุดเคลือ่ นที่
สาหรับชาวตลาด
1.สารวจความต้องการสือ่ กิจกรรม
ประชาชน 9000 คน
ส่งเสริมการอ่าน
2.จัดซื้อสือ่ สาหรับรถห้องสมุดเคลือ่ นที่
3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ
ประชาชน

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

-

46,500

-

-

46,500

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

21 ่โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลือ่ นที่
สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 106
คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

22 โครงการ กศน.งามตา ประชาชื่นใจ สานักงาน กศน. 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
จังหวัดมุกดาหาร
2.จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
3.ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
4.รายงานผลการดาเนินงาน

ผูบ้ ริหารและบุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร
จานวน 28 คน

-

67,460

-

-

67,460

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

23 โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาสานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 130 คน

-

-

78,000

-

78,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

24 โครงการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาและการ 1.ประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น
แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์)
2.ประกวดผูน้ าชุมชนจิตอาสาดีเด่น
3.แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
(กศน.ชาเลนจ์)

ประชาชน นักศึกษา และครู กศน.
จานวน 80 คน

-

-

60,000

-

60,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษา 4 ปี (2565 - 2568) สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร จานวน 78 คน

-

-

118,400

-

118,400

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดมุกดาหาร

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
3.อบรมบุคลากรในหลักสูตรจิตอาสา
4.รายงานผลการดาเนินงาน

1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.จัดทาคาสัง่ แต่งตัง้ คณะทางาน
3.ดาเนินการจัดการประชุม
4.รายงานผลการดาเนินงาน

สานักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1.สารวจเป้าหมายผูไ้ ม่รู้หนังสือ
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
3.ประเมินผลการพัฒนาทักษะ
4.รายงานผลการดาเนินงาน

55 คน

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

1.สารวจความต้องการ
2.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
3.ประเมินผลโครงการ
4.รายงานผลโครงการ

ประชาชนทั่วไป 3090 คน

773,637

7,562

773,637

7,562

1,562,398

7,562

7,562

7,562

7,562

30,248

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดยโสธร

177,675

-

177,675

-

355,350

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดยโสธร
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3 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชาสัมพันธ์ผเู้ ข้าร่วมโครงการ
2.จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ติดตาม/รายงานผล

ประชาชนทั่วไป 967 คน

4 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคม ประชาชน 1974 คน
และชุมชน

สานักงาน กศน.จังหวัดระนอง
1 โครงการเสริมสร้างทักษะทางกีฬา ครู ผูเ้ รียน
ต้านยาเสพติด “กศน.ระนองเกมส์

1. วางแผนและประชุมชี้แจง
2. ดาเนินการประสานงาน
3.จัดเตรียมทรัพยากร
4.ประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา
5.รายงานสรุปผลการดาเนินงาน

2 โครงการนิเทศ กากับ ติดตามการจัดการศึกษานอก 1.เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปี
2.ประชุมคณะกรรมการ
งบประมาณ 2565
3.ดาเนินการจัดกิจกรรม
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

กิจกรรมที่ 1 - การพัฒนาตนเอง
กิจกรรมที่ 2 -โครงการศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 3 - อบรมโดยวิทยากร
กิจกรรมที่ 4 - โครงการศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 5 - โครงการสัมมนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

ไตรมาส 1

- กศน.อาเภอ จานวน 5 แห่ง
- กศน.ตาบล จานวน 33 แห่ง

- ผูบ้ ริหาร สานักงาน กศน.จังหวัด
ระนอง จานวน 2 คน - หัวหน้า
งานสานักงาน กศน.จังหวัดระนอง
จานวน 10 คน

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

193,600

-

193,600

-

387,200

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดยโสธร

394,800

-

394,800

-

789,600

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดยโสธร

59,777

87,791

90,681

37,791

276,040
52,890

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดระนอง

จานวน 70 คน

3 โครงการประชุมประจาเดือนผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู จัดประชุมประจาเดือนผูบ้ ริหาร
จัดประชุมประจาเดือน จานวน
และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงาน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
12 ครั้ง มีผเู้ ข้าร่วมประชุม จานวน
กศน.จังหวัดระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศึกษา ในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด 90 คน
ระนอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 โครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะหัวหน้างาน เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา กศน.ของ
สถานศึกษาในสังกัด

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

-

-

52,890

-

10,000

10,000

10,000

10,000

40,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดระนอง

49,777

27,791

27,791

27,791

133,150

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดระนอง

-

50,000

-

-

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดระนอง
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สานักงาน กศน.จังหวัดระยอง
1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน.ตาบลให้
เป็นศูนย์ตลอดชีวิตการเรียนรู้

ระยะที่ 1 1 อบรมให้ความรู้การ
ดาเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ระยะที่ 2 พัฒนาการแหล่งเรียนรู้

ไตรมาส 1
362,600

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
520,880
245,800

ไตรมาส 4
490,050

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,619,330

1. ผูบ้ ริหารจังหวัด/สถานศึกษา
11 คน
2. ครู กศน. ตาบล จานวน 58 คน
3. ผูเ้ กี่ยวข้อง 5 คน

-

370,280

-

-

370,280

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดระยอง

2 โครงการปลูกฝังค่านิยมและเพิ่มสมรรถนะหลักของ อบรม ศึกษาดูงาน
หน่วยงาน (TROPMED Culture)

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และบุคลาการในสังกัด จานวน
137 คน

-

-

-

490,050

490,050

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดระยอง

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตร
รายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง การติดตามผลการ
อบรม

- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและงาน
การศึกษาต่อเนื่อง อาเภอละ 4 คน
รวม 32 คน
- บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัด
ระยอง รวม 4 คน

-

150,600

-

-

150,600

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดระยอง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอน และการสร้างแบบทดสอบวัดผล
ประเมินผลแบบออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู กศน.

รวมจานวน 111 คน

362,600

-

-

-

362,600

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดระยอง

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาสือ่ ในการจัดการเรียนการสอน และ
ประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาสือ่ ในการจัดการเรียนการ
สอน และประชาสัมพันธ์

ข้าราชการครู ครู กศน.ตาบล
วิทยากรและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมจานวน 68 คน ฯ

-

-

245,800

-

245,800

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดระยอง
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สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียน
โครงการและการสรุปผลการดาเนินงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของสานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

อบรมการเขียนโครงการและการ
ประเมินโครงการ โดยมีวิทยากร
บรรยาย และกระบวนการกลุม่

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการประชาสัมพันธ์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
สานักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดย รวม 100 คน
มีวิทยากรบรรยาย กระบวนการกลุม่
และฝึกปฏิบัติการนาเสนอข่าวสาร
การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแอปพลิเคชัน อบรมการจัดทาแอปพลิเคชันการจัด
เพื่อการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสือ่ การศึกษาพืน้ ฐาน
การเรียนรู้สาหรับครู กศน.
4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหาร
จัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์

รวมทั้งสิน้ 65 คน

รวม 156 คน

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
รวม 62 คน
จัดการสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
วิทยากรบรรยาย จัดกระบวนการกลุม่
และฝึกปฏิบัติ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูจ้ ัดการศึกษาตาม อบรมให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม
1) ครู บรรณารักษ์ ครู กศน.ตาบล
อัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวิทยากร จานวน 34 คน
บรรยาย และจัดกิจกรรมกระบวนการ 2) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
กลุม่
จานวน 66 คน
6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผูจ้ ัดการศึกษา
อบรมให้ความรู้ ด้านการพัฒนา
ต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกช่วง หลักสูตร การบริหารจัดการชั้นเรียน
วัย
และการวัดและประเมินผล โดยมี
วิทยากรบรรยาย

รวม 76 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
619,620
68,800

ไตรมาส 1
374,330

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

1,062,750

-

114,600

-

-

114,600

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

-

103,500

-

-

103,500

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

-

205,500

-

-

205,500

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

109,000

-

-

-

109,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

83,200

-

-

-

83,200

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

114,200

-

-

-

114,200

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี
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งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคลังข้อมูลด้าน
วิชาการ “TKP”

อบรมการจัดทาคลังข้อมูลด้านวิชาการ รวม 11 คน
“TKP” โดยมีวิทยากรบรรยาย และผู้
เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ

-

17,600

-

-

17,600

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

8 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการ
เรียนรู้สาหรับครู กศน.

อบรมให้ความรู้เรื่องการวิจัยเพื่อสร้าง
นวัตกรรมในการเรียนรู้โดยมีวิทยากร
บรรยาย และผูเ้ ข้ารับการอบรมฝึก
ปฏิบัติ

1.ผูบ้ ริหาร จานวน 12 คน
2.ข้าราชการครู จานวน 10 คน
3.ครูกศน.ตาบล จานวน 30 คน
4.บุคลากรสานักงาน กศน.จังหวัด
ราชบุรี จานวน 10 คน รวม 62 คน

-

-

68,800

-

68,800

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

9 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

1.อบรมการบริหารจัดการ
2.การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ

1. ผูบ้ ริหาร 1 คน
2. ข้าราชการ 3 คน
3. ครู กศน.ตาบล 15 คน
4. ครูอาสาสมัครฯ 1 คน
5. ครู ศรช. 2 คน

-

80,900

-

-

80,900

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาความรู้
เกษตรอินทรีย์และป่าไม้เพื่อการพึ่งพาตนเองและ
การขยายผลในพื้นที่บริเวณชายแดน

อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์
และการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4
อย่างบนพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร และ
พื้นที่ชายขอบแนวตะเขบชายแดน โดย
มีวิทยากรบรรยาย และกระบวนการ
กลุม่

1. ผูบ้ ริหาร จานวน1 คน
2. ข้าราชการ จานวน 2 คน
3. ครู กศน.ตาบล จานวน 3 คน
4. ครูอาสาสมัครฯ จานวน 1 คน
5. บุคลากรที่สนับสนุนการจัด
การศึกษา จานวน 2 คน

67,930

-

-

-

67,930

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี

11 โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยด้านการผลิตสือ่ และการส่งเสริมการอ่าน
ในยุคดิจิทัล

1.ฝึกอบรมและปฏิบัติการผลิตสือ่ /
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2.ศึกษาดูงานห้องสมุดที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดีเด่น

รวม จานวน 34 คน

-

97,520

-

-

97,520

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดราชบุรี
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี

ไตรมาส 1
602,526

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
602,526
602,526

ไตรมาส 4
602,526

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

2,410,104

1 โครงการจัดการศึกษาพาชุมชนเข้มแข็ง (ชุมชน
ต้นแบบ)

1.ประชุมมอบนโยบาย
2.มอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
3.จัดทาโครงการ
4.ขออนุมัติโครงการ

1) จานวนชุมชน/หมู่บ้าน ในพื้นที่
จังหวัดลพบุรี ตาบลละ 1 ชุมชน/
หมู่บ้าน จานวน 124 ชุมชน
2) จานวนประชาชนในชุมชน/
หมู่บ้าน ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่ ของ
กศน.อาเภอ จานวน 11 แห่ง

87,500

87,500

87,500

่น
87,500 งบรายจ่ายอื
350,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดลพบุรี

2 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาทักษะการ
สร้างสือ่ ออนไลน์ หลักสูตร การออกแบบสือ่ การ
เรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย

1. การออกแบบบทเรียนออนไลน์
2. การสร้างบทเรียนออนไลน์

1. ผูบ้ ริหาร ข้าราชการ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
จานวน 239 คน
2. นักศึกษา กศน. และประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ กศน.อาเภอ จานวน
11 แห่ง

82,500

82,500

82,500

82,500

330,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดลพบุรี

3 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1.โครงการผลิตและพัฒนาสือ่ การ
เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย
2.โครงการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษาตามอัธยาศัย
3.โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้

1. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่
ห้องสมุด จานวน 12 แห่ง
2. นักศึกษา กศน. และประชาชน
ทั่วไปในพื้นที่ กศน.อาเภอ จานวน
11 แห่ง

357,526

357,526

357,526

357,526

1,430,104

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดลพบุรี

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

จัดกิจกรรมโครงการเพื่อการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาขีด
ความสามารถของครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาและครูภาคีเครือข่ายให้
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

1. ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู หรือ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ครูภาคีเครือข่ายในพื้นที่ กศน.
อาเภอ 11 แห่ง

75,000

75,000

75,000

75,000

300,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดลพบุรี
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดลาปาง
1 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชน
2.หน่วยบริการเคลือ่ นที่:รถโมบาย
3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน
ระดับตาบล

- ห้องสมุดประชาชน 14 แห่ง กศน.ตาบล 100 แห่ง - กศน.
อาเภอ 13 แห่ง - กศน.จังหวัด 1
แห่ง - ห้องสมุดเคลือ่ นที่สาหรับ
ชาวตลาดฯ 13 แห่ง

สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน
1 โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนา 1.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ทางด้านจริยธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ 2.การนาเสนอโครงการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2564
3.ดาเนินการตามโครงการ
4.ประเมินผลการดาเนินงาน

บุคลากรในสังกัดสานักงาน
กศน.จ.ลาพูน 136 คน

2 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพัสดุ
ประจาปีงบประมาณ 2565

ผูบ้ ิรหารหน่วยงานลและ
สถานศึกษา จานวน 9 คน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
จานวน 21 คน

1.ประชุมวางแผนดาเนินงาน
2.จัดทาโครงการเสนอขออนุมัติ
3.จัดทาโครงการฝึกอบรม
4.ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

3 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ 1.ประชุมวางแผนดาเนินงาน
งบประมาณปี2565
2.จัดทาโครงการเสนอขอนุมัติ
3.จัดบรรยายให้ความรู้แลกเปลีย่ น
4.ประเมินผล /สรุปผลการดาเนินงาน

เจ้าหน้าที่ผใู้ ช้งานโปรแกรมระบบ
บริหารงบประมาณ 26 คน

4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผูจ้ บหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวน 32 คน

1.วางแผนดาเนินการและนาเสนอ
2.จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
3.ติดตามประเมินผล/สรุปผล

สานักงาน กศน.จังหวัดเลย
1 โครงการงานพัฒนาบุคลากร

1.พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
การสอน
เลย จานวน 348 คน
2.พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี
และพัสดุฯ

ไตรมาส 1
1,650,800

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
1,650,800
1,650,800

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4
1,650,800

1,650,800

1,650,800

1,650,800

185,600

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

6,603,200

ายอื่น
1,650,800 งบรายจ่6,603,200

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดลาปาง

185,600

131,000

-

-

-

131,000

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดลาพูน

16,800

-

-

-

16,800

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดลาพูน

8,720

-

-

-

8,720

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดลาพูน

29,080

-

-

-

29,080

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดลาพูน

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดเลย

375,000

375,000

375,000

375,000

1,500,000

275,000

275,000

275,000

275,000

1,100,000
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ชื่องาน/โครงการ

2 โครงการการพัฒนาหลักสุตรการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ดาเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการ
บุคลากร สานักงาน กศน.จังหวัด
เรียนรู้แบบออนไลน์ให้เป็นองค์กรแห่ง เลย จานวน 348 คน
การเรียนรู้

สานักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาด้านการวิจัยชั้นเรียน

ไตรมาส 1
100,000

384,520
อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

100,000

100,000

100,000

-

-

-

400,000
งบรายจ่ายอื่น

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดเลย

384,520

ผูบ้ ริหาร ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สานักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
จานวน 70 คน

147,960

-

-

-

147,960

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดศรีสะเกษ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจัดทาเว็บไซต์ห้องสมุด อบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่
ประชาชนอาเภอ และ กศน.ตาบล
บรรณารักษ์และครู กศน.ตาบล

รวมทั้งสิน้ จานวน 72 คน

117,720

-

-

-

117,720

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดศรีสะเกษ

3 โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ หลักสูตรการจัดทาสือ่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูสามารถ
การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

รวมทั้งสิน้ จานวน 72 คน

118,840

-

-

-

118,840

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดศรีสะเกษ

่น
- งบรายจ่ายอื596,400

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดสกลนคร

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดสกลนคร

สานักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี 1. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากร
ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับวิทยากร
การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาต่อเนื่อง และครู กศน.
2. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี
บทเรียนออนไลน์

รวมทั้งสิน้ 161 คน

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสูก่ ารพัฒนาห้องสมุดให้เป็น 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
Digital Library
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
สาหรับบรรณารักษ์ฯ

1. ผูบ้ ริหารการศึกษา
จานวน 2 คน
2. ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
จานวน 18 คนฯ

539,450

1,046,550

359,860

-

293,150

303,250

-

77,800

284,400

359,860

1,945,860

722,060
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนของครู กศน.ยุค New
normal โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์

กิจกรรมหลัก
ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

รวมทั้งสิน้ จานวน 314 คน

-

458,900

-

-

458,900

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดสกลนคร

4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
1. ดาเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อ รวมทั้งสิน้ จานวน 104 คน
ด้านการบริหารงานทะเบียนโดยใช้โปรแกรม ITW 51 เพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารงานทะเบียนโดยใช้โปรแกรม
ITW 51

168,500

-

-

-

168,500

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดสกลนคร

สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์)

26,400

207,500

418,230

72,700

724,830

1.ศึกษาสารวจและรวบรวมข้อมูล
2.จัดทาเวทีเสวนา/ประชุม
3.จัดทาหลักสูตร
4.ดาเนินโครงการการฯ
5.ติดตามประเมินผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กศน.อาเภอเมืองสมุทรปรกการ
จานวน 42 คน

-

60,800

-

-

60,800

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน ประจาปีงบประมาณ 1. ศึกษาสารวจและรวบรวมข้อมูล
2565 (รูปแบบออนไลน์)
2. จัดทาเวทีเสวนา/ประชุม
3. จัดทาหลักสูตร
4. ดาเนินโครงการฯ
5. ติดตามผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กศน.อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จานวน 39 คน

-

28,000

-

-

28,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียน ประจาปี
งบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์)

1. ศึกษาสารวจและรวบรวมข้อมูล
2. จัดทาเวทีเสวนา/ประชุม
3. จัดทาหลักสูตร
4. ดาเนินโครงการฯ
5. ติดตามผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กศน.อาเภอเมืองสมุทรปราการ
จานวน 39 คน

-

-

28,000

-

28,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1. สารวจต้องการเรียนรู้
2. ประสานวิทยากรและสถานที่
3. ดาเนินโครงการฯ
4. นิเทศก์ติดตามผล

บุคลากร กศน.อาเภอพระประแดง
จานวน 26 คน

-

-

174,980

-

174,980

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
การสือ่ สาร

1. สารวจต้องการเรียนรู้
2. ประสานวิทยากรและสถานที่
3. ดาเนินโครงการฯ
4. นิเทศก์ติดตามผล

บุคลากร กศน.อาเภอพระสมุทร
เจดีย์ จานวน 12 คน

-

-

98,260

-

98,260

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

6 โครงการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลผูเ้ รียน 1. สารวจต้องการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน.อาเภอบางพลี
2. ประสานวิทยากรและสถานที่
3. ดาเนินโครงการฯ
4. นิเทศก์ติดตามผล

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จานวน 18 คน

-

-

90,590

-

90,590

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

7 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับ 1. ศึกษาสารวจและรวบรวมข้อมูล
การใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)
2. จัดทาเวทีเสวนา/ประชุม
3. จัดทาหลักสูตร
4. ดาเนินโครงการฯ
5. ติดตามและประเมินผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กศน.อาเภอบางบ่อ จานวน 20 คน

-

46,000

-

-

46,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

8 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.
อาเภอบางเสาธง

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมบุคลากร
2. ประสานวิทยากร
3. ดาเนินโครงการ
4. ติดตามผลการดาเนินโครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

-

26,400

-

26,400

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

9 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการ - ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา - ครูและบุคลากร กศน.อาเภอบาง
ใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน.
- ประสานวิทยากร - ดาเนินโครงการฯ เสาธง จานวน 14 คน
- ติดตามผลการดาเนินโครงการ

0

72,700

-

-

72,700

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล

ครูและบุคลากร กศน.อาเภอบาง
เสาธง จานวน 14 คน

-

-

-

72,700

72,700

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

11 โครงการอบรมการจัดทาแผนการเรียนรู้และสือ่ การ - ประชุมครูและบุคลากร - ประสาน - ครุ และบุคลากรทางการศึกษา
เรียนการสอนออนไลน์
วิทยากร - ดาเนินโครงการฯ - ติดตาม จานวน 14 คน
ผลการดาเนินโครงการฯ

26,400

-

-

-

26,400

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรปราการ

1. ประชุมครูและบุคลากร
2. ประสานวิทยากร
3. ดาเนินโครงการ
4. ติดตามผลการดาเนินโครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน 14 คน

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

สานักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม

319,925

440,100

519,470

291,430

1,570,925

1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูไ้ ม่รู้
และผูล้ ืมหนังสือ - จัดซื้อสือ่ การเรียน
การสอน - นิเทศติดตามผล

ประชาชน(ผูไ้ ม่รู้หนังสือ)14 คน

-

3,850

3,850

-

7,700

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

2 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

- จัดกิจกรรมอบรมประชาชน กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต

ประชาชน จานวน 443 คน

-

16,980

16,980

16,985

50,945

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

3 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

กิจกรรมหลัก
1 เพื่อให้เกิดแกนนาในการจัดการ
ความรู้ในชุมชน
2 เพื่อสร้างจิตสานึกความเป็น
ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ประชาชนและพื้นที่ข้างเคียง 254
คน

-

33,870

33,865

33,865

101,600

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

4 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ - อบรมให้ความรู้ - ศึกษาดูงาน เศรษฐกิจพอเพียง
ถอดบทเรียน/สร้างองค์ความรู้

ประชาชน จานวน 108 คน

-

21,600

21,600

-

43,200

ภารกิจต่อเนื่อง

5 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

-ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และ
ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน 32,890 คน

50,000

50,000

50,000

50,000

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สสมุ
านัทกรสงคราม
งาน กศน.

6 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูไ้ ม่รู้
และผูล้ ืมหนังสือ
2. จัดซื้อสือ่ การเรียนการสอน
3. นิเทศติดตามผล

ประชาชนอาเภอบางคนทีและ
พื้นที่ข้างเคียง 20 คน

10,725

-

10,725

-

21,450
งบรายจ่ายอื่น

ภารกิจต่อเนื่อง

7 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

- จัดกิจกรรมอบรมประชาชน

ประชาชนอาเภอบางคนทีและ
พื้นที่ข้างเคียง จานวน 522 คน

15,000

15,000

15,000

15,030

60,030

ภารกิจต่อเนื่อง

8 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. ประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดี
2. คุณธรรม จริยธรรม
3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา
4. การบริหารจัดการน้า ฯ

ประชาชนอาเภอบางคนทีและ
พื้นที่ข้างเคียง 300 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

120,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

9 โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างสังคมแห่งการ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เรียนรู้
2. บ้านหนังสือชุมชน
3. รับบริจาคหนังสือ สือ่ ต่างๆ
4. บันทึกการอ่าน
5. ประกวด/ให้รางวัล

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน 1,080 คน
2. บ้านหนังสือชุมชน 13 แห่ง

จังหวัด
สมุ
ท
สานักรสงคราม
งาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุ
ท
สานักรสงคราม
งาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

10 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 1. พัฒนาอาคารสถานที่
2. จัดหาสือ่ ที่หลากหลาย
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน 6,300 คน

11 โครงการพัฒนา กศน.ตาบล ให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายให้มีครบ
ทุกแห่ง - จัดหาสือ่ นสพ. สาหรับ
ให้บริการนักศึกษาและประชาชน - จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรียนรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผูไ้ ม่รู้
และผูล้ ืมหนังสือ
2. จัดซื้อสือ่ การเรียนการสอน
3. นิเทศติดตามผล

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ทั่วไป 3,900 คน

- จัดกิจกรรมอบรมประชาชน

12 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

13 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

14 โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

1. ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี
2. คุณธรรม จริยธรรม การบาเพ็ญ
ประโยชน์
3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา
4. การบริหารจัดการน้า
15 โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างสังคมแห่งการ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
เรียนรู้
2. บ้านหนังสือชุมชน
3. รับบริจาคหนังสือ สือ่ ต่างๆ
4. บันทึกการอ่าน
5. ห้องสมุดชาวตลาด

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

25,000

25,000

25,000

25,000

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ประชาชนอาเภออัมพวาและพื้นที่
ข้างเคียง 56 คน

15,400

-

15,400

-

30,800

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ประชาชน จานวน 600 คน

17,250

17,250

34,500

-

69,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

ประชาชนอาเภออัมพวาและพื้นที่
ข้างเคียง 360 คน

36,000

36,000

72,000

-

144,000

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ประชาชน 10,000 คน
2. บ้านหนังสือชุมชน 36 แห่ง
3. ห้องสมุดชาวตลาด 2 แห่ง

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม
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กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

16 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

1. พัฒนาอาคารสถานที่และปรับภูมิ เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ทัศน์
ประชาชน 25,600 คน
2. จัดหาสือ่ ที่หลากหลาย และทันสมัย
สาหรับให้บริการประชาชน
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น
บรรณารักษ์มืออาชีพ

17 โครงการพัฒนา กศน.ตาบล ให้เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้

- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน
ข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายให้มีครบ ทัว่ ไป 3,600 คน
ทุกแห่ง - จัดหาสือ่ นสพ. สาหรับ
ให้บริการนักศึกษาและประชาชน - จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรียนรู้

18 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

1. สารวจรวบรวม ปรับปรุง ข้อมูลภูมิ ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ 24
ปัญญา แหล่งเรียนรู้
แห่ง
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง
เรียนรู้

สานักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสูก่ าร
เป็นครูมืออาชีพ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

บุคลากร กศน.อาเภออรัญประเทศ
จานวน 26 คน ประกอบด้วย
ผูบ้ ริหาร
ครู กศน.ตาบล ครูอาสาสมัครฯ
ข้าราชการครู บรรณารักษ์
ครู ศรช.

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

113,350

113,350

113,350

113,350

453,400

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

7,200

77,200

77,200

7,200

168,800

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

-

-

-

-

-

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัด
สมุทรสงคราม

150,200

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดสระแก้ว

150,200
อบรมให้ความรู้และปฎิบัติการ

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

150,200

-

-

-

150,200
-
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ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

สานักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี
1 โครงการฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานการเรียนรู้ที่ 1 พืชผักสวนครัวใน
บ่อซีเมนต์
ฐานการเรียนรู้ที่ 2 การทาปุ๋ยหมัก

ไตรมาส 1
-

1.นักศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน
อาเภอ 2.บุคลากร กศน.อาเภอ

สานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
44,000
-

2,807,619

1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น จัดการศึกษานอกระบบระดับ
พื้นฐาน สาหรับคนพิการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับคนพิการ

950,534

ไตรมาส 4
-

44,000

-

2,756,419

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

950,534

44,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดสิงห์บุรี

7,465,106

90,000

-

90,000

-

180,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย

137,500

-

137,500

-

275,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กศน.ตาบลและห้องสมุดประชาชน
อัธยาศัย
ตามอัธยาศัย
97 แห่ง

950,534

950,534

950,534

950,534

3,802,136

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ต่อเนื่อง

978,385

-

978,385

-

1,956,770

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย

51,200

-

-

-

51,200

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมการรู้
หนังสือ

นักศึกษา กศน.ที่มีความพิการทาง
ร่างกาย 15 คน

44,000

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมการรู้ 1. ประชาชนชาวไทย
หนังสือแก่ประชาชนทั่วไป
2. ประชาชนชาวไทยลืมหนังสือ
3. ประชาชนชาวไทย
4. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ
จานวน 500 คน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ประชาชนทั่วไป 7,484 คน
ต่อเนื่อง พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา
สังคมและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ผูบ้ ริหาร บุคลากร กศน.จังหวัด
สุโขทัย และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง 35 คน
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6 โครงการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมหลัก
พัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย
บุคลากร กศน.จังหวัดสุโขทัย
2,132 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

ไตรมาส 1
600,000

-

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน.ด้านการวิจัยใน
ชั้นเรียน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานวิจัยใน
ชั้นเรียน

2 โครงการสรุปผลการดาเนินงานเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

การสรุปผลการดาเนินงานเพื่อ
กลุม่ เป้าหมาย 179 คน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของ
สถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

2 โครงการนาเสนอผลงานและนวัตกรรมทางการศึกษา นาเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง
ผูบ้ ริหารและบุคลากรในสังกัด
การศึกษา /กิจกรรมการจัดการศึกษา 100 คน ผูเ้ ข้าร่วมสังเกตการณ์ 70
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คน รวมทัง้ สิน้ 170 คน

การเขียนแผนเรียนรู้ ตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผูเ้ ข้าร่วมอบรม รวม 150 คน

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

600,000

-

-

1,200,000

489,000

489,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุโขทัย

-

-

-

220,050

220,050

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

-

-

-

268,950

268,950

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุพรรณบุรี

งบรายจ่ายอื่น

258,562

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบรรณาธิการ
บรรณาธิการข้อสอบใช้เป็นเครื่องมือ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม รวม 43 คน
เครื่องมือวัดผลประเมินผลกลางภาคและปลายภาค วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2564 ,
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
1/2565
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551

-

-

รวมทั้งสิน้ 131 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนเรียนรู้
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

92

957

-

259,611

832

-

832

-

1,664

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

-

92

-

-

92

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

257,730

-

-

-

257,730

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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4 โครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการ
ดาเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน
บัญชี พัสดุ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

การขับเคลือ่ นนโยบายและจุดเน้นการ จานวนทั้งหมด 67 คน
ดาเนินงาน สานักงาน กศน. แนว
ทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี
พัสดุได้อย่างถูกต้อง

สานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

-

-

1 โครงการขับเคลือ่ นการดาเนินงานตามนโยบายและ 1. ประชุมชี้แจงมอบนโยบายและ
จุดเน้น สานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. จุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
2565
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. จัดทาแผนปฏิบัติการสานักงาน
กศน.จังหวัดหนองคาย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

-

1. ประชุมวางแผนการดาเนิน
2. การนาเสนอโครงการ
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมจัดโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
4. ประเมินผลการดาเนินงาน

ไตรมาส 4

125

-

-

-

125

1. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและ
สถานศึกษา จานวน 11 คน
2. ข้าราชการทุกประเภท จานวน
24 คน
3. พนักงานราชการบนสานักงาน
กศน.จังหวัดหนองคาย จานวน 18
3 โครงการเสริมศักยภาพการเป็นวิทยากรจัด
- จัดอบรมประวัติศาสตร์ไทย - จัด
1. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและ
กระบวนการเรียนการสอน เพื่อการเรียนรู้
อบรมการเป็นวิทยากรจัดกระบวนการ สถานศึกษา จานวน 11 คน
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ
เรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้
2. ข้าราชการทุกประเภท จานวน
พระมหากษัตริย์ไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ 24 คน
พระมหากษัตริย์ไทย

-

-

-

-

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

-

1. ผูบ้ ริหารหน่วยงานและ
สถานศึกษา จานวน 11 คน
2. ข้าราชการทุกประเภท จานวน
24 คน
3. พนักงานราชการบนสานักงาน
กศน.จังหวัดหนองคาย จานวน 18
คน
4. ครูอาสาสมัครฯ จานวน 16 คน
-

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565

-

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

-

-

-

-

-

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

4 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในสังคมยุคดิจิทัล 1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของ 1. กศน.อาเภอ 9 แห่ง
ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อาเภอ
2. กศน.ตาบล 62 แห่ง
2. จัดกิจกรรมการอ่านภายในห้องสมุด
ประชาชน กศน.ตาบล
บ้านหนังสือชุมชน เป็นประจา
5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

6 โครงการสรุปผลการดาเนินงาน ประจาปี 2565

1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดทาคา 1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอก
รับรองปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ โรงเรียน จานวน 16 คน
ประจาปี ระดับตาบล ระดับอาเภอ
2. ครู กศน.ตาบล จานวน 117 คน
ระดับจังหวัด 2. กิจกรรมอบรม
พนักงานราชการทุกตาแหน่ง
1. กิจ่กรรมนาเสนอผลการดาเนินงาน
ฯ ประจาปีงบประมาณ 2565 โดย
ผูบ้ ริหาร ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. จัดทาแผนการสอนผูไ้ ม่รู้หนังสือ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ
ให้กับประชาชนกลุม่ เป้าหมายไม่น้อย
กว่า 200 ชั่วโมง
3. นิเทศ ติดตามประเมินผล

-

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

-

-

-

ประชาชนวัยแรงงาน 15-59 ปี
ผูไ้ ม่รู้หนังสือ จานวน 219 คน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ประชาชนทั่วไป จานวน 1,450 คน
2. จัดประชาคมเพื่อทราบความ
ต้องการฝึกอาชีพของประชาชนใน
ระดับตาบล
-

8 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ

-

ไตรมาส 4

1. ผูบ้ ริหาร จานวน 11 คน
2. ข้าราชการ จานวน 13 คน
3. ครูอาสาสมัครฯ จานวน 16 คน
4. ครู กศน.ตาบล จานวน 114 คน
-

7 โครงการพัฒนาอาชีพในรูปแบบกลุม่ สนใจ

-

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

9 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

10 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กระบวนการบัญชีครัวเรือน
11 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

1. จัดประชาคมเพื่อทราบความต้องการ ประชาชนทั่วไป จานวน 1,860 คน
เรียนรู้ของประชาชน
2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัด
1. มอบหมายครู กศน.ตาบล จัด
ประชาคมคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายฯ
จานวน 10 คน/หมู่บ้านฯ

ประชาชนทั่วไป ตาบลละ 30 คน
รวมเป็น 1,860 คน

1. จัดทาแผนปฏิบัติการห้องสมุด
ประชาชนจังหวัด ห้องสมุดฯ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน
ห้องสมุดประชาชน กศน.ฯ

1. กศน.่ตาบล 62 แห่ง 2. กศน.
อาเภอ 9 แห่ง 3. ภาคีเครือข่าย
62 แห่ง 4. ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นักศึกษา จานวน
25,200 คน

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

-

-

สานักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี
1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการศึกษา

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล พนักงาน
ราชการ กศน.จังหวัดอุดรธานี
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อจัดทา
ระบบฐานข้อมูลระบบ DMIS อย่างมี
ประสิทธิภาพ ฯ

1. บุคลากร จานวน 374 คน
2. สถานศึกษาจานวน 20 แห่ง

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

1. การจัดทาแผนพัฒนา
2. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
3. จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

สถานศึกษาในสังกัด สานักงาน
กศน.จังหวัดอุดรธานี จานวน 20
แห่ง

-

-

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

-

-

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4

สานักงาน กศน.
จังหวัดหนองคาย

-

-

-

-

-

-

-

2,943,695

452,500

2,943,695

452,500

6,792,390

2,500

2,500

2,500

2,500

10,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี

125,000

125,000

125,000

125,000

500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 1

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา

1. อบรมพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มี
สมรรถนะในการทางานฯ

จานวน 929 คน

200,000

200,000

200,000

200,000

800,000

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี

4 โครงการอบรมหลักสูตรผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ

1. ประสานความร่วมมือเครือข่าย
2. จัดอบรม ให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ

ประชาชน 20 อาเภอ 200 คน

307,700

-

307,700

-

615,400

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน

1. จัดอบรมวิทยากรแกนนา ครู ข , ครู
ค เพื่อเป็นวิทยากรแกนนา
2. จัดอบรมขยายผลให้กับประชาชน
หลักสูตรการค้าออนไลน์ฯ

1. วิทยากรแกนนา ครู ข จานวน
156 คน
2. วิทยากรแกนนา ครู ค จานวน
190 คนฯ

585,010

-

585,010

-

1,170,020

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี

6 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย

1. พัฒนานวัตกรรมครูคืนถิ่น
2. พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์
3. พัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงแหล่ง
เรียนรู้ฯ

1. ข้าราชการครู
2. ครู อาสาสมัครนอกโรงเรียน
3. ครู กศน.ตาบล
4. ครู ศรช.
5. ครูผสู้ อนคนพิการ

125,000

125,000

125,000

125,000

500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี

7 การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

จัดสรรงบประมาณ/กากับติดตามผล
การดาเนินงาน เพื่อให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาต่อเนื่อง

ประชาชนทั่วไปจานวน 11,893
คน

1,598,485

-

1,598,485

-

3,196,970

ยุทธศาสตร์ที่ 2

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุดรธานี

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

สานักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.จัด
การศึกษานักศึกษาไร้สัญชาติ

1,148,640
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.จัด
การศึกษานักศึกษาไร้สัญชาติฯ

1) บุคลากร กศน.อาเภอบ้านโคก
จานวน 11 คน
2) บุลลากร กศน.อาเภอน้าปาด
จานวน 11 คน
3) บุคลากรสานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 10 คน

57,100

491,630

1,223,475
-

67,100
-

2,930,845
-

57,100
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัด
1.เรียนรู้ กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยด้านสือ่ ออนไลน์ ใน 2.สร้างผลงาน Infographics
สังกัด สานักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
3.การตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน
4.นาเสนอผลงานบนช่องทาง
Youtube,Facebook,TikTok

เป้าหมาย
1) บรรณารักษ์และเจ้าพนักงาน
ห้องสมุด จานวน 16 คน
2) ครู กศน.ตาบล 67 ตาบล
จานวน 67 คนฯ

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

-

129,400

-

-

129,400

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

-

-

186,740

-

186,740

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

239,200

-

-

-

239,200

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. สูค่ รูมืออาชีพแบบ
PLC (Professional Learning Community)
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ประจาปีงบประมาณ
2565

โครงการพัฒนา ศักยภาพครู กศน.
บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.
สูค่ รูมืออาชีพแบบ PLC (Professional จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 115 คน
Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษา
สานักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ
จานวนกลุม่ เป้าหมาย รวม 120 คน
พัฒนาระบบการบริหารของ
สถานศึกษา ด้านงานวิชาการ ด้านงาน
งบประมาณ ด้านงานบุคลากร ด้าน
บริหารงานทั่วไป

5 โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิทยากรการศึกษา
ต่อเนื่อง

กิจกรรมอบรมพัฒนาเทคนิคทักษะ
วิทยากรการศึกษาต่อเนื่องภายใน
กระบวนการ การเป็นวิทยากรในการ จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน 90 คน
จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
ต่อเนื่องให้มีความรู้ความสามารถหรือมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาที่จะ

-

-

-

67,100

67,100

ภารกิจต่อเนื่อง

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

6 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อ ประเภทกลุม่ เป้าหมาย ประชาชน
พัฒนาทักษะชีวิต
ทั่วไป จานวนลุม่ เป้าหมาย 2907
คน

135,240

37,030

162,035

-

334,305

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

7 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาสังคมและ สังคม

ประชาชนทั่วไป จานวนลุม่
เป้าหมาย 1898 คน

229,200

231,200

298,800

-

759,200

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

8 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ประชาชนทั่วไป จานวนลุม่
เศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย 1569 คน

222,800

94,000

310,800

-

627,600

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

9 โครงการศึกษาขั้นพื้นฐานผูไ้ ม่รู้หนังสือ

ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย

265,100

-

265,100

-

530,200

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

10 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน

1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ประชาชน
2. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
3. กิจกรรมรถโมบายเคลือ่ นที่
4. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

-

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุตรดิตถ์

103,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

ประชาชนทั่วไป จานวนลุม่
เป้าหมาย 964 คน

สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของสานักงาน
กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 (DMIS 65)

3,173,500
1. ฟังการบรรยายและดูการปฏิบัติการ
ใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ DMIS
2.บุคลากรผูเ้ ข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารฯ

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดทา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการ (DMIS 65) ของ
สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 25 แห่งๆ
ละ 2 คน จานวน 50 คน

103,000

2,195,000

35,000
-

2,780,000
-

8,183,500
-
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประชุมปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์และ รวมทั้งสิน้ 90 คน
และแผนบริหารความเสีย่ งด้านการบริหารโครงการ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
ของสานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานีประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

253,500

-

-

-

253,500

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

3 โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนและ ฝึกอบรมและปฏิบัติการ
เว็บไซต์ กศน.ตาบล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2565

- บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน
อาเภอและเจ้าหน้าที่ ICT อาเภอ
ละ 2 คน จานวน 50 คน เจ้าหน้าที่ สานักงาน กศน.จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 10 คน

0

-

35,000

-

35,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสือ่ หนังสืออิเล็ก ฝึกอบรมและปฏิบัติการผลิตสือ่ /
ทอนิกส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
21

รวมทั้งสิน้ จานวน 60 คน

-

85,000

-

-

85,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร
เจ้าหน้าที่พัสดุ และการใช้งานระบบบริหารจัดการ
งานพัสดุ NEW PMS. ประจาปี พ.ศ. 2565

บรรยายและปฏิบัติ

ระยะที่ 1 (จานวน 102 คน)
ระยะที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จานวน 127 คน)

152,000

-

-

-

152,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

6 โครงการอบรมการเขียนโครงการและการประเมิน
แบบมุ่งสัมฤทธิ์ ของสานักงาน กศน. จังหวัด
อุบลราชธานี

อบรม การเขียนโครงการและการ
ประเมินโครงการ โดยมีวิทยากร
บรรยาย และกระบวนการกลุม่

รวมทั้งสิน้ 87 คน

-

210,000

-

-

210,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

รวมทั้งสิน้ 86 คน

-

200,000

-

-

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริหารข้าราชการครู อบรม ด้านการบริหารจัดการเชิงกล
และบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ยุทธ์ สานักงานงาน กศน. จังหวัด
เชิงกลยุทธ์ สานักงานงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรบรรยาย
และกระบวนการกลุม่

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 248

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ไตรมาส 1

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูป้ ฏิบัติงานการเงิน
บัญชี และพัสดุ สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ 2565 (กลุม่ อานวยการและ
กลุม่ ตรวจสอบภายใน)

ฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจานวน 100 คน
ระบบการควบคุมการเงินของ
หน่วยงานย่อย การเบิก-จ่ายเงิน
การจัดทาบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมพัสดุ และการจาหน่ายพัสดุ

45,000

-

-

-

45,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

9 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ 2565 (กลุม่ อานวยการและกลุม่
ตรวจสอบภายใน)

1.สอบทานเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมจานวน 60 คน
เชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ
ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯ

52,000

-

-

-

52,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

10 โครงการอบรมการบริหารจัดการความเสีย่ งและการ อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการ ผูบ้ ริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่
ควบคุมภายใน (กลุม่ อานวยการและกลุม่ ตรวจสอบ กับความเสีย่ ง และการจัดวางระบบ
อาเภอ ในสังกัดสานักงาน กศน.
ภายใน)
การควบคุมภายใน
จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 100
คน

200,000

-

-

-

200,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อร่วมขับเคลือ่ นนโยบาย -โครงการประชุมชี้แจงการดาเนินงาน
สานักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี (กลุม่
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
อานวยการ)
ตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี ไตร
มาสที่ 1
12 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา
บรรยายให้ความรู้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ

ผูอ้ านวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจา พนักงานราชการ ครู
กศน.ตาบล ทั้งหมดจานวน 100
คน
รวมทั้งสิน้ จานวน 307 คน

365,000

-

-

-

365,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

965,000

-

-

-

965,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

13 โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์
(กศน. ชาเลนจ์) ประจาปี 2564 สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

รวมทั้งสิน้ จานวน 150 คน

26,000

-

-

-

26,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

510,000

-

-

-

510,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวด แข่งขัน

14 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฏี จัดอบรม บรรยาย
ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

รวมจานวนทั้งสิน้ 10,106 คน
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ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์ด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเขียนข่าว เล่าความ และ
เทคนิคการนาเสนอข่าว กิจกรรมใน
รูปแบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์

1. บุคลากรผูร้ ับผิดชอบงาน
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาใน
สังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 27 คน

-

50,000

-

-

50,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

16 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
ด้านการศึกษานอกโรงเรียน(N-NET)

1. จัดประชุมชี้แจงแจวทางการ
ดาเนินการจัดสอบ
2. นิเทศติดตามการดาเนินการจัดสอบ
ของสถานศึกษาในสังกัด 25 แห่ง

ผูบ้ ริหารการศึกษา,ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา,ข้าราชการ ครู,ครู
กศน.ตาบล, ครู ศรช. เจ้าหน้าที่
จังหวัด โครงการละ 50 คน รวม
ทั้งสิน้ 100 คน

-

-

-

1,000,000

1,000,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาคลังข้อสอบ
ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565

แก้ไข/เพิ่มเติม แบบทดสอบรายวิชา
เลือกเสรีที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อสอบ
ด้วยโปรแกรม Evana เพื่อให้ข้อสอบมี
ความสมบูรณ์และเก็บข้อสอบเข้าคลัง
ข้อสอบ

ผูบ้ ริหารการศึกษา,ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา,ข้าราชการ ครู ,ครู
กศน.ตาบลและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
โครงการละ 30 คน รวมทั้งสิน้ 60
คน

-

150,000

-

-

150,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

18 โครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
เจ้าหน้าที่งานประกันฯ หรือผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง จานวน 60 คน

-

-

-

100,000

100,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

19 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียน
ที่ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 1/2565

1. จัดประชุมชี้แจงแจวทางการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
ดาเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย เจ้าหน้าที่งานพื้นฐาน (ประชุม
ภาคเรียน
ชี้แจงฯ) รวมทั้งสิน้ 100 คน
2. นิเทศติดตามการดาเนินการจัดสอบ
ของสถานศึกษาในสังกัด 25 แห่ง
3.ตรวจกระดาษคาตอบรายวิชาเลือก

-

1,500,000

-

-

1,500,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

-

-

-

620,000

620,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

20 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพื่อ กิจกรรมที่ 1 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมจานวน 95 คน
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Workshop)
กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตามฯ

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. | 250

ที่

ชื่องาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

งบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3

ไตรมาส 1

รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

ไตรมาส 4

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

21 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมที่ 1 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม จานวน 95 คน
ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
(Workshop)
อุบลราชธานี
กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตามฯ

-

-

-

600,000

600,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

22 โครงการการนิเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมที่ 1 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวม จานวน 100 คน
ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนรู้ของ (Workshop)
สถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 : การนิเทศ ติดตามฯ

-

-

-

460,000

460,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทาข้อมูลและ
ตรวจไขว้ผลการเรียนแฉลีย่ (GPA/GPAX) ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. ประชุมรับทราบแนวทาง
2. ดาเนินการตรวจสอบ

รวม 127 คน

35,000

-

-

-

35,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาข้อมูลและตรวจ
เอกสารหลักฐานการสมัครเรียนของนักศึกษา กศน.
ใหม่ ภาคเรียนที่2/2564 และนักศึกษาผูค้ าดว่าจะ
จบ ภาคเรียนที่ 2/2564

1. ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้อง
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะทางาน
4. ดาเนินการ จัดทาเอกสาร
5. ดาเนินการตามโครงการ
6. รายงานผล

รวม 147 คน

40,000

-

-

-

40,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

25 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาด้วย
ระบบออนไลน์ด้วยระบบ LMS สร้างหนังสือ
แบบเรียน แบบทดสอบ ออนไลน์ ประจาปี
งบประมาณ 2565 สานักงาน กศน. จังหวัด
อุบลราชธานี

1. ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้อง
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะทางาน
4. ดาเนินการ จัดทาเอกสาร
5 ดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน
6. รายงานผล

- ผูบ้ ริหาร 27 คน -บุคลากร ครู
ที่รับผิดชอบ 50 คน -บุคลากร
สานักงาน กศน.จังหวัด
อุบลราชธานี จานวน 20 คน รวม
97 คน

177,000

-

-

-

177,000

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี

26 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา กศน.ประจาภาคเรียนที่ 2/2564
สานักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

1. ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้อง
2. เสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะทางาน
4. ดาเนินงานจัดโครงการยกระดับ

รวม 1,486 คน

250,000

-

-

-

250,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6

สานักงาน กศน.
จังหวัดอุบลราชธานี
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ส่วนที่

6

ตารางสรุปเป้าหมายการดาเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ตารางสรุปเป้าหมายการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.

กศน-กผ-03
ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงำน กศน. (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2564)
แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

งบประมำณ
(บำท)

แผน
จำนวน

ไตรมำสที่ 4

แผน
งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 3

แผน
จำนวน

ไตรมำสที่ 2

แผน

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 1
จำนวน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

อุดหนุน

ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอื่น

68,995

คน



33,714,050



26,419

13,197,115

* 1.2 กำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู)

40,046

คน

76,233,000





40,046

38,116,500



* 1.3 กำรศึกษำสำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู)

30,829

คน

8,220,000





30,679

4,110,000



จำนวน

หน่วยนับ

1 กำรศึกษำพืน้ ฐำน

1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ

8,785

4,447,835

24,869

13,085,344

83,999

2,905,856



40,046

38,116,500







30,679

4,110,000





หน่วยนับ

อุดหนุน

ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอื่น

คน



34,634,632



71,523

8,346,528

76,142

8,862,460

108,535

12,490,942

40,036

4,680,576

225,282

คน



89,419,200



53,986

21,862,492

56,639

22,885,233

80,244

32,086,158

29,946

12,095,714

130,423

คน



53,169,600



32,373

13,440,466

31,476

13,088,554

46,700

19,000,746

16,926

7,222,234

43,126

คน



21,414,800



13,010

6,480,900

8,619

4,259,500

15,042

7,446,900

6,455

3,227,500

อุดหนุน

6,406,462

5,527

6,161,012

5,527

6,776,179

5,527

5,367,496

จำนวน

302,400

หน่วยนับ

2 กำรศึกษำต่อเนื่อง

2.1 กำรศึกษำเพือ่ พัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

2.2 กำรศึกษำเพือ่ พัฒนำสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพื่อชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)
โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

จำนวน

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย

5,527 แห่ง



26,091,139



5,527

3,907,912

คน







936,855



938,155



965,139



916,083



4,223,556

คน







1,015,704



1,046,005



1,036,451



1,000,856



536,132

คน







121,395



136,864



140,141



120,192



815,159

คน







195,380



205,060



203,564



193,114



744,390

คน







176,509



186,583



181,966



172,014



10,227,149

คน



2,445,843



2,512,667



2,527,261



2,402,259



(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สาหรับ กศน.ตาบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน
(1) ห้องสมุดประชาชน
(2) บ้านหนังสือชุมชน
(3) หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)
(4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
(5) ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ
รวม





แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 4

แผน

แผน

แผน

แผน
จำนวน

จำนวน

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 3
งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 2
งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 1
งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

คน



2,587,540



141,850

674,385

126,650

664,385

126,650

634,385

142,850

614,385

42,500

คน



2,083,320



9,985

509,740

11,385

538,500

10,295

585,580

9,985

449,500

(3) กิจกรรมการศึกษา
(4) ท้องฟ้าจาลอง

315,269

คน



3,044,250



125,390

605,200

52,640

571,770

50,210

525,760

66,630

1,341,520

161,800

คน



535,000



46,840

160,500

41,840

120,500

41,840

120,500

30,280

133,500

(5) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า
(6) บริการวิชาการ

300,000

คน



350,000



75,000

87,500

75,000

87,500

75,000

87,500

75,000

87,500



1,134,200



98,712

273,050

103,712

304,050

102,712

294,050

92,712

263,050



9,734,310



497,777

2,310,375

411,227

2,286,705

406,707

2,247,775

417,457

2,889,455

ดำเนินงำน

477,850

คน

1,842,419

คน

รำยจ่ำยอื่น

รวม

ดำเนินงำน

(2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

อุดหนุน

(1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รำยจ่ำยอื่น

อุดหนุน

545,000

จำนวน

หน่วยนับ

3.3 วิทยำศำสตร์เพือ่ กำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพือ่ กำรศึกษำ)

700

คน



570,000



14,371

คน





2,414,350






16,599,000

4 โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ

4.1 ศูนย์ฝึกอำชีพ “ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี
4.2 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง เพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน

175

142,500

175

142,500

175

142,500

937

154,300

6,809

1,143,650

367

60,475

205

5,057,075

9

3,226,975

123

5,440,825

-

2,874,125

1,631

8,285,100

1,115

5,691,000

2,199

11,240,800

475

2,405,000

5,420

คน

อุดหนุน

295 แห่ง

142,500
1,049,275

หน่วยนับ

4.3 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร เพื่อสนองงำนตำมพระรำชดำริฯ
4.4 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะยำกลำบำกในเขตพื้นที่สูงภำคเหนือ

175
6,238

5.1 พัฒนำหลักสูตร

-

หลักสูตร



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2 พัฒนำสื่อ

-

เรื่อง



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,216

คน



4,881,960

-

2 เรื่อง



273,340

-

คน

27,621,900



5.3 พัฒนำบุคลำกร
5.4 งำนวิจัย

รำยจ่ำยอื่น

ดำเนินงำน

จานวน

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

66
-

241,000

335

1,198,310

13,960

-

63,920

762

3,294,300

53

148,350

-

168,960

2

26,500

5.5 งำนจัดกำรศึกษำ
(1) การศึกษาต่อเนื่อง

390

(2) การศึกษาตามอัธยาศัย
รวม



228,000

-

-

-

145

71,450

245

139,150

-

17,400

9,974 คน



110,100

-

2,368

26,100

2,499

32,500

2,804

37,500

2,303

14,000

10,364 คน



338,100

-

2,368

26,100

2,644

103,950

3,049

176,650

2,303

31,400

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ไตรมำสที่ 4

แผน

แผน

แผน

แผน
จำนวน

จำนวน

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 3
งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 2
งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 1
งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

จำนวน

ที่

ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอื่น










อุดหนุน

จานวน

หน่วยนับ

6 โครงกำร/กิจกรรมสำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)

6.1 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)
คน
8,234 คน
คน

(1) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ

6,512

(2) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชนฯ
(3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ

13,259,800
3,681,230

-

1,379

2,591,400

1,015

2,030,600

3,860

7,409,400

550

4,218

63,500

2,032

1,821,605

1,984

1,796,125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,100,400

6.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำทียั่งยืน
67,707

คน





57,866,232

15,975

14,106,558

18,114

15,719,512

25,085

21,339,554

8,206

7,535,208

- กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)

205,035

คน





140,582,150

49,967

34,739,580

54,727

38,878,420

80,686

50,549,440

26,147

18,924,310

- ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขั้นไป)

192,747

คน





168,392,650

48,532

43,574,400

49,240

45,673,290

71,437

62,424,764

23,028

21,149,196

22,491

คน





26,601,952

3,869

4,793,760

8,099

9,589,560

7,928

9,425,392

2,340

2,792,640

รำยจ่ำยอื่น

(1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

- 1 อาเภอ 1 อาชีพ (รายอาเภอ)

อุดหนุน

ดำเนินงำน

-

คน





(2) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

2,760

คน





1,812,600

-

(3) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

1,775

คน





5,309,200

445

1,327,300

4,535

คน





7,121,800

445

คน
คน
13,769 คน
198,013 คน
211,782 คน













8,126,210
2,678,100
10,804,310
16,034,440

44,489

3,967,430

55,129

4,124,336

422,486

6,276,045

14,660

1,193,420

26,838,750

49,081

5,739,580

57,662

8,348,346

505,714

10,530,595

15,076

1,843,280

175,235

คน





46,761,739

26,091

7,888,905

33,161

9,953,155

494,972

22,976,921

23,871

6,327,600

3,269

คน





6,850,975

904

765,105

995

2,557,655

1,120

3,003,430

250

524,785

(2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

160

คน





2,970,000

-

(3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
(4) โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้

1,643

คน
คน




3,022,220

308

จานวน

หน่วยนับ

(2) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

660

618,400

500

260,400

1,600

933,800

444

1,327,300

443

1,327,300

443

1,327,300

1,327,300

1,104

1,945,700

943

1,587,700

2,043

2,261,100

4,532

1,349,150

2,393

3,096,910

83,068

3,197,050

396

508,860

60

423,000

140

1,127,100

160

1,057,500

20

141,000

4,592

1,772,150

2,533

4,224,010

83,228

4,254,550

416

649,860

6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่าง ศธ. และ สธ.
- หลักสูตร 70 ชั่วโมง
- หลักสูตร 420 ชั่วโมง
รวม
(2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
รวม

13,389
380

6.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

6.5 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
(1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ

-




-

-

511,280
-

80

858,700

80

2,111,300

-

1,024

1,760,770

311

466,530

-

-

-

-

-

-

283,640
-

ส่วนที่ การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล

7

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

1. การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน. ดาเนินการภายใต้
ทิศทางการบริหารประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายและจุ ด เน้ น การจั ด การศึ ก ษา
ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2565 แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปี) และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 รวมทั้ ง (ร่ าง) นโยบายและจุ ด เน้ น การด าเนิ น งานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
ของสานักงาน กศน. ที่กาหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็ น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพั ฒนาประเทศ สามารถดารงชีวิต
ได้อย่ างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง” และเพื่ อให้ การด าเนิ น งานบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สานักงาน กศน. ได้กาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้
1.1 สานั กงาน กศน. ดาเนิน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับ บุคลากรในสังกัด
เกี่ยวกับแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจั ดประชุ มชี้ แจงผู้ บริ ห ารหน่ วยงานและสถานศึ กษาในสั งกั ด
และจั ดพิมพ์เอกสารนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ให้ กับ
บุคลากรในสังกัด และเผยแพร่ผ่าน website ของสานักงาน กศน. และกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
1.2 หน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งาน กศน. จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ ภ ารกิ จ และผลผลิ ต ที่ รับ ผิ ด ชอบ ตามวงเงิน งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร และนาแผนปฏิบัติการเสนอต่อสานักงาน กศน.

1.3 พัฒ นาระบบฐานข้อมูล ส าหรับการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศั ย ในทุ ก ระดั บ โดยการเชื่ อมโยงโครงข่ ายข้ อมู ล ข่ าวสาร และองค์ ค วามรู้ ที่ เป็ น ระบบ
ของทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4 พัฒนาระบบการประสานงานโดยจัดทา website ของสานักงาน กศน. ที่ www.nfe.go.th
พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ร ะบบแจ้ ง ข่ า วสารผ่ า นระบบโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และ E-mail รวมทั้ ง มอบหมาย
ให้หน่วยศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงาน
2. การติดตามและประเมินผล
สานั กงาน กศน. ได้กาหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการดาเนิน งานการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย ตามกรอบนโยบายและทิ ศ ทางของแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ดังนี้
2.1 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การกากับดูแลการดาเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาเนินการโดยสานักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง
2) การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงาน โดยสานักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง
2.2 กาหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
1) การนิ เทศและติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ส านั ก งาน กศน. มอบหมายให้
หน่วยศึกษานิเทศก์ ดาเนินการนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม
กศน. ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และกาหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาส/ภาคเรียน/ปี
2) การประเมิ น ผลการดาเนิ นงาน ส านั ก งาน กศน. ก าหนดให้ มี การประเมิ น ผล
การดาเนินงาน ทั้งในระหว่างการดาเนินงานและสิ้นสุดการดาเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การตามนโยบายและจุ ด เน้ น การด าเนิ น งานการศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยประจาปี
2.3 การประเมินผลการดาเนินงาน
1) หน่วยงานและสถานศึกษา นาผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานสาหรับปีงบประมาณต่อไป
2) ส านั ก งาน กศน. น าผลการประเมิ น ไปพั ฒ นา ปรั บ ปรุง และน าไปขยายผล
การดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒ นา
และบูรณาการการดาเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกัน

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงาน กศน.

257

3. การรายงานผลการดาเนินงาน
ส านั ก งาน กศน. ได้ ก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนิ น งานการศึ กษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้รายงานผลการดาเนินงานภายใต้แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และสถิติ
สารสนเทศต่าง ๆ ตามระยะเวลา และแบบรายงานผลต่าง ๆ ดังนี้
3.1 รายงานผลการดาเนินงานตามประเภทของการจัดการศึกษา กิจกรรม และโครงการ
ส าคั ญ ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี โดยให้ ห น่ ว ยงานและสถานศึ ก ษารายงานผล
การดาเนินงานประจาเดือนในภาพรวมไปยังสานักงาน กศน. ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ
(DMIS)
3.2 รายงานผลการด าเนิ นงานรายไตรมาส โดยให้ ห น่ วยงานและสถานศึ กษาในสั ง กั ด
สานั กงาน กศน. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาตามประเด็นยุท ธศาสตร์
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน ของ สานักงาน กศน. เป็นรายไตรมาส
(4 ครั้งต่อปี)
3.3 รายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301 และ สงป.302) และ
รายงานความพึงพอใจตามตัวชี้วัด โดยสานักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมนาส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน
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ภาคผนวก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(งาน/โครงการในภาพรวม)
 หน่วยงาน

.  สถานศึกษา

.  สานักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ที่

ชื่องาน/โครงการ

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

กศน-กผ-01

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

.

เป้าหมาย
งบประมาณ
ประเภท
จานวน
งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย

รวม
รวมสุทธิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(จาแนกตามงาน/โครงการ)
 หน่วยงาน

.  สถานศึกษา

สอดคล้องกับนโยบายสาคัญ ข้อที่

และนโยบายตามภารกิจ ข้อที่

กศน-กผ-02

.  สานักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)
.

งบประมาณ จานวน

บาท

 งบดาเนินงาน
ชื่องาน/โครงการ
วัตถุประสงค์

ไตรมาส 1

.

 งบรายจ่ายอื่น
ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

กิจกรรมหลัก

พื้นที่ดาเนินการ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เป้าหมาย
ประเภทกลุ่มเป้าหมาย

จานวนเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- ชื่อ – นามสกุล
- โทรศัพท์

.
.

กศน-กผ-03
ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ...........................................................................................................................................
แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
แผน

แผน

แผน
จำนวน

จำนวน

จำนวน

งบประมำณ
(บำท)

แผน

งบประมำณ (บำท)

เป้ำหมำย

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 4

งบประมำณ
(บำท)

ไตรมำสที่ 3

งบประมำณ
(บำท)

โครงกำร/กิจกรรม/งำน

ไตรมำสที่ 2

จำนวน

ที่

ไตรมำสที่ 1

คน



รำยจ่ำยอื่น

อุดหนุน

-

ดำเนินงำน

หน่วยนับ

1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ

จำนวน

1 กำรศึกษำพืน้ ฐำน

-



-

-

-

-

-

-

-

-

* 1.2 กำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู)

คน





-

-





-

-





* 1.3 กำรศึกษำสำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู)

คน





-

-





-

-





จำนวน

หน่วยนับ

อุดหนุน

ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอื่น

2 กำรศึกษำต่อเนือ่ ง

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-



-

-

-

-

-

-

-

-

2.1 กำรศึกษำเพือ่ พัฒนำทักษะชีวิต
กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวติ

2.2 กำรศึกษำเพือ่ พัฒนำสังคมและชุมชน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ
2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพือ่ ชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)
โครงการจัดการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา

อุดหนุน



(1) ห้องสมุดประชาชน

-

คน







-



-



-



-



(2) บ้านหนังสือชุมชน

-

คน







-



-



-



-



(3) หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย)

-

คน







-



-



-



-



(4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

-

คน







-



-



-



-



หน่วยนับ

อุดหนุน

ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอืน่

3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล

ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอืน่

หน่วยนับ

แห่ง

จำนวน

-

จำนวน

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย

(จัดซื้อหนังสือพิมพ์/สื่อ สาหรับ กศน.ตาบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

รวม

-

คน







-



-



-



-



-

คน







-



-



-



-



ดำเนินงำน

(5) ห้องสมุดเคลื่อนที่สาหรับชาวตลาด ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพฯ

หน่วยนับ

อุดหนุน

(1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

(2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

(3) กิจกรรมการศึกษา

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

(4) ท้องฟ้าจาลอง

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

(5) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

(6) บริการวิชาการ

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

4.1 ศูนย์ฝึกอำชีพ “ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี

-

คน



-



-

-

-

-

-

-

-

-

4.2 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง เพือ่ แก้ปัญหำพืน้ ที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.3 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถิ่นทุรกันดำร เพือ่ สนองงำนตำมพระรำชดำริฯ
4.4 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะยำกลำบำกในเขตพืน้ ที่สูงภำคเหนือ

-

แห่ง
คน






-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

รำยจ่ำยอืน่

จำนวน

3.3 วิทยำศำสตร์เพือ่ กำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพือ่ กำรศึกษำ)

ดำเนินงำน

อุดหนุน

-

รำยจ่ำยอืน่

4 โครงกำรอันเนือ่ งมำจำกพระรำชดำริ

-



อุดหนุน

5.1 พัฒนำหลักสูตร

-

หลักสูตร



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2 พัฒนำสื่อ

-

เรื่อง



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3 พัฒนำบุคลำกร

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.4 งำนวิจัย

-

เรื่อง



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) การศึกษาต่อเนื่อง

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2) การศึกษาตามอัธยาศัย

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อุดหนุน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน

หน่วยนับ

ดำเนินงำน

รำยจ่ำยอื่น

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

5.5 งำนจัดกำรศึกษำ

รวม

-

(2) โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนสาหรับเด็ก และเยาวชนฯ

-

(3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ

-

คน
คน
คน

รำยจ่ำยอื่น

หน่วยนับ

(1) สิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สาหรับคนพิการ

ดำเนินงำน

จานวน

6 โครงกำร/กิจกรรมสำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี)








6.1 แผนงำนพืน้ ฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)
-



-

6.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพือ่ สนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรศึกษำทียั่งยืน
(1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

- กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.)

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ขั้นไป)

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวน

หน่วยนับ

อุดหนุน

ดำเนินงำน

(2) โครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ

รำยจ่ำยอื่น

- 1 อาเภอ 1 อาชีพ (รายอาเภอ)

(1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้

-

คน





(2) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้
(3) โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้
(3) โครงการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

-

คน
คน
คน









-

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

- หลักสูตร 70 ชั่วโมง

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

- หลักสูตร 420 ชั่วโมง

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-









-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน
คน
คน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวติ ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

-

คน





-

-

-

-

-

-

-

-

-

(3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้
(4) โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้

-

คน
คน







-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

รวม
6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
(1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่าง ศธ. และ สธ.

รวม
(2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวติ เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
รวม

-

6.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

6.5 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

-

กศน-กผ-04

แบบฟอร์มโครงการของสานักงาน กศน. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน/สถานศึกษา
1. ชื่อโครงการ
2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และภารกิจ
 สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานฯ
ภารกิจเร่งด่วน
ภารกิจต่อเนื่อง
 สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ (ตามกฎหมาย)
3. หลักการและเหตุผล

4. วัตถุประสงค์
4.1
4.2
4.3
5. เป้าหมาย (Output)
5.1 เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย
1)
2)
5.2 เชิงคุณภาพ
1)
2)

จานวน
จานวน

6. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมหลัก

วัตถุประสงค์

กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
เป้าหมาย (เชิงคุณภาพ)

* กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้ระบุชื่อหน่วยงานและสถานศึกษาให้ชัดเจนด้วย

พื้นที่ดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ
(บาท)
X,XXX,XXX
X,XXX,XXX
*โอนให้...

7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ
ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2565 จากแผนงาน :
ผลผลิตที่
ผู้รับบริการการศึกษา
งบ
(- งบประมาณตัวหนังสือ-) รายละเอียดดังนี้
7.1

จานวน

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง

บาท

... บาท
... คน x ... บาท x ... วัน

=

... บาท

2) ค่าที่พัก

... บาท
... คน × ... บาท × ... วัน

3) ค่าพาหนะ
ค่ารถรับจ้าง
... คน x ... บาท x ... เที่ยว
4) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
4.1) ค่าอาหารกลางวัน
... คน × ...บาท x ... มื้อ
4.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
... คน x ... บาท x ... มื้อ
5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม
รวม
8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กิจกรรมหลัก
ไตรมาสที่ 1
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
รวม
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

=

... บาท
... บาท
... บาท

=

... บาท
=

... บาท

=

... บาท
... บาท
... บาท

จานวนงบประมาณ (บาท)
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

(ต.ค. – ธ.ค. 64)

(ม.ค. – มี.ค. 65)

(เม.ย. – มิ.ย. 65)

(ก.ค. – ก.ย. 65)

X,XXX
X,XXX
X,XXX

X,XXX
X,XXX

X,XXX
X,XXX
X,XXX

X,XXX
X,XXX
X,XXX

10. เครือข่าย (ถ้ามี)
10.1
10.2
11. โครงการที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
11.1
11.2
12. ผลลัพธ์ (Outcome) *สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
12.1
12.2
12.3
13 ดัชนีชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) *สอดคล้องกับเป้าหมาย
1) ร้อยละของ
2) จานวนของ
13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) *สอดคล้องกับผลลัพธ์ (ข้อ 12)
1) ร้อยละของ
2) จานวนของ

(-ค่าเป้าหมาย-)
(-ค่าเป้าหมาย-)
(-ค่าเป้าหมาย-)
(-ค่าเป้าหมาย-)

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ
14.1
14.2
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อ – สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน :
อีเมล์ :

ตาแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จาแนกรายละเอียดตัวคูณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
แผนงานพื้นฐาน
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน
*แผนงานบูรณาการ

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.................................................................................................................
 ความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน ..................................................................................
ประเด็นหลัก............................................................................................................................................................
 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ............................................................................................................
 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)
ยุทธศาสตร์ที่ .............................................................................................................................................................
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ...........................................................................
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่.......................................................
 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่........................................................................................
 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาสานักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่...................................................
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่..............................................................................................
 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่.............................................

*กระทรวง : ........................ *หน่วยงาน : ....................................................................................................
*แนวทางการดาเนินงาน : .................................................................................................................................
*ตัวชี้วัดแนวทาง : ............................................................................................................................................
1. ชื่อโครงการ …………………………………………………………………………………………………………………………..……..
*ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง
 โครงการใหม่
2. หลักการและเหตุผลความจาเป็น…………………………………………………………………………..……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
3. วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………….………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. เป้าหมายโครงการ (Output)
4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ……..…………………………………………………………………………..…………………......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ
ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่ อบสนองแผนงานบูรณาการ
3. หัวข้อที่ (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะสานักงานศึกษาธิการภาค
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
1

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………………………....……
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)…………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……
6. ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)
6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)……………………………………………………………………..……
6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)………………………………………………………………………………….……
7. วิธีดาเนินการ(Activity) – กิจกรรม
7.1 วิธีดาเนินการ(Activity) ………………………………………………………………………………………………..
*7.2 กิจกรรม
กิจกรรม(หลัก)
ต้นทาง
กลางทาง
ปลายทาง
7.2.1 กิจกรรม
7.2.2 กิจกรรม
7.2.3 …………
*8. ตัวชี้วัดกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………………………..…
9. ระยะเวลาดาเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ……………………………………………………………………….………………………
10. สถานที่ดาเนินการ/*พื้นที่ดาเนินการ…………………………………………………………………………………………....
11. งบประมาณ ................................... บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ
หมวดงบรายจ่าย
งบประมาณ (บาท)
งบดาเนินงาน :
• ค่าตอบแทน
- ค่าอาหารทาการนอกเวลาราชการ
- ค่าตอบแทนวิทยากร
• ค่าใช้สอย
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม
- ค่าจ้างเหมาบริการ
• ค่าวัสดุ
- วัสดุสานักงาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ
ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่ อบสนองแผนงานบูรณาการ
3. หัวข้อที่ (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะสานักงานศึกษาธิการภาค
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
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หมวดงบรายจ่าย
- วัสดุคอมพิวเตอร์
งบลงทุน :
ครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุน :
- รายการ
งบรายจ่ายอื่น :
- รายการ

งบประมาณ (บาท)

รวมทั้งสิ้น
12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง : .....................................................................................................................................
การบริหารความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………..……….…....
13. หน่วยงานรับผิดชอบ
13.1 หน่วยงาน (หลัก)…………………………………………………………………..………………………………..………
*13.2 หน่วยงาน (ร่วม)...........................................................................................................................
14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ……………………………………………………………………………..……
ผู้ประสาน ชื่อ-สกุล ..........................................................................................................................
ตาแหน่ง .........................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ........................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................... E-mail : ……………………………………………..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ
ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่ อบสนองแผนงานบูรณาการ
3. หัวข้อที่ (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะสานักงานศึกษาธิการภาค
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3

อักษรย่อหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
หน่วยตรวจสอบภำยใน
กลุ่มเลขำนุกำรกรม
กลุ่มกำรคลังและสินทรัพย์
กลุ่มบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
กลุ่มยุทธศำสตร์และแผนงำน
กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
กลุ่มส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำและเครือข่ำย
ศูนย์เทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ
กลุ่มพัฒนำระบบกำรทดสอบ
กลุ่มบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำระบบงำน
กลุ่มเทคโนโลยีดิจทิ ัลและสำรสนเทศ
สถำบันกำรศึกษำทำงไกล
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ
สถำบันส่งเสริมและพัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำรังสิต
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด
สำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอำเภอ
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขต
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยตำบล
ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแขวง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำขอนแก่น
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครรำชสีมำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำลำปำง
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร

: สำนักงำน กศน.
: ตสน.
: กล.
: กค.
: กบ.
: กผ.
: กพ.
: กศ.
: ศท.
: ศว.
: กท.
: กง.
: กย.
: สทก.
: ศกพ.
: สพร.
: ศว.รังสิต
: สำนักงำน กศน.จังหวัด
: สำนักงำน กศน.
กรุงเทพมหำนคร
: กศน.อำเภอ
: กศน.เขต
: กศน.ตำบล
: กศน.แขวง
: ศว.กำญจนบุรี
: ศว.ขอนแก่น
: ศว.ตรัง
: ศว.นครรำชสีมำ
: ศว.นครศรีธรรมรำช
: ศว.นครสวรรค์
: ศว.พระนครศรีอยุธยำ
: ศว.ยะลำ
: ศว.ลำปำง
: ศว.สมุทรสำคร

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอุบลรำชธำนี
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพิษณุโลก
ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำปัตตำนี
อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกล้ำ ณ หว้ำกอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนชุมพร
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปัตตำนี
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสุรินทร์
ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสังวรำรำมวรมหำวิหำร
อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
ศูนย์ฝึกวิชำชีพจังหวัดกำญจนบุรี “สำมสงฆ์ทรงพระคุณ”
ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์
สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคกลำง
สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวันออก

55. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
56. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ
57. สถำบันพัฒนำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้
58. สถำบันกำรศึกษำและพัฒนำต่อเนือ่ งสิรินธร
59. ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง)
60. ศูนย์กำรเรียนชุมชน
61. ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ

: ศว.สระแก้ว
: ศว.อุบลรำชธำนี
: ศว.นรำธิวำส
: ศว.นครพนม
: ศว.พิษณุโลก
: ศว.ร้อยเอ็ด
: ศว.ปัตตำนี
: อวท.
: ศฝช.
: ศฝช.เชียงรำย
: ศฝช.ชุมพร
: ศฝช.ปัตตำนี
: ศฝช.สระแก้ว
: ศฝช.อุตรดิตถ์
: ศฝช.มุกดำหำร
: ศฝช.สุรินทร์
: ศฝก.
: ศฝส.
: ศวอ.
: สถำบัน กศน.ภำคกลำง
: สถำบัน กศน.
ภำคตะวันออก
: สถำบัน กศน.
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
: สถำบัน กศน. ภำคเหนือ
: สถำบัน กศน.ภำคใต้
: สธ.
: ศกภ.
: ศรช.
: ศศช.

คณะผู้จัดทา
ที่ปรึกษา
นายวัลลพ

สงวนนาม

เลขาธิการ กศน.

ผู้เรียบเรียงและจัดทาต้นฉบับ
นางสาวชนัญณิภา
ขาวโอภาส

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

บรรณาธิการ
นายชัยพัฒน์
นายยอดชาย

พันธุ์วัฒนสกุล
ทองธีระ

ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผู้สรุป และจัดพิมพ์
นางสาวชนัญณิภา
นางสาวสุธาทิพย์

ขาวโอภาส
พวงมาลัย

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

