
 

แผนปฏิบัติราชการ 
 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้ รับจัดสรร) 



 

ค ำน ำ  
    
  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) จัดท าขึ้นตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ในหมวด 3  
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 (1) ก าหนดว่า ก่อนจะด าเนินการ 
ตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า และ (2) การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณที่จะต้องใช้ 
ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ของภารกิจ และมาตรา 16 ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ระบุ
สาระส าคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน  
รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่าย ทรัพยากรอ่ืน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใด 
ที่มีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการหรือไม่ โดยให้ค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเข้าระบบ eMENSCR กอรปกับ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน 3 ระดับ  
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 
รวมทั้งสอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
( Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and country Reform : 
eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของส านักงาน กศน. และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของส านักงาน กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ส านักงาน กศน. ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) นี้ 
จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี  
 
 

             ส ำนักงำน กศน. 
 



 

สารบญั  
           
 

 หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ 1  บทน ำ 1 
     - ควำมเป็นมำ 1 
              - วัตถุประสงค์ 2 
              - วิธีด ำเนินงำน 2 
              - ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  2 2 
ส่วนที่ 2  บริบทที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. 3 
              - ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 3 
              - แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 35 
              - นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562–2565) 39 
              - ค ำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  41 
              - แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 47 
              - เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
                เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม 
                และครอบคลุมและส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน 

50 

              - ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 51 
              - นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 52 
              - แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 59 
              - แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนปลัด 
                กระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

61 

              - อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำน กศน.  
              - ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำน กศน. 

66 
67 

ส่วนที่ 3  สำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
            ของส ำนักงำน กศน.  

71 

              - วิสัยทัศน์ 71 
              - พันธกิจ 71 
              - เป้ำประสงค์ 72 
              - (ร่ำง) จุดเน้นกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

74 



 

สารบญั (ต่อ)    
 
 
 หน้า 
              - เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน/ตัวชี้วัด ของส ำนักงำน กศน. 84 
              - งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 85 
              - โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
                  ของส ำนักงำน กศน. 

85 

              - แผนผังควำมเชื่อมโยงแผน 3 ระดับของประเทศ สู่แผนปฏิบัติรำชกำร 
                ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

88 

              - แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
                พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กับ ส ำนักงำน กศน. 

89 

              - แผนผังแสดงควำมเชื่อมโยงสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ                 
                พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. (ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)  

90 

ส่วนที่ 4  แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)  
            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.  

93 

     ที่ 4.1  ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต  
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

94 

     ที่ 4.2  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

97 

               - ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565   
                 ของส ำนักงำน กศน. 

98 

     ที่ 4.3  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน 
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

99 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565           
                   ของส ำนักงำน กศน. 

100 

               - ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพื้นฐำน 
                   (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                   ของส ำนักงำน กศน. 

101 

                  - แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 101 
                       - ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ 101 
                       - ผลผลิต : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
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สารบญั (ต่อ)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หน้า 
     ที่ 4.4  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนยุทธศำสตร์  
               ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

111 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
                 ของส ำนักงำน กศน.  

112 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

114 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง 
                 ศักยภำพมนุษย์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

115 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

125 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

127 

     ที่ 4.5  แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
               ของส ำนักงำน กศน. 

128 

               - ตำรำงสรุปแผนงำนบูรณำกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
                 ของส ำนักงำน กศน. 

129 

               - ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนบูรณำกำร 
                 ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

130 

                   - แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 130 
ส่วนที่ 5  ตำรำงสรุปรำยละเอียดกลุ่มโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
            ของส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

134 

                   - กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลำง 135 
                   - สถำนศึกษำขึ้นตรง 151 
                   - ส ำนักงำน กศน. จังหวัด/กทม. 191 
ส่วนที่ 6  ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย 
            ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

252 

ส่วนที่ 7  กำรบริหำรจัดกำร กำรติดตำม และประเมินผล ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
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ภาคผนวก 
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   แบบฟอร์ม กศน-กผ-04 
   แบบฟอร์ม กศน-กผ-05 
   อักษรย่อหน่วยงำน 
   คณะผู้จัดท ำ 

 

 



 
 

  
 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 
และมาตรา 16 ได้ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มีความจ าเป็น  
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการหรือไม่ โดยให้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย 
ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเข้าระบบ eMENSCR กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 
เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน 3 ระดับ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้  
ยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการ 
จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น 
  ส ำนักงำน กศน. จึงได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  วิสัยทัศน์ 
   คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็น  
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  หลักกำร 
   กศน. เพ่ือประชาชน “ก้าวใหม่ : ก้าวแห่งคุณภาพ” 

   (ร่ำง) นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำน ส ำนักงำน กศน. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   1. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้คุณภำพ  
         1.1 น้อมน ำพระบรมรำโชบำยสู่กำรปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
         1.2 ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศำสตร์ชำติ  และนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
         1.3 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์ 
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และหน้าที่ความเป็นพลเมือง 
ที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 



 

         1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ทั้ งหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ให้สอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงปรับลด 
ความหลากหลายและความซ้ าซ้อนของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายบนพ้ืนที่สูง  
พ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ 
         1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
ให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงการประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ เพ่ื อการสร้างโอกาสในการเรียนรู้  
ให้ความส าคัญกับการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนให้ตอบโจทย์การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมินสมรรถภาพผู้ใหญ่ 
ตลอดจนกระจายอ านาจไปยังพ้ืนที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         1.6 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ครบวงจร ตั้งแต่การลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
         1.7 พัฒนำ Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของส านักงาน กศน. 
ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และให้มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ง่ายต่อการสืบค้นและน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
         1.8 เร่งด ำเนินกำรเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน 
หน่วยกิต เพ่ือการสร้างโอกาสในการศึกษา 
         1.9 พัฒนำระบบนิเทศกำรศึกษำ การก ากับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online 
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

   2. ด้ำนกำรสร้ำงสมรรถนะและทักษะคุณภำพ 
         2.1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต ที่ เน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับ 
แต่ละช่วงวัย และการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพ้ืนที่ 
         2.2 พั ฒนำหลั กสู ตรอำชี พระยะสั้ น ที่ เน้ น  New skill Up skill และ Re skill  
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology  
         2.3 ประสำนกำรท ำงำนร่วมกับศูนย์ให้ค ำปรึกษำกำรจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start-up)  
ของอำชีวศึกษำ จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กับแรงงาน 
ที่กลับภูมิล าเนาในช่วงสถานการณ ์COVID – 19 
 



 

         2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้ำ บริกำรจำกโครงกำรศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน ที่ เน้น 
“ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด  
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจ าหน่าย 
         2.5 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำของผู้สูงอำยุ เพ่ือให้เป็น Active Ageing Workforce  
และม ีLife skill ในการด ารงชีวิตที่เหมาะกับช่วงวัย 
         2.6 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อเตรียมควำมพร้อม/กำรปฏิบัติตัวส ำหรับสตรี
ตั้งครรภ์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับแม่และเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและช่วงวัย 
         2.7 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่พัฒนำทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ  
เช่น ผู้พิการ ออทิสติก เด็กเร่ร่อน และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 
         2.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลและทักษะด้ำนภำษำ ให้กับบุคลากรและผู้เรียน 
กศน. เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดท ากรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
         2.9 ส่งเสริมให้ควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรออม (Financial Literacy) การวางแผน
และสร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากรและผู้เรียน กศน. 
         2.10 ส่งเสริมกำรสร้ำงนวัตกรรมของผู้เรียน กศน.  
         2.11 สร้ำง อำสำสมัคร กศน. เพ่ือเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในชุมชน 
         2.12 ส่งเสริมกำรสร้ำงและพัฒนำนวัตกรรมของบุคลำกร กศน. รวมทั้งรวบรวมและ
เผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงาน / สถานศึกษา น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

   3. ด้ำนองค์กร สถำนศึกษำ และแหล่งเรียนรู้คุณภำพ 
         3.1 ทบทวนบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน สถำนศึกษำ เช่น สถาบัน กศน.ภาค 
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ 
         3.2 ยกระดับมำตรฐำน กศน.ต ำบล และศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ “แม่ฟ้ำหลวง” 
(ศศช.) ให้มีความพร้อมเพ่ือเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส าคัญของชุมชน  
         3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชำชน ที่เน้น Library Delivery เพ่ือเพ่ิม
อัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชน 
         3.4 ให้บริกำรวิทยำศำสตร์เชิงรุก Science @home โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
น าวิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจ าวันในทุกครอบครัว 
         3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงพื้นที่กำรเรียนรู้  ในรูปแบบ Public Learning 
Space/Co - learning Space เพ่ือการสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสังคม 
         3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของกลุ่ม กศน. จังหวัดให้มีประสิทธิภำพ 



 

   4. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรคุณภำพ 
         4.1 ขับเคลื่อนกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวน
ภารกิจบทบาทโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 
         4.2 ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง และข้อบังคับต่ำง ๆ ให้มีควำมทันสมัย เอ้ือต่อ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เช่น การปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
         4.3 ปรับปรุงแผนอัตรำก ำลัง รวมทั้งก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการน าคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
การย้าย โอน และการเลื่อนระดับ  
         4.4 ส่งเสริมกำรพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ให้ตรงกับสายงาน และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
         4.5 เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้กับข้ำรำชกำรและบุคลำกรทุกประเภทในรูปแบบต่าง  ๆ
เช่น ประกาศเกียรติคุณ การมอบโล่ / วุฒิบัตร 
         4.6 ปรับปรุงระบบกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำให้มีความครอบคลุม เหมาะสม 
เช่น การปรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของผู้พิการ เด็กปฐมวัย 
         4.7 ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
เช่น ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลเด็กตกหล่นจากการศึกษาในระบบและเด็กออกกลางคัน  
เด็กเร่ร่อน ผู้พิการ 
         4.8 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเต็ม
รูปแบบ 
         4.9 ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสู่ระบบรำชกำร 4.0 และการประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ (ITA) 

          4.10  ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วน เพ่ือสร้างความพร้อม 
ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 

 ภำรกิจต่อเนื่อง 
 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
 2. ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล งานบริการ 
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  
 5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต ้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพ้ืนที่บริเวณชายแดน 
 6. ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

 

 



 

สรุปงบประมำณแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 
(ปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) 

 

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต งบประมำณ (บำท) 

รวมงบประมำณทั้งหมด 10,950,397,700 
1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 6,268,023,900 
2. แผนงำนพื้นฐำน 1,350,309,500 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 1,350,309,500 
       1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 617,990,400 
       2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 732,319,100 
3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 3,304,321,700 

  3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,878,438,400 
  3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
       ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

351,999,300 

  3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 28,000,000 
  3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 45,884,000 
4. แผนงำนบูรณำกำร 27,742,600 

  4.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,742,600 

 โครงกำรส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแผนงาน ดังนี้ 
 1. แผนงำนพื้นฐำน 
    1.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1)    กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ 
     2)    โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 
     3)    กิจกรรม : สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใด 
ทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ   
     4)    โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชน 
ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
     5)    โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส 
     6)    โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย 
     7)    โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     8)    โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
     9)    โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด 



 

     10)   โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
     11)   กิจกรรม : ศูนย์ทดสอบดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) 
     12)   กิจกรรม : จัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
     13)   โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน 
     14)   กิจกรรม : ติวเข้มเต็มความรู้ 
     15)   กิจกรรม : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
     16)   กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. แผนงำนยุทธศำสตร์ 
    2.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     1)   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
     1)   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 
            1.1)  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 
            1.2)  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
            1.3)  โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.  
            1.4)  โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 
            1.5)  โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand 
Knowledge Portal : TKP)              
            1.6)  โครงการพ้ืนที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 
            1.7)  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  
            1.8)  กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ืองานอาชีพ  
            1.9)  โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space  
            1.10)  โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่  
            1.11)  กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพ่ือการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษา
ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank)  
            1.12)  โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
 
 
 
 



 

     2)   โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
            2.1)  โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
            2.2)  โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เกมส์ 
            2.3)  โครงการพัฒนาบุ คลากรเพ่ือเพ่ิ มประสิทธิภาพการปฏิบั ติ งานในจั งหวัด 
ชายแดนภาคใต ้            
    2.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
     1)   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
           1.1)  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และกระทรวงสาธารณสุข 
           1.2)  โครงการการจัดและสง่เสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการ 
ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ 
    2.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
     1)   โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
           1.1)  โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
   3. แผนงำนบูรณำกำร 
    3.1 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
     1)   โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 
     2)   โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 
     3)   โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
     4)   โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้ 



 
 

  
 

 

บทน ำ ฅ 
 

 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9  

และมาตรา 16 ได้ก าหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 มาตรา 7 ให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจว่าภารกิจใดที่มีความจ าเป็น  

หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการหรือไม่ โดยให้ค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย 

ของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเมื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเข้าระบบ eMENSCR กอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 

เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผน 3 ระดับ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้  

ยุทธศาสตร์ชาติ และก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ โดยให้ทุกส่วนราชการจัดท า

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เบื้องต้น (Pre-Ceiling)  

ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) นั้น 

 ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในแผนระดับ 1 และแผนระดับ 2 รวมทั้ง

สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรี (โครงการส าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) นโยบายรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ และการเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบติดตาม 

และป ระ เมิ น ผลแห่ งช าติ  (Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and 

country Reform : eMENSCR) ตามระเบียบว่าด้วยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 (ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. และบริบทต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้จัดท า 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

 

 

ส่วนที่ 

1 
 



2 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ของส านักงาน กศน. 

วิธีกำรด ำเนินงำน 
 1. ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่ งชาติ  
(พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) และบริบทที่เกี่ยวข้องกับส านักงาน กศน. 
 2. ก าหนดกรอบเค้าโครง แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ ได้รับจัดสรร) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
นโยบาย ภารกิจของหน่วยงาน และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. ประสานหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดท าข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายในการด าเนินงานกิจกรรม 
แผนงาน/โครงการที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย ภารกิจ  
อ านาจหน้าที ่และนโยบายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ยกร่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุง 
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 5. เสนอขออนุมัติใช้ เป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 6. เผยแพร่ทั้งในรูปแบบเอกสารรูปเล่มและเอกสารออนไลน์ (E-Book) ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน กศน. 
และกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
  ส านักงาน กศน. มีแผนปฏิบัติงานและแผนการจัดสรร/ใช้จ่ายงบประมาณ ส าหรับใช้เป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 

  
 

 

บริบทที่เกี่ยวขอ้งกับส ำนักงำน กศน. ฅ 
 
 
 ส ำนักงำน กศน. ได้น ำยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  
(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนกำรปฏิ รูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชำติ  ฉบั บที่  12  
(พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ค ำแถลงนโยบำย
รัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชำ) เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
เป้ำหมำยที่  4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุมและส่งเสริมโอกำส 
ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศำสตร์กำรจัดสรร
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2560 และบริบทต่ำง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง มำเชื่อมโยงกับอ ำนำจหน้ำที่
ของส ำนักงำน กศน. เพ่ือใช้ก ำหนดเป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
แผนระดับ 1 : ยุทธศำสตร์ชำติ (ท้ัง 6 ด้ำน)   
    1. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนควำมม่ันคง” 
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง  1) ประชำชนอยู่ดี กินดี และมีควำมสุข  
2) บ้ำนเมืองมีควำมม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
       (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ  ด้ำนควำมมั่นคง 1) กำรรักษำควำมสงบ
ภำยในประเทศ 1.3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภำพและมีธรรมำภิบำล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชนส่วน
ตน 2) ป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อควำมมั่นคง 2.2) กำรติดตำมเฝ้ำระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหำที่อำจอุบัติข้ึนใหม่ (ภัยคุมคำมไซเบอร์) 
       (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนควำมมั่นคง ด้วย 3 กลยุทธ์ 1) ปลูกฝัง
ค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน ำเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวทำงพระรำชด ำริ 2) ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำ
สมรรถนะกำรเรียนรู้/วิขำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ 
(พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตำมตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่ เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ 
และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 3) พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำร 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัยไซเบอร์, ภัยพิบัติธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 
 

ส่วนที่ 

2 
 

1. ควำมสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตำมนัยยะมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวำคม 2560 
 



  4 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

    2. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน”  
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
2) ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 5) พัฒนำ
เศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่ 5.1) สร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะ วำงรำกฐำนกำรศึกษำ 
ทั้งในระบบและนอกระบบให้กับเยำวชนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและจิตวิญญำณในกำรประกอบกำร รวมทั้ง 
สร้ำงทักษะพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและควำมถนัดที่แตกต่ำงและหลำกหลำยของแรงงำน 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน      
ด้วยกำรส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรวิจัย  
ทำงกำรศึกษำ และพัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนในพ้ืนที่และภูมิภำค 
    3. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์” (หลัก) 
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย ์1) คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ พร้อมส ำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21    
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ 1) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม 1.2) กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมในกำรจัด กำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 1.4)  กำรปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐำน 2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 2.1) ช่วงกำรตั้งครรภ์/ปฐมวัย 2.2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
2.3) ช่วงวัยแรงงำน 2.4) ช่วงวัยผู้สูงอำยุ 3) ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
ในศตวรรษที่ 21 3.1) กำรปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะส ำหรับศตวรรษที่ 21  
3.2) กำรเปลี่ยนโฉมบทบำท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่ 3.3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ในทุกระดับ ทุกประเภท 3.4) กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 3.6) กำรวำงพ้ืนฐำนระบบรองรับ 
กำรเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
       (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ ด้วย 8 กลยุทธ์ 1) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 2) ส่งเสริม 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ  
3) สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วม
ในสังคมศตวรรษที่ 21 4) สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่  5) พัฒนำทักษะ 
กำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะที่ จ ำเป็นของผู้ เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในศตวรรษที่ 21 6) บูรณำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เสริมสร้ำงหลักคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้ำนระเบียบ วินัย 
คุณธรรมจริยธรรม จิตสำธำรณะ ควำมเป็นพลเมือง 7) พัฒนำทักษะกำรสื่อสำรและกำรใช้ภำษำไทย ภำษำถิ่น 
(ภำษำแม่) ต่อยอดกำรเรียนรู้และกำรประกอบอำชีพ 8) พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



  5 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

    4. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม”  
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม         
1) สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 2) กระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ิมโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำเป็นก ำลังของกำรพัฒนำประเทศในทุกระดับ  4) เพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงพำตนเองและกำรจัดกำรตนเองเพ่ือสร้ำงสังคม
คุณภำพ  
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
1) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ สร้ำงควำมเป็นธรรมในทุกมิติ 1.7) สร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ  
2) กำรกระจำยศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 2.5) สนับสนุนกำรพัฒนำพ้ืนที่
บนฐำนข้อมูลควำมรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยำยเครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ชุมชนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูล ควำมรู้ต่ำง ๆ และบทบำทสถำนศึกษำและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพ่ือร่วมพัฒนำพื้นที่และชุมชน
ท้องถิ่น 4) กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถของชุมชนท้องถิ่นในกำรพัฒนำ กำรพ่ึงพำตนเองและกำรจัดกำรตนเอง  
4.1) ส่งเสริมกำรปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรวำงแผนชีวิต สุขภำพ 
ครอบครัว กำรเงินและอำชีพ โดยใช้ข้อมูลควำมรู้และกำรยกระดับกำรเรียนรู้ของครัวเรือน 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค        
ทำงสังคมด้วยกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 1) เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำ     
ตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่      
และกลุ่มเป้ำหมำย 2) ส่งเสริม พัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัลออนไลน์ 
แบบเปิดที่เหมำะสมและหลำกหลำย สะดวกทุกที่ ทุกเวลำต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
    5. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตร                 
ต่อสิ่งแวดล้อม 4) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม      
และวัฒนธรรมบนหลักของกำรมีส่วนร่วมและธรรมำภิบำล 
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 6.1) ส่งเสริมคุณลักษณะ 
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย 
      (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม 
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    6. ยุทธศำสตร์ชำติ “ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ”  
      (1) เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ 1) ภำครัฐมีวัฒนธรรมกำรท ำงำนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 2) ภำครัฐมีขนำดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง  3) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      (2) ประเด็นยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ   1) ภำครัฐที่ยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง ตอบสนองควำมต้องกำร และให้บริกำรอย่ำงสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส1.2) ภำครัฐมีควำมเชื่อมโยงในกำรให้บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ ผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำประยุกต์ใช้ 2) ภำครัฐบริหำรงำนแบบบูรณำกำรโดยมียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยและเชื่อมโยง 
กำรพัฒนำในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภำรกิจ และทุกพ้ืนที่ 2.1) ใช้ยุทธศำสตร์ชำติเป็นกลไกขับเคลื่อน
พัฒนำประเทศ 3) ภำครัฐมีขนำดเล็กลง เหมำะสมกับภำรกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนและทุกภำคส่วน 
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ 3.1) ภำครัฐมีขนำดเหมำะสม 4) ภำครัฐมีควำมทันสมัย 4.2) พัฒนำปรับระบบ 
วิธีปฏิบัติรำชกำรให้ทันสมัย  5) บุคลำกรภำครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส ำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออำชีพ 5.1) ภำครัฐมีกำรบริหำรก ำลังคนที่มีควำมคล่องตัว  
ยึดระบบคุณธรรม 5.2) บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชน มีคุณธรรม และมีกำรพัฒนำ 
ตำมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ 6) ภำครัฐมีควำมโปร่งใส ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
6.2) บุคลำกรภำครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และควำมซื่อสัตย์สุจริต 7) กฎหมำยมีควำมสอดคล้อง
เหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ และมีเท่ำที่จ ำเป็น 7.1) ภำครัฐจัดให้มีกฎหมำยสอดคล้องเหมำะสมกับ 
บริบทต่ำง ๆ 
       (3) กำรบรรลุเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำร ภำครัฐ ด้วยกลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรบริหำรรำชกำร /บริกำรประชำชน 2) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกำรศึกษำให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อกำรใช้งำน 3) สร้ำงและพัฒนำกลไก 
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภำคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 4) เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 5) ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ ำซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะ
องค์กร 6) พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง  
และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต 7) พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรพลเรือน
และบุคลำกรกำรศึกษำอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
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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 คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ิมข้ึน        
มีทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษท่ี 21 สำมำรถในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน      
ได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ผู้ เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21  
       (1.2) แผนย่อยที่  3.1 “กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21” 
           - แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับเปลี่ยนระบบกำรเรียนรู้ส ำหรับศตวรรษที่ 21 1.1) 
พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้นที่ใช้ฐำนควำมรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยำกำร 1.2) พัฒนำ
กระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำ รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพ่ือพัฒนำทักษะ
ส ำหรับศตวรรษที่ 21 1.3) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรที่เน้นกำรลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีทักษะ
ด้ำนวิชำชีพและทักษะชีวิต 1.4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถก ำกับกำรเรียนรู้ของตนได้  
2) เปลี่ยนโฉมบทบำท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 2.1) วำงแผนพัฒนำและปรับบทบำท “ครูยุคใหม่”  
ให้เป็น “ผู้อ ำนวยกำรกำรเรียนรู้” 2.2) ปรับระบบกำรพัฒนำครู ตั้งแต่กำรดึงดูด คัดสรร ผู้มีควำมสำมำรถสูง
เข้ำมำเป็นครู 2.3) ส่งเสริมระบบกำรพัฒนำศักยภำพและสมรรถนะครูอย่ำงต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน 
สำยอำชีพ และระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ 3) เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำในทุกระดับ  
ทุกประเภท 3.1) ปฏิรูปโครงสร้ำงองค์กรด้ำนกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 3.2) จัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของ
โรงเรียนในทุกระดับ 3.3) ปรับปรุงโครงสร้ำง กำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเพ่ิมคุณภำพ
กำรศึกษำ 3.4) เพ่ิมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ 4) พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 4.1) จัดให้มีระบบกำรศึกษำและระบบฝึกอบรมบนฐำนสมรรถนะที่มีคุณภำพสูงและยืดหยุ่น  
4.4) พัฒนำระบบเครือข่ำยเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแพลตฟอร์ม สื่อดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำในทุกระดับ 
ทุกประเภทกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 4.5) พัฒนำโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อกำรเรียนรู้ดิจิทัล
ที่มีคุณภำพที่นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ในกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง 
          - เป้ำหมำย คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน มีทักษะ  
กำรเรียนรู้ และทักษะที่จ ำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถเข้ำถึงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตดีขึ้น 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโดยบูรณำกำร 
องค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 2) สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต 
ที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 3) สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่  
4) พัฒนำสมรรถนะที่จ ำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 2 
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      (2) แผนแม่บทที่ 11 ประเด็น “ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต”    
       (2.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต”  
          - เป้ำหมำย คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพ่ิมขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
สมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำยสติปัญญำและคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย คนทุกช่วงวัยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล  
โดยสร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพและทักษะชีวิตที่เท่ำทันและสำมำรถ 
อยู่ร่วม ในสังคมศตวรรษที่ 21 
       (2.2) แผนย่อยที่ 3.2 “กำรพัฒนำเด็กตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย” 
          - แนวทำงพัฒนำ 3) จัดให้มีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มี พัฒนำกำร 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้ำน 
          - เป้ำหมำย เด็กเกิดอย่ำงมีคุณภำพ  มีพัฒนำกำรสมวัย สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรที่มีคุณภำพมำกข้ึน 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ปรับปรุงสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพ 
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 
โดยเฉพำะทักษะด้ำนกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน 
          - เป้ำหมำย วัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21 
ครบถ้วน รู้จักคิด วิเครำะห์ รักกำรเรียนรู้ มีส ำนึกพลเมือง มีควำมกล้ำหำญทำงจริยธรรม มีควำมสำมำรถ 
ในกำรแก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ อย่ำงมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 
          - กำรบรรลุ เป้ำหมำย พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้และทักษะอำชีพ 
แก่ผู้เรียนให้สอดรับกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 
       (2.4) แผนย่อยที่ 3.4 “กำรพัฒนำและยกระดับศักยภำพวัยแรงงำน” 
          - แนวทำงพัฒนำ 1) ยกระดับศักยภำพ ทักษะและสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำร  
ของตลำดแรงงำน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
          - เป้ำหมำย 1) แรงงำนมีศักยภำพในกำรเพ่ิมผลผลิต มีทักษะ อำชีพสูง 
ตระหนักในควำมส ำคัญ ที่จะพัฒนำตนเองให้เต็มศักยภำพ สำมำรถปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตำมพลวัต       
ของโครงสร้ำงอำชีพ และควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนเพ่ิมข้ึน 
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          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ยกระดับศักยภำพ ทักษะ และสมรรถนะของคน
ในช่วงวัยท ำงำนให้มีคุณภำพมำตรฐำนสอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคล  
       (2.5) แผนย่อยที่ 3.5 “กำรส่งเสริมศักยภำพผู้สูงอำยุ” 
          - แนวทำงพัฒนำ 1) ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้ พ่ึงพำตนเองได้ 
ทำงเศรษฐกิจ และร่วมเป็นพลังส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ 
          - เป้ำหมำย ผู้สูงอำยุมีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคงในชีวิต มีทักษะ 
กำรด ำรงชีวิต เรียนรู้พัฒนำ  ตลอดชีวิต มีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม สร้ำง มูลค่ำเพ่ิมให้แก่สังคมเพ่ิมข้ึน 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมกำรมีงำนท ำของผู้สูงอำยุให้ พ่ึงพำตนเองได้ 
ทำงเศรษฐกจิ 
      (3) แผนแม่บทที่ 10 ประเด็น “กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม”  
       (3.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม”   
          - เป้ำหมำย คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมที่ดีงำม และมีควำมรัก  
และภูมิใจ ในควำมเป็นไทยมำกขึ้น น ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ใน กำรด ำรงชีวิต 
สังคมไทยมีควำมสุขและเป็นที่ยอมรับของนำนำประเทศมำกขึ้น 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย กำรบูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำเอกชน และกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
       (3.2) แผนย่อยที่ 3.1 “กำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และกำรเสริมสร้ำง  
จิตสำธำรณะ และกำรเป็นพลเมืองที่ดี” 
          - แนวทำงพัฒนำ 2) บูรณำกำรเรื่องควำมซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และด้ำนสิ่งแวดล้อม ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในและนอกสถำนศึกษำ จัดให้มีกำรเรียน 
กำรสอนตำมพระรำชด ำริและปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในสถำนศึกษำ ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมตระหนักรู้  
และกำรมีส่วนร่วมด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ 
และต่ำงประเทศ 4) ปลูกฝังค่ำนิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐำน ส่ งเสริมชุมชนให้เป็นฐำน 
กำรสร้ำงวิถีชีวิตพอเพียง 
          - เป้ำหมำย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีควำมพร้อมในทุกมิติ 
ตำมมำตรฐำนและสมดุลทั้งด้ำนสติปัญญำ คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญำณที่ดี เข้ำใจในกำรปฏิบัติตน
ปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมดีข้ึน 
          - 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 ประชำชนอยู่ด ีกินดีและมีควำมสุขดีข้ึน  
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะ 
กำรเรียนรู้  ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในแต่ละบริบท 
       (4.2) แผนย่อย 3.1 รักษำควำมสงบภำยในประเทศ  
          - แนวทำงพัฒนำ 2) เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยปลูกฝังและสร้ำง 
ควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติ รณรงค์เสริมสร้ำงควำมรักและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย 
และชำติไทย ผ่ำนทำงกลไกต่ำง ๆ รวมถึงกำรศึกษำประวัติศำสตร์ในเชิงสร้ำงสรรค์ น้อมน ำและเผยแพร่ 
ศำสตร์พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทำงพระรำชด ำริต่ำง ๆ ให้เกิดควำมเข้ำใจ 
อย่ำงถ่องแท้และน ำไปประยุกต์ปฏิบัติใช้อย่ำงกว้ำงขวำง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระรำชกรณียกิจ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 
          - เป้ำหมำยที่ 2) คนไทยมีควำมจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ำรงรักษำไว้
ซึ่งสถำบันหลักของชำติ สถำบันศำสนำเป็นที่เคำรพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 
          - กำรบรรลุ เป้ ำหมำย  1) ปลูกฝั งค่ ำนิยมและหลักคิดที่ ถูกต้อง  
เพ่ือเสริมสร้ำงเสถียรภำพสถำบันหลักของชำติ ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 2) ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ และพัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้ 
/วิขำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ 
ตำมตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว)  
       (4 .3) แผนย่อย 3 .2 กำรป้ องกันและแก้ไขปัญหำที่มีผลกระทบต่อ 
ควำมมั่นคง (ยำเสพติด, ไซเบอร์, ควำมไม่สงบ จชต.)        
          - แนวทำงพัฒนำ 1) ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 2) ป้องกันและ
แก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 9) ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

          - เป้ำหมำยที่ 1) ปัญหำควำมมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ปัญหำ 
ยำเสพติดควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ กำรค้ำมนุษย์ ฯลฯ ได้รับกำรแก้ไขดีขึ้นจนไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
บริหำรและพัฒนำประเทศ 
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบริหำรจัดกำรกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดหรือภัยคุกคำมรูปแบบใหม่  
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      (5) แผนแม่บทที่ 6 ประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ”  
       (5.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ”  
          - เป้ำหมำยที่ 1) ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น  
เกิดศูนย์กลำงควำมเจริญทำงเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภำคของประเทศ  เพ่ือกระจำยควำมเจริญ
ทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  
          - กำรบรรลุเป้ำหมำย ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ   
       (5.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ   
          - แนวทำงพัฒนำ 2) พัฒนำเมืองขนำดกลำง 2.1) พัฒนำเมืองขนำดกลำง 
ทำงเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่ 2.1 (4) พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมให้สำมำรถยกระดับ
คุณภำพชีวิตและส่งเสริมศักยภำพของประชำชนอย่ำงเต็มรูปแบบ          
          - เป้ำหมำย เมืองในพ้ืนที่ เป้ำหมำยที่ ได้รับกำรพัฒนำ เพ่ือกระจำย 
ควำมเจริญและลดควำมเหลื่อมล้ ำในทุกมิติ 
          - กำรบรรลุ เป้ ำหมำย พัฒนำทักษะแรงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำร 
ของตลำดแรงงำน ในพ้ืนที่และภูมิภำค (อำทิ เกษตรกรรม อุตสำหกรรม ท่องเที่ยว พ้ืนที่เมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ) 
      (6) แผนแม่บทที่ 17 ประเด็น “ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม”  
   (6.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม”  
      - เป้ำหมำย คนไทยทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น 
    - กำรบรรลุ เป้ำหมำย ผู้ เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  
อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคด้วยรูปแบบหลำกหลำย  
   (6.2) แผนย่อย 3.1 กำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพ้ืนฐำนและหลักประกัน 
ทำงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภำพ      
      - แนวทำงพัฒนำ 1) ขยำยฐำนควำมคุ้มครองทำงสังคม โดยกำรจัด
โครงข่ำยกำรคุ้มครองทำงสังคม ส ำหรับผู้ด้อยโอกำสและคนยำกจนให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน  
ของภำครัฐได้อย่ำงมีคุณภำพ 2) สร้ำงหลักประกันสวัสดิกำรส ำหรับแรงงำน โดยส่งเสริมและสนับสนุน 
กำรพัฒนำทักษะแรงงำนให้สำมำรถประกอบอำชีพและมีรำยได้ตำมศักยภำพ รวมถึงส่งเสริมให้มี 
กำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุเพ่ือให้ผู้สูงอำยุสำมำรถพ่ึงตนเองด้ำนรำยได้  รวมทั้งเป็นทำงเลือกที่ส ำคัญ 
ช่วยบรรเทำปัญหำจำกกำรลดลงของประชำกรวัยแรงงำน 
      - เป้ำหมำย คนไทยทุกคน โดยเฉพำะกลุ่มด้อยโอกำสและกลุ่มเปรำะบำง
ได้รับกำรคุ้มครองและมีหลักประกันทำงสังคมเพ่ิมขึ้น 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ        
นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้ผู้ เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรเรียนที่มีคุณภำพได้ 
อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกลุ่มเป้ำหมำย 2) ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้
ผ่ำนระบบดิจิทัลออนไลน์แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและพัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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  (7) แผนแม่บทที่ 18 ประเด็น “กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”  
   (7.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”    
      - เป้ำหมำย สภำพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภำพดีขึ้นอย่ำงยั่งยืน 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะ  ที่พึงประสงคแ์ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (7.2) แผนย่อย 3.5 กำรยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก ำหนดอนำคตประเทศ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ พึงประสงค์                
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดีของคนไทย สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักรู้ และกำรมีส่วนร่วม 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสำกล 
โดยสอดแทรกในหลักสูตรกำรศึกษำและ/หรือกำรจัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 
      - เป้ ำหมำย คนไทยมี คุณลั กษณ ะและพฤติ กรรมที่ พึ งประสงค์ 
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตที่ดี 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก 
ในกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วม      
  (8) แผนแม่บทที่ 20 ประเด็น “กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ”  
   (8.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ”  
      - เป้ำหมำยที่ 1) บริกำรของรัฐมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับ        
ของผู้ใช้บริกำร  
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล  
   (8.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำบริกำรประชำชน     
      - แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำรูปแบบบริกำรภำครัฐเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก   
ในกำรให้บริกำรประชำชน 2) พัฒนำกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้  
3) ปรับวิธีกำรท ำงำน เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำบริกำรภำครัฐที่มีคุณค่ำและได้มำตรฐำนสำกล 
      - เป้ำหมำย งำนบริกำรภำครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำประยุกต์ ใช้ในกำรบริหำรรำชกำร/บริกำรประชำชน  
   (8.3) แผนย่อย 3.2 กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลัง 
      - แนวทำงพัฒนำ 3 ) จัดท ำงบประมำณตอบสนองต่ อเป้ ำหมำย 
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 5) ก ำหนดให้มีกำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงำน/โครงกำร  
      - เป้ำหมำย หน่วยงำนภำครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 
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      - กำรบรรลุเป้ำหมำย สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ และกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ 
   (8.4) แผนย่อย 3.4 กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำหน่วยงำนภำครัฐให้เป็น “ภำครัฐทันสมัย        
เปิดกว้ำง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 2) ก ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและ
หลักฐำนเชิงประจักษ์ 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรจัดโครงสร้ำงองค์กำรและออกแบบระบบกำรบริหำรงำนใหม่ 
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย 
      - เป้ำหมำย ภำครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลและมีควำมคล่องตัว  
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค  
และฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน และทันต่อกำรใช้งำน  
2) ปรับปรุง โครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ ำซ้อน  
และทันสมัย เอ้ือต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร  
   (8.5) แผนย่อย 3.5 กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1) ปรับปรุงกลไกในกำรก ำหนดเป้ำหมำยและ
นโยบำยก ำลังคนในภำครัฐให้มีมำตรฐำนและเกิดผลในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 2) เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรงำนบุคคลในภำครัฐให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรมอย่ำงแท้ จริง 3) พัฒนำ
บุคลำกรภำครัฐทุกประเภทให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง  มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์และกำรปรับตัว 
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
      - เป้ำหมำย บุคลำกรภำครัฐยึดค่ำนิยมในกำรท ำงำนเพ่ือประชำชนยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีควำมสำมำรถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออำชีพ 
      - กำรบรรลุ เป้ ำหมำย พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
ของข้ำรำชกำร  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือยกระดับสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน 
  (9) แผนแม่บทที่ 21  ประเด็น “กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ” 
   (9.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ”  
      - เป้ำหมำย ประเทศไทยปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
   (9.2) แผนย่อย 3.1 กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
      - แนวทำงพัฒนำ 1 ) ปลูกและปลุกจิตสำนึกกำรเป็นพลเมืองที่ดี  
มีวัฒนธรรมสุจริต และกำรปลูกฝัง และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยำวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 
2) ส่งเสริมกำรปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้มีควำมใสสะอำด ปรำศจำกพฤติกรรม 
ที่ส่อไปในทำงทุจริต 5) ปรับระบบงำนและโครงสร้ำงองค์กรที่เอ้ือต่อกำรลดกำรใช้ดุลพินิจในกำรปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที ่
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      - เป้ำหมำยที่ 1) ประชำชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรมเสี่ยงกำรทุจริต    
  (10) แผนแม่บทที่ 22  ประเด็น “กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม”  
   (10.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม”  
      - เป้ำหมำยที่  1) กฎหมำยเป็นเครื่องมือให้ทุกภำคส่วนได้ประโยชน์ 
จำกกำรพัฒนำประเทศอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม  
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
   (10.2) แผนย่อย 3.1 กำรพัฒนำกฎหมำย  
      - แนวทำงพัฒนำ 1) พัฒนำกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มำตรกำรต่ำง ๆ  ให้สอดคล้องกับบริบทและเอ้ือต่อกำรพัฒนำประเทศ 2) มีวิธีกำรบัญญัติกฎหมำยอย่ำงมีส่วนร่วม           
3) พัฒนำกำรบังคับใช้กฎหมำย 4) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนกำรกฎหมำย 
      - เป้ำหมำย กฎหมำยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำภำครัฐ และภำคเอกชน 
อยู่ภำยใต้กรอบกฎหมำยที่มุ่งให้ประชำชนในวงกว้ำงได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำประเทศโดยทั่วถึง 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง    
  (11) แผนแม่บทที่ 23 ประเด็น “กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม”  
   (11.1) เป้ำหมำยระดับประเด็น “กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม”  
      - เป้ำหมำยที่  1) ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนโครงสร้ำงฐำน 
ทำงเทคโนโลยี และด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
      - กำรบรรลุเป้ำหมำย 1) ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีสมรรถนะที่ตอบสนอง ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ     
   (11.2) แผนย่อย 3.4 กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมด้ำนองค์ควำมรู้พ้ืนฐำน     
      - แนวทำงพัฒนำ 2) พัฒนำองค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงสังคมและควำมเป็นมนุษย์ 
      - เป้ำหมำย ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถของเทคโนโลยีฐำนทั้ง 4 ด้ำน
ทัดเทียมประเทศท่ีก้ำวหน้ำในเอเชีย 
      - กำรบรรลุ เป้ำหมำย ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำร 
และจัดกำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ 
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 17.2.2 แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
  (1) แผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ   
   เรื่องที่ 1. กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง (สอดคล้อง 3 ประเด็น) 
    ประเด็นที่ 1.1) กำรมีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ….. และมี
กำรทบทวน จัดท ำ แก้ไข และปรับปรุงกฎหมำยที่เก่ียวข้อง (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
     กิ จกรรม  จัดท ำแก้ ไขและปรับปรุ งกฎหมำยให้ สอดคล้ องกั บ  
พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. .....  
     เป้ำหมำยกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ 2 ฉบับ 
    ประเด็นที่ 1.2) กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเอกชน เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ (สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
     กิจกรรม - 3. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วย แผนควำมร่วมมือในกำรจัด
กำรศึกษำระดับปฐมวัย ครอบคลุมกำรจัดกำรทำงกำรคลัง และผู้จัดกำรศึกษำ 
             - 4. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วย แนวทำงสนับสนุนงบประมำณ
และงบลงทุนให้สถำนศึกษำเอกชนในรูปแบบควำมร่วมมือรัฐและเอกชน ส ำหรับเด็กที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษ  
             - 5. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำตำมข้อเสนอว่ำด้วยบทบำทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในกำรจัดกำรศึกษำ 
             - 6.ปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
โดยภำคเอกชนตำมข้อเสนอว่ำด้วยกำรเพ่ิมบทบำทของภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบต่ำง ๆ 
กำรก ำกับดูแลที่เหมำะสม 
             - 7. จัดท ำและขับเคลื่อนตำมข้อเสนอแนวทำงกำรสร้ำง
และเพ่ิมสัดส่วนของควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ  
      เป้ำหมำยกิจกรรม มีส่วนร่วมด ำเนินกำรกับหน่วยงำนรับผิดชอบหลัก     
แต่ละกิจกรรม 
      ประเด็นที่ 1.3) กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง
และกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
      กิจกรรม - 2. จัดท ำดัชนีกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของกำรศึกษำไทย (Thailand Lifelong Education Index : TLEI)  
      เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมสร้ำงตัวชี้วัดเกี่ยวกับกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตของประเทศไทย (Thailand Lifelong Education Indicators) กับ สกศ. 
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      กิจกรรม - 3. บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเอง และกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในลักษณะ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ  
      เป้ำหมำยกิจกรรม บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกันกับหน่วยงำน        
ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในลักษณะ
เครือข่ำยควำมร่วมมือ สร้ำงโอกำสกำรศึกษำกับกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนโดยเรียนผ่ำนทำงไกล 
หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมำะสมกับสภำพของกลุ่มเป้ำหมำย ปรับบทบำท กศน. เป็นศูนย์ส่งเสริม สนับสนุน 
มำกกว่ำกำรเป็นผู้จัด ทบทวนศักยภำพและกำรด ำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติในสังกัด กศน. ให้เป็นองค์กร
ที่มีประสิทธิภำพในกำรจัดกิจกรรมที่ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยจัดกำรศึกษำ  
เพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในแหล่งเรียนรู้และศูนย์กำรเรียนเพ่ิมขึ้น มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนส่งเสริม  
และสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  ก ำหนดคุณภำพกำรพัฒนำวิชำกำร 
และกำรพัฒนำบุคลำกร พัฒนำบทบำทของสถำนีโทรทัศน์และวิทยุเพ่ือกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น รวบรวมและผลิตสื่อและเทคโนโลยีส ำหรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำชนทั่วไป จัดท ำแผนที่ 
สถำนศึกษำ และศูนย์กำรเรียนรู้ เพ่ือจัดสรรให้เหมำะสมและมีควำมเชื่อมโยง  ตำมบริบทและควำมต้องกำร  
      เรื่องที่ 2  กำรปฏิรูปกำรพัฒนำเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 2.1) กำรพัฒนำระบบกำรดูแล พัฒนำ และจัดกำรเรียนรู้
เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำ ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้ สมกับวัย 
(สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. จัดท ำแนวทำงกำรคั ด เลื อก เด็ก เข้ ำ เรียนระดับ 
ชั้นประถม ศึกษำปีที ่1 ด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมกับช่วงวัย  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดข้อเสนอแนวทำงกำรคัดเลือกเด็กเข้ำเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ที่เหมำะสมกับช่วงวัย  
        กิจกรรม - 3. จัดท ำระบบคัดกรอง และกลไกกำรติดตำมและ
ประเมินผลส ำหรับเด็กท่ีมีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยระบบกำรคัดกรอง และร่วม
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยและเด็กที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษในหน่วยให้บริกำร 
        กิจกรรม - 4 . จั ดท ำแนวทำงกำรพัฒ นำในช่ ว งรอย เชื่ อมต่ อ 
(transition period) ระหว่ำงวัย 2 - 6 ปี  
        เป้ ำหมำยกิจกรรม  จัดท ำข้อเสนอแนวทำงกำรพัฒนำในช่วง 
รอยเชื่อมต่อ (transition period) ระหว่ำงวัย 2 - 6 ปี  
        กิจกรรม - 5. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวงหลัก  
4 กระทรวงที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำเด็กปฐมวัย  
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        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดท ำแผนปฏิบัติกำรร่วมกันระหว่ำงกระทรวง
หลัก 4 กระทรวงที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ผู้ปกครอง และพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีควำมพร้อม
รอบด้ำน  
        กิจกรรม - 6. จัดท ำข้อเสนอแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยกำรยก ระดับคุณภำพ 
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  
        เป้ำหมำยกิจกรรม  ร่วมยกร่ำงข้อเสนอแผนปฏิบัติกำรว่ำด้ วย 
กำรยกระดับคุณภำพของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็ก  รวมทั้งส่งเสริมครู พ่ี เลี้ยงเด็ก  
และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง เข้ำรับกำรอบรมพัฒนำให้มีทักษะควำมเชี่ยวชำญในศำสตร์กำรดูแลและพัฒนำเด็กเล็ก  
       ประเด็นที่ 2.2) กำรสื่อสำรสังคมเพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมจัดท ำแนวทำงกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ผลิต สื่อประชำสัมพันธ์ และร่ำงคู่มือกำรเตรียมควำมพร้อมพ่อแม่ ก่อนกำรตั้งครรภ์ กำรเลี้ยงดู ดูแล 
และพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงต่อเนื่อง  
      เรื่องที่ 3  กำรปฏิรูปเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ (สอดคล้อง 2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่  3.1) กำรด ำเนินกำรเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
(สอดคล้อง 5 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ส่งเสริมโอกำสและพัฒนำคุณภำพนักเรียน เพื่อบรรเทำ
อุปสรรคกำรมำเรียนของนักเรียนยำกจนพิเศษและยำกจนให้มีควำมเสมอภำคในโอกำสทำงกำรศึกษำ         
จนส ำเร็จกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนและตำมศักยภำพ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม นักเรียนยำกจนพิเศษและยำกจน ได้รับเงินอุดหนุน
ปัจจัยพ้ืนฐำนนักเรียนยำกจนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer) เพ่ือบรรเทำอุปสรรคกำรมำเรียน         
ในปีกำรศึกษำ 2/2563 และ 2/2564  
        กิจกรรม - 4. สนับสนุนให้เด็ก เยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ กลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำและพัฒนำทักษะอำชีพ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม สนับสนุนให้เด็กเยำวชนนอกระบบกำรศึกษำ 
ให้กลับเข้ำศึกษำต่อหรือได้รับกำรพัฒนำทักษะอำชีพ  
        กิจกรรม - 5. ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูนอกระบบ ได้รับกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำ
คุณภำพและประสิทธิภำพ  
        กิจกรรม - 6. พัฒนำองค์ควำมรู้เพ่ือกำรจัดกำรเชิงระบบเพ่ือควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
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        เป้ ำห มำยกิ จกรรม  พั ฒ นำฐำนข้ อมู ล ขน ำดใหญ่  (Big Data)  
ของกลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชนผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกำสทั้งในและนอกระบบกำรศึกษำ 
จำกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก ที่เชื่อมโยงและบูรณำกำร 6 กระทรวง เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้อง
แม่นย ำ และสนับสนุนกำรวิเครำะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
        กิจกรรม - 7. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพ่ือสร้ำงสังคม 
แห่งโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำท้ังในและต่ำงประเทศ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ส ำรวจสถำนะควำมเหลื่อมล้ ำและคุณภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ระดับจังหวัด (School Readiness, Career Readiness, Workforce Competencies, SDGS)  
       ประเด็นที่ 3.3) กำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในพ้ืนที่ห่ำงไกล 
หรือในสถำนศึกษำท่ีต้องมีกำรยกระดับคุณภำพอย่ำงเร่งด่วน (สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. พัฒนำระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ให้กระจำยตัว
ออกไปในพ้ืนที่ที่มีควำมขำดแคลนครู  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ระบบสอบบรรจุและแต่งตั้งครู ที่กระจำยตัวออกไป 
ในพ้ืนที่ที่มีควำมขำดแคลนครู  
      เรื่องที่ 4 กำรปฏิรูปกลไกและระบบกำรผลิตคัดกรองและพัฒนำผู้ประกอบ
วิชำชีพครู อำจำรย์ (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 4.1) กำรผลิตครู และกำรคัดกรองครู เพ่ือให้ได้ครูที่มีคุณภำพ    
ตรงกับควำมต้องกำรของประเทศ และมีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู (สอดคล้อง 2 กิจกรรม)     
        กิจกรรม - 2. ก ำหนดอัตรำบรรจุครูที่จบกำรศึกษำโดยผ่ำนแผนกำรผลิต
และพัฒนำครู                   
        เป้ำหมำยกิจกรรม วิเครำะห์อัตรำก ำลังในกำรผลิตและพัฒนำครู  
เพ่ือขอจัดสรรทุนกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
        กิจกรรม - 3. จัดท ำระบบข้อมูลครูที่รวบรวมข้อมูลกำรผลิต กำรใช้ 
และกำรคำดกำรณ์อัตรำก ำลังครูในสำขำที่ขำดแคลน  
        เป้ำหมำยกิจกรรม  มีระบบข้อมูลครู ที่สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 
กำรผลิต กำรใช้ และกำรคำดกำรณ์อัตรำก ำลังครูในสำขำที่ขำดแคลนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
       ประเด็นที่ 4.2) กำรพัฒนำวิชำชีพครู (สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดตั้งหน่วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำร กำรพัฒนำ 
ทำงวิชำชีพให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม มีหน่วยงำนกลำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำ 
ทำงวิชำชีพให้กับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ  
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        กิจกรรม - 5. จัดท ำระบบและกลไกใหม่เพ่ือให้ครูมีกำรพัฒนำตนเอง
หรือวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง    
        เป้ำหมำยกิจกรรม ออกแบบระบบพัฒนำครูตำมหลักสูตรสำระที่
ก ำหนด โดยเน้นผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือให้ครูได้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ง่ำย  
        กิจกรรม - 10. จัดท ำระบบในกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะ
หลักส ำหรับครูช ำนำญกำร  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูช ำนำญกำรมีควำมเชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่และเป็นไปตำมมำตรฐำน 
        กิจกรรม - 11. จัดท ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศขับเคลื่อนเครือข่ำย
คร ูNational Professional Teacher Platform (NPTP)  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ออกแบบและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ขับเคลื่อนเครือข่ำยครู National Professional Teacher Platform (NPTP) ที่มีประสิทธิภำพ  
       ประเด็นที่  4.3) เส้นทำงวิชำชีพครูเพ่ือให้ครูมีควำมก้ำวหน้ำได้รับ
ค่ำตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. ก ำหนดมำตรฐำนวิชำชีพครูในกำรปฏิบัติงำนครู                   
        เป้ำหมำยกิจกรรม มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนของครู 
        กิจกรรม - 2. แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค่ำตอบแทน  
กำรเลื่อนวิทยฐำนะ และกำรคงวิทยฐำนะของครู                    
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูมีคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำผู้เรียน    
โดยได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสม รวมทั้งมีกำรเลื่อนและกำรคงวิทยฐำนะ ที่สอดคล้องกับคุณภำพ 
ในกำรปฏิบัติงำน  
       ประเด็นที่ 4.4) กำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพ่ือยกระดับคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิ จกรรม  - 1. จั ดท ำข้ อก ำหนดสมรรถนะหลั ก และมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร                     
        เป้ ำหมำยกิจกรรม  ข้อก ำหนดสมรรถนะหลักและมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็นเกณฑ์หนึ่งส ำหรับกำรประเมินผู้บริหำร 
        กิจกรรม - 3. จัดท ำแผนอัตรำก ำลังและกำรพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร                     
        เป้ำหมำยกิจกรรม กำรบริหำรอัตรำก ำลังและกำรพัฒนำศักยภำพ 
ของผู้บริหำรมีประสิทธิภำพ และผู้บริหำรมีสมรรถนะตำมข้อก ำหนดสมรรถนะหลัก และมำตรฐำน 
กำรปฏิบัติงำน  
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        กิจกรรม - 4. ระบบคัดกรองและพัฒนำผู้บริหำร ให้มีสมรรถนะหลัก
และได้มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนด
สมรรถนะหลักและมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน  
       ประเด็นที่  4.5) องค์กรวิชำชีพครู และปรับปรุงกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 3. ก ำหนดบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจของ ก.ค.ศ. โดยเน้น
ระบบคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล                     
        เป้ำหมำยกิจกรรม บทบำทและอ ำนำจหน้ำที่ของ ก.ค.ศ.ที่มีควำมชัดเจน 
และสอดคล้องกับภำรกิจ  
        กิจกรรม - 5. ยกร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
        เป้ำหมำยกิจกรรม พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. .... 
      เรื่องที่ 5 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง           
ในศตวรรษท่ี 21 (สอดคล้อง 5 ประเด็น) 
      ประเด็นที่ 5.1) กำรปรับหลักสูตรพร้อมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน     
และกำรประเมินเพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
       กิจกรรม - 2. พัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก และกำรวัด ประเมินผล  
เพ่ือพัฒนำผู้เรียน รวมทั้งกำรพัฒนำควำมรู้ และสมรรถนะด้ำนเนื้อหำสำระท่ีสอน ด้ำนศำสตร์กำรสอน  
ด้ำนกำรใช้สื่อและเทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และกำรสอนด้ำนกำรพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21  
และด้ำนบทบำทของครูในยุคใหม่  
       เป้ำหมำยกิจกรรม ครูมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจสำมำรถจัด กำรเรียนรู้ 
เชิงรุกได้ ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถให้ค ำแนะน ำหรือช่วยเหลือครูออกแบบรำยวิชำเพ่ิมเติม 
หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน และกำรน ำไปจัดกำรสอนหรือจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
       กิจกรรม - 3. สนับสนุนชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำ สนับสนุน 
ชุดกำรสอน สื่อ ตัวอย่ำงรำยวิชำ เพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนรำยวิชำเพ่ิมเติม 
       เป้ำหมำยกิจกรรม จัดตั้งคลังชุดกำรสอนส ำเร็จรูป รำยวิชำเพ่ิมเติม 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ผ่ำนกำรคัดกรองจำกผู้เชี่ยวชำญ  ให้ครูเข้ำถึงเพ่ือน ำไปใช้และเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนำ       ขึ้นเองได้ สถำนศึกษำมีรำยวิชำเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่พัฒนำขึ้นเอง 
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร ควำมพร้อม จุดเน้นของสถำนศึกษำ และเกณฑ์กำรจบหลักสูตร 
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       กิจกรรม - 4. จัดให้มีศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ  
       เป้ำหมำยกิจกรรม ศูนย์รวบรวมสื่อและเทคโนโลยีกำรศึกษำ เพ่ือให้ครู
และนักเรียนเลือกใช้ได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์กำรเรียนรู้   
       ประเด็นที่ 5.2) กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
(สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. ปรับปรุงและพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน           
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบ กิจกรรม และสำระกำรเรียน 
กำรสอน เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียน 
        กิจกรรม - 3 จัดท ำจรรยำบรรณ (Code of conduct) ที่มุ่งส่งเสริม
กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรมของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 
        เป้ ำหมำยกิจกรรม  จรรยำบรรณ  (Code of conduct) ของครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในระดับสถำนศึกษำ 
       ประเด็นที่  5.3) กำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับชำติ 
และระบบคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม          - 1. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรปรับระบบกำรทดสอบระดับชำติ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมปรับปรุงกำรทดสอบระดับชำติ  และพัฒนำ
แบบทดสอบให้วัดสมรรถนะตำมหลักสูตรได้อย่ำงมีคุณภำพ โดยเน้นควำมสอดคล้องระหว่ำงสมรรถนะ         
ที่คำดหวังตำมหลักสูตรกับเครื่องมือ/ข้อคำถำมที่ใช้วัด 
        กิจกรรม - 2. จัดท ำข้อเสนอให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงวิธีกำร
ในกำรจัดสรรโอกำสและกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำต่อและประกำศใช้ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้เรียนได้รับกำรจัดสรรโอกำสและได้เข้ำศึกษำต่อ
ด้วยด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย 
       ประเด็นที่ 5.4)  กำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรศึกษำ (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรพัฒนำคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ 
ผ่ำนกำรประกันคุณภำพ กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ประสิทธิภำพ มีธรรมำภิบำล เกิดกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ตำมปรัชญำ 
และเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ และมีระบบควำมรับผิดชอบทำงกำรศึกษำ (Educational Accountability) 
บนพ้ืนฐำนสมรรถนะหลักของผู้เรียน  
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        กิจกรรม - 2. ประกำศ/กฎกระทรวงว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และข้อก ำหนดด้ำนคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับกำรประกันคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้สถำนศึกษำน ำไปปฏิบัติ เพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำมีแนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพ            
กำรประเมินคุณภำพ และกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ เป็นระบบที่มีควำมเชื่อมโยงสอดคล้อง ไม่สร้ำง
ภำระต่อสถำนศึกษำและกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนของครู 
        กิจกรรม - 3. จัดสรรงบประมำณ และมีระบบสนับสนุนกำรด ำเนินงำน         
เพ่ือพัฒนำระบบคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้ และเกิดวัฒนธรรมคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ
ของคร ูผู้บริหำร และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
       ประเด็นที่ 5.5)  ระบบควำมปลอดภัยและระบบสวัสดิกำรของผู้เรียน 
(สอดคล้อง 4 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2 พัฒนำระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำที่มีควำม
ทันสมัยและรวดเร็ว เพ่ือให้ครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง เข้ำถึงข้อมูลและแก้ไขปัญหำฉุกเฉินได้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภำพ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม แอพพลิเคชั่นส ำหรับกำรติดตำม ดูแล คุ้มครองผู้เรียน       
ในสถำนศึกษำ 
        กิจกรรม - 3. พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ     
ในกำรใช้ระบบกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพในกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้เรียนในสถำนศึกษำ 
        กิจกรรม  - 4. จัดบริกำรกำรดูแลคุ้มครองผู้เรียน ทั้งในด้ำนควำมปลอดภัย 
สุขภำพและสวัสดิภำพ ครอบคลุมสถำนศึกษำทุกสังกัดทั่วประเทศ  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้เรียนได้รับกำรช่วยเหลือดูแล  และคุ้มครอง 
ทั้งด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพ และสวัสดิภำพ 

        กิจกรรม - 5 ส่ งเสริมสนับสนุนระบบกำรคุ้มครองผู้ เรียนให้มี
ประสิทธิภำพต่อเนื่องและยั่งยืน  
        เป้ำหมำยกิจกรรม สถำนศึกษำมีระบบคุ้มครองผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ 
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      เรื่องที่  6 กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ เพื่อบรรลุ
เป้ำหมำย ในกำรปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ (สอดคล้อง  
2 ประเด็น) 
       ประเด็นที่ 6.1) สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำร่ำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรบริหำรจัดกำรทั้ง 4 ด้ำน (วิชำกำร งบประมำณ บุคคล และบริหำรงำนทั่วไป )เป้ำหมำยกิจกรรม 
สถำนศึกษำได้รับกำรกระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำใน  4 ด้ำน ตำมควำมเหมำะสม
และบริบทของพ้ืนที่ และกำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  
       ประเด็นที่  6.3) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
(สอดคล้อง 1 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - จัดท ำข้อเสนอกำรปรับปรุงบทบำทหน้ำที่และอ ำนำจ            
ที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติฉบับให่ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม กระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรแบ่งหน้ำที่และอ ำนำจ 
ที่ชัดเจนระหว่ำงหน่วยงำนนโยบำย หน่วยงำนกำรก ำกับ หน่วยงำนกำรสนับสนุน และหน่วยงำน 
กำรปฏิบัติกำร  
      เรื่องที่ 7 กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยกำรพลิกโฉมด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digitalization for Educational and Learning Reform) (สอดคล้อง 3 ประเดน็) 
       ประเด็นที่ 7.1) กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้       
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 2. น ำผลกำรใช้สื่อดิจิทัลและนวัตกรรมที่ ได้รับมำ
ประมวลและด ำเนินกำรผูกรวมและน ำมำพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        เป้ำหมำยกิจกรรม ร่วมพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของแพลตฟอร์ม 
กำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล  
        กิจกรรม - 3 ขยำยเครือข่ำยแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัล 
โดยกำรสร้ำงควำมร่วมมือของภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง (PPP) 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ผู้เรียน ครู และคนทุกช่วงวัยเข้ำถึงทรัพยำกร 
กำรเรียนรู้ และสื่อกำรจัด กำรเรียนกำรสอนรูปแบบต่ำง ๆ ที่มีคุณภำพสูง ผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ และได้รับกำรแนะแนว (Consulting) ให้สำมำรถพัฒนำได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
ตำมควำมถนัดและควำมสนใจจนสำมำรถประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงยั่งยืน  
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       ประเด็นที่  7.2) ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ  (Big Data  
for Education) (สอดคล้อง 2 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ (Big Data 
In Education)    
        เป้ำหมำยกิจกรรม ระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร 
จัดกำรศึ กษำ  (Education Management Information System : EMIS) ซึ่ งมี ฐ ำนข้อมู ลกลำง
รำยบุคคลที่อ้ำงอิงจำกเลขบัตรประจ ำตัว ประชำชน 13 หลัก เป็นรูปแบบเดียวกันของทุกหน่วยงำน 
ที่จัดกำรศึกษำทั้งในและนอกกระทรวงศึกษำธิกำร และสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลได ้
         กิจกรรม  - 2. จัดท ำกฎหมำยกำรบริหำรข้อมูลและสำรสนเทศ
ทำงกำรศึกษำ 
        เป้ ำหมำยกิจกรรม  ประกำศกฎหมำยกำรบริหำรข้อมูลและ
สำรสนเทศทำงกำรศึกษำ , จัดโครงสร้ำงองค์กรศูนย์ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำแห่งชำติ 
       ประ เด็ น ที่  7 .3 )  ก ำร พั ฒ น ำควำม เป็ นพล เมื อ งดิ จิ ทั ล  (digital 
citizenship) ในด้ำนควำมฉลำดรู้ดิจิทัล (digital literacy) ควำมฉลำดรู้สำรสนเทศ (information 
literacy) ควำมฉลำดรู้ สื่ อ  (media literacy) เพ่ื อกำรรู้ วิ ธี ก ำรเรี ยนรู้  (learning how to learn)  
ในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนกำรมีพฤติกรรมที่สะท้อนกำรรู้กติกำ มำรยำท จริยธรรมเกี่ยวกับ 
กำรใช้สื่อและกำรสื่อสำรบนอินเทอร์เน็ต (สอดคล้อง 3 กิจกรรม) 
        กิจกรรม - 1. จัดท ำข้อเสนอว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนดิจิทัล
และกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน 
        เป้ำหมำยกิจกรรม ข้อเสนอว่ำด้วยกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรรู้ดิจิทัล 
และกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน, ก ำหนดสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Digitaland media 
literacy) ที่ปรับตำมควำมจ ำเป็นในแต่ละช่วงวัยที่เหมำะสม  
        กิจกรรม  - 2. เสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ 
        เป้ำหมำยกิจกรรม บูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรเสริมสร้ำง
สมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ, คู่มือควำมรู้เกี่ยวกับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้ เท่ำทันสื่อ 
ส ำหรับผู้ปกครอง นักเรียน วัยท ำงำน ผู้สูงอำยุ, ด ำเนินงำนร่วมกับศูนย์กำรเรียน และศูนย์ดิจิทัลชุมชน  
ในกำรพัฒนำทักษะดิจิทัลให้กับประชำชน เน้นกลุ่มผู้สูงอำยุ  
        กิจกรรม  - 3. ประเมินสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่อ
ของคนไทย 
        เป้ำหมำยกิจกรรม  น ำร่องกำรประเมินระดับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและ
กำรรู้ เท่ำทันสื่อแต่ละช่วงวัย  และทบทวนแก้ไข  ปรับปรุง, ประชำชนในวัยเรียนและผู้สูงอำยุ 
มีระดับสมรรถนะด้ำนดิจิทัลและกำรรู้เท่ำทันสื่ออยู่ในระดับดีมำก  
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     (2) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมือง 
      เรื่ องที่  1/ประเด็นที่  1  กำรเสริมสร้ ำงวัฒนธรรมทำงกำรเมื องและ 
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 กำรให้กำรศึกษำและเสริมสร้ำงวัฒนธรรม 
ทำงกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขของพลเมือย 
       เป้ำหมำยกิจกรรม มีโรงเรียน ประชำธิปไตยเพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 
ต่อปีของจ ำนวนโรงเรียนระดับประถมศึกษำ/มัธยมศึกษำ 
       กิจกรรมที่  2/กลยุทธ์ที่  2  จัดให้มีกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำนกำรเมือง 
กำรปกครอง (Political Education) วัฒนธรรมทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตย (Civic Education) 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ระดับควำมรู้วัฒนธรรมทำงกำรเมือง และกำรเมือง 
กำรปกครองของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/อบรม/สัมมนำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 
     (3) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
      เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ระบบข้อมูลภำครัฐมีมำตรฐำน ทันสมัย และชื่อมโยงกัน 
ก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล  
       กิจกรรมที่  2/กลยุทธ์ที่  2 น ำระบบดิจิทัลมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน  
และกำรบริหำรรำชกำร 
       เป้ำหมำยกิจกรรม หน่วยงำนภำครัฐสำมำรถด ำเนินงำนตำมภำรกิจได้ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้งำน 
       กิจกรรมที่  3/กลยุทธ์ที่  3 บูรณำกำรข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐ 
เพ่ือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) หน่วยงำนของรัฐมี Chief Data Officer ซ่ึงมีอ ำนำจ
หน้ำที่ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 2) หน่วยงำนภำครัฐมีกำรจัดท ำข้อมูลส ำคัญ           
ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนภำยนอกได้ 3) หน่วยงำนภำครัฐมีข้อมูลส ำคัญ 
ที่ใช้ในกำรตัดสินใจ และกำรจัดอันดับของประเทศในด้ำนต่ำง ๆ 4) ผู้บริหำรระดับสูงมีข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย ส ำหรับใช้ในกำรตัดสินใจและกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 5) หน่วยงำนมีผู้รับผิดชอบ 
ในกำรรวบรวม จัดกำรและวิเครำะห์ข้อมูล 
      เรื่องที่  3/ประเด็นที่  3  โครงสร้ำงภำครัฐ กะทัดรัด  ปรับตัวได้ เร็ว  
และระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบ
บริหำรงำนของรัฐ และลด/ละลำยควำมเป็นนิติบุคคลของกรม 
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       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) ส่วนรำชกำรมีกำรจัดท ำแผนปฏิรูปองค์กำร  
โดยมีกำรทบทวน 4 ด้ำน ได้แก่ โครงสร้ำง กระบวนงำน บุคลำกร และกฎหมำย  2) ปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรบริกำรภำครัฐ 
       กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กำรบริหำรจัดกำรเชิงพ้ืนที่ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ด ำเนินกำรตำมแผนได ้100% 
      เรื่องท่ี 4/ประเด็นที่ 4 ก ำลังคนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ 
       กิจกรรมที่  1/กลยุทธ์ที่  1 จัดก ำลังคนให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็น 
ในกำรบริกำรสำธำรณะที่ส ำคัญ และขับเคลื่อนขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ก ำลังคนที่ เหมำะกับงำน/ชนิด/คุณภำพในเวลำ 
ที่ต้องกำรที่สอดคล้องกับบทบำทของภำครัฐและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำทักษะและสมรรถนะใหม่เพ่ือสร้ำงควำมพร้อม
เชิงกลยุทธ์ให้กับก ำลังคนภำครัฐ (New Mindsets and Skillsets) 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) ภำครัฐมีก ำลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่ทันต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงทันสมัย และเป็นสำกล 2) ภำครัฐมีแผนและแนวทำงในกำรใช้ประโยชน์ก ำลังคน
สูงอำยุที่มีศักยภำพ 3) ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีค่ำนิยมและอุดมกำรณ์ที่กล้ำยืนหยัด 
กระท ำในสิ่งที่ถูกต้องแยกผลประโยชน์ส่วนตนออกจำกประโยชน์สำธำรณะ  และด ำรงตนตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm)และมีจิตวิญญำณ 
กำรเป็นผู้ประกอบกำรสำธำรณะ (Public Entrepreneurial Spirit) มีกลไกและมำตรกำรคุ้มครอง
เจ้ำหน้ำที่จำกกำรใช้อ ำนำจที่ไม่เป็นธรรมโดยผู้บังคับบัญชำ 
       กิจกรรมที่  4 /กลยุทธ์ที่  4  ติ ดตำม  ตรวจสอบและประเมินผล 
กำรใช้ก ำลังคนในส่วนรำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ (Workforce Audit) 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) รัฐบำลมีสำรสนเทศส ำหรับกำรตัดสินใจเพ่ือให้ 
กำรใช้ก ำลังคนภำครัฐมีประสิทธิภำพประสิทธิผล 2) ส่วนรำชกำรมีสำยงำนต ำแหน่ง และระดับ
สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของภำรกิจภำครัฐ 
      เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 ระบบบริหำรงำนบุคคลที่สำมำรถดึงดูด สร้ำงและรักษำ
คนดีคนเก่งไว้ในภำครัฐ 
       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่  1 ดึงดูดผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะ 
เข้ำมำท ำงำนในหน่วยงำนของรัฐ 
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       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) มีระบบ รูปแบบกำรจ้ำงงำน และช่องทำงกำรสรรหำ
บุคลำกรภำครัฐที่หลำกหลำยเหมำะสมกับภำรกิจ รวมทั้งวิถีกำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
และผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสูง  2) ส่วนรำชกำรมีกำรพัฒนำจุดแข็งให้เป็นแรงดึงดูดและสร้ำงแรง
บันดำลใจให้กับผู้สมัครงำน 3) มีระบบกำรจัดสอบควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
4) มีระบบกำรสอบวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่ วไป  และคุณลักษณะกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ที่เป็นมำตรฐำนเดียวกันของบุคลำกรภำครัฐทุกประเภท 
       กิจกรรมที่  2/กลยุทธ์ที่  2  ส่ งเสริม  จู งใจ  และรักษำผู้ มี ควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีจิตสำธำรณะไว้ในภำครัฐ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเที่ยงตรง เป็นรูปธรรม  
และมีควำมเป็นธรรมมำตรกำรกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมีควำมเข้มข้น และสำมำรถคัดกรองบุคลำกร
ที่ไม่มีประสิทธิภำพให้ออกจำกรำชกำร 
       กิจกรรมที่ 3/กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำขีดควำมสำมำรถและสร้ำงควำมผูกพัน
ต่อองค์กร (Engagement) ของบุคลำกรภำครัฐ 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกระดับ (อำทิ เจ้ำหน้ำที่ ใหม่ 
ระดับมืออำชีพ นักบริหำรระดับต้น นักบริหำรระดับกลำง และนักบริหำรระดับสูง) ได้รับกำรพัฒนำ 
อย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับสำยอำชีพ ช่วงอำยุ และพ้ืนที่ท ำงำน 2) หลักสูตรปฐมนิเทศระหว่ำง 
กำรทดลองงำน  (Induction Training) มีประสิทธิผลในกำรสร้ำงสมรรถนะและทัศนคติ ใหม่ 
ในกำรท ำงำนภำครัฐ (New Mindsets) 3) กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐนำไปสู่กำรปรับปรุงและพัฒนำ 
ผลกำรปฏิบัติงำน , กำรลงทุนในกำรพัฒนำบุคลำกรมีควำมคุ้มค่ำ 
       กิจกรรมที่ 5/กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล 
       เป้ำหมำยกิจกรรม 1) ทุกองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลหรือหน่วยงำน 
ของรัฐน ำประมวลจริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปใช้ในกำรบริหำรงำนบุคคล 2) องค์กรกลำง
บริหำรงำนบุคคลก ำหนดหลักเกณฑ์กำรใช้พฤติกรรมคุณธรรมและจริยธรรมในกำรเลื่อนต ำแหน่ง  
กำรลดต ำแหน่ง กำรย้ำยต ำแหน่ง เป็นต้น 
       กิจกรรมที่ 6/กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำทำงก้ำวหน้ำในสำยอำชีพและสร้ำง        
ควำมต่อเนื่องในกำรด ำรงต ำแหน่ง 
       เป้ำหมำยกิจกรรม ทุกสำยอำชีพมีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำที่เปิดกว้ำง มีโอกำส     
และประสบกำรณ์ท ำงำนที่หลำกหลำย  ท ำให้ภำครัฐสำมำรถระดมสรรพก ำลังควำมเชี่ยวชำญ 
มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงสูงสุด 
      เรื่องที่  6/ประเด็นที่  6  กำรจัดซื้ อจัดจ้ ำงภำครัฐ  คล่องตัว  โปร่งใส  
และมีกลไกป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน 
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       กิจกรรมที่  1/กลยุทธ์ที่ 1 น ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ปรับปรุงระบบ 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐให้มีควำมคล่องตัว และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
       เป้ำหมำยกิจกรรม หน่วยงำนของรัฐสำมำรถเชื่ อมโยงระบบข้อมูล 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของตนกับระบบของกรมบัญชีกลำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     (4) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย 
      เรื่องที่  1/ประเด็นที่  1 มีกลไกให้กำรออกกฎหมำยเป็นกฎหมำยที่ดี 
และเท่ำที่จ ำเป็น รวมทั้งมีกลไกในกำรทบทวนกฎหมำยที่มีผลบังคับแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักกำร  
ตำมมำตรำ 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

       กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 จัดท ำกฎหมำยเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำย กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นในกำรตรำกฎหมำย 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อ ง กำรวิ เครำะห์ผลกระทบที่ อำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย  
เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ประกอบกำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยรวมทั้งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของกฎหมำยที่มีผลใช้บังคับแล้ว 
       เป้ำหมำย – 
     (5) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      เรื่อง/ประเด็นกำรปฏิรูปที่ 1 เสริมสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรมลพิษที่แหล่งก ำเนิด
ให้มีประสิทธิภำพ 
        กลยุทธ์ที่ 2/กิจกรรมที่ 2 ให้ควำมรู้และทักษะกับชุมชนและโรงเรียน 
ในกำรคัดแยกขยะแต่ละประเภท รวมทั้งผนวกควำมรู้เรื่องกำรคัดแยกขยะเข้ำไปในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
        เป้ำหมำย – 
      (6) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       เรื่องท่ี 1/ประเด็นที่ 1 กำรปฏิรูปกำรรู้เท่ำทันสื่อของประชำชน 
        กิจกรรมที่  1/กลยุทธ์ที่  1 กำรจัดสัมมนำเรื่อง “กำรรู้ เท่ำทันสื่อ”  
ในโรงเรียนและในมหำวิทยำลัยและในสถำนที่สำธำรณะส ำหรับกลุ่มเป้ำหมำยที่อยู่นอกสถำนศึกษำ 
ในกรุงเทพมหำนครและต่ำงจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง      
        เป้ำหมำยกิจกรรม สร้ำงควำมตระหนักในกลุ่มนักเรียนนักศึกษำ 
      (7) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม  
       เรื่องที่ 5/ประเด็นที่ 5 กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้ กำรรับรู้และกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงสังคม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงพลังแผ่นดิน 
        เป้ำหมำยกิจกรรม – 
      (8) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
       เรื่องที ่1/ประเด็นที่ 1 ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง 
        กิจกรรมที่ 1/กลยุทธ์ที่ 1 เร่งสร้ำงกำรรับรู้และจิตส ำนึกของประชำชน 
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
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        เป้ำหมำยกิจกรรม สร้ำงนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกงเพ่ือต่อต้ำน 
กำรทุจริตฯ ให้กับคนในสังคมโดยเริ่มจำกเด็กและเยำวชน 
       เรื่องที่ 2/ประเด็นที่ 2 ด้ำนกำรป้องปรำม 
        กิจกรรมที่ 2/กลยุทธ์ที่ 2 ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำร หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 
หรือผู้บังคับบัญชำ มีมำตรกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
และประพฤติมิชอบและเป็นตัวอย่ำงในกำรบริหำรงำนด้วยควำมซื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลย 
ไม่ด ำเนินกำรให้ถือเป็นควำมผิดวินัยหรือควำมผิดอำญำ 
 
        เป้ำหมำยกิจกรรม บริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐต้องยึดหลักคุณธรรม 
        กิจกรรมที่  3/กลยุทธ์ที่  3 เสริมสร้ำงหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ให้เป็นกลไกอิสระและมีกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตในหน่วยงำน 
        เป้ำหมำยกิจกรรม พัฒนำระบบระบบตรวจสอบภำยในของหน่วยงำนรัฐ 
ให้มีประสิทธิภำพอยู่เสมอและถือว่ำเป็นภำรกิจที่ส ำคัญซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรต้องก ำกับดูแลด้วยตนเอง 
        กิจกรรมที่  4/กลยุทธ์ที่  4 ท ำให้กำรให้สินบนแก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเป็นเรื่อง 
ที่น่ำรังเกียจ ไม่พึงกระท ำ 
        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
วินัย ค่ำนิยมที่ดี มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   1.2 เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรม        
ในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ  ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ  
รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเองได้ 
   1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่ โดยกำรใช้นวัตกรรมที่ เข้มข้นมำกขึ้ น   
สร้ำงควำมเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   1.4 เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 
   1.5 เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 
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   1.6 เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมือง
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 
  2) เป้ำหมำยรวม (สอดคล้อง 5 ข้อ) 
   2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
   2.2 ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง 
   2.3 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   2.4 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
   2.6  มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กระจำยอ ำนำจและมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
  3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ (สอดคล้อง 9 ยุทธศำสตร์) 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ (หลัก) 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  1) คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรม               
ตำมบรรทัดฐำนที่ดีของสังคมเพ่ิมขึ้น 2) คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น        
3) คนไทยได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 1) ปรับเปลี่ยนค่ำนิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม             
มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย 1.2) ส่งเสริมให้มีกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
ทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย จิตสำธำรณะ 2) พัฒนำศักยภำพ
คนให้มีทักษะควำมรู้ และควำมสำมำรถในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ โดย 2.1) ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย 
มีกำรพัฒนำทักษะทำงสมองและทักษะทำงสังคมที่เหมำะสม 2.2) พัฒนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น  
ให้มีทักษะกำรคิดวิเครำะห์   อย่ำงเป็นระบบ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทักษะกำรท ำงำน และกำรใช้ชีวิต  
ที่พร้อมเข้ำสู่ตลำดแรงงำน 2.3) ส่งเสริมแรงงำนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรประกอบอำชีพที่เป็นไป 
ตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน  3) ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต  
โดย 3.6) จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์สื่อสำร
เคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึงไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 3.7) ปรับปรุง 
แหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์และมีชีวิต 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม (รอง) 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์   2) เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน 
ทำงสังคมของภำครัฐ 3) เพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชน 
พ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน 
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    แนวทำงกำรพัฒนำ 1) เพ่ิมโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยประชำกรร้อยละ 40 
ที่มีรำยได้ต่ ำสุดให้สำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐ และมีอำชีพ โดย 1.1) ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำที่มีคุณภำพให้แก่เด็กและเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง โดยไม่ถูกจ ำกัด
ศักยภำพจำกสภำพครอบครัว พื้นที่ และสภำพร่ำงกำย 2) กระจำยกำรให้บริกำรภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ 
สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง โดย 2.1) ส่งเสริมให้มีกำรกระจำยกำรบริกำร
ด้ำนกำรศึกษำ     ที่มีคุณภำพให้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้นระหว่ำงพ้ืนที่ 3) เสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชน และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ โดย 3.3) พัฒนำเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
ของผู้ประกอบกำรระดับชุมชน กำรสนับสนุนศูนย์ฝึกอำชีพชุมชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 2) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรำยสำขำ         
2.5) วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมมีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจเพ่ิมมำกขึ้น 
    แนวทำงกำรพัฒนำ  2) กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ของภำคกำรผลิตและบริกำร 2.4) กำรพัฒนำภำคกำรค้ำและกำรลงทุน 2.4.4) ส่งเสริมวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม โดยพัฒนำควำมเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือกำรพ่ึงตนเอง ส่งเสริมให้มีกำรก ำหนดหลักสูตร 
ที่เก่ียวกับทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรทั้งในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ระดับอุดมศึกษำ และสำยอำชีพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 3) สร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ  
และลดผลกระทบต่อสุขภำพของ ประชำชนและระบบนิเวศ (กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำย)  
    แนวทำงกำรพัฒนำ 4) ส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 4.4) สร้ำงแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนไปสู่กำรบริโภคท่ียั่งยืน สร้ำงควำมตระหนักรู้ 
ของผู้บริโภค โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องพอเพียง เสริมสร้ำงทัศนคติในกำรด ำรงชีวิตให้เป็นวิถีชีวิตที่พอเพียง
และยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรศึกษำท้ังในระบบและนอกระบบ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมมั่งคั่ง
และยั่งยืน 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 1) ปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
ให้เป็นสถำบันหลักของประเทศ 2) สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ผู้เห็นต่ำงทำงควำมคิดของคนในชำติสำมำรถอยู่
ร่วมกันได้อย่ำงสันติ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง 3) ประชำชนในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพ 
ที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึน   
    แนวทำงกำรพัฒนำ 1) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในเพ่ือให้เกิดควำมสงบ 
ในสังคมและธ ำรงไว้ซึ่งสถำบันหลักของชำติ 1.1 ) สร้ำงจิตส ำนึกของคนในชำติให้มีควำมหวงแหน  
และธ ำรงรักษำสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 1.2) เสริมสร้ำงควำมปรองดองของคนในชำติ 
ปลูกฝังค่ำนิยมและเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของกำรอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐำนควำมแตกต่ำง  
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ทำงควำมคิด ภำยใต้สิทธิและหน้ำที่ตำมระบอบประชำธิปไตย 1.3) ป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยกระบวนกำร สันติสุขแนวทำงสันติวิธี ลดควำมรุนแรงตำมยุทธศำสตร์
พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบ           
และธรรมำภิบำลในสังคมไทย (รอง) 
    เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 1) ลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ และประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจ 
ของประเทศ 3) เพ่ิมคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงขึ้น  
    แนวทำงกำรพัฒนำ  1) ปรับปรุงโครงสร้ำงหน่วยงำน บทบำท ภำรกิจ  
และคุณภำพบุคลำกรภำครัฐ ให้มีควำมโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนำดที่เหมำะสม เกิดควำมคุ้มค่ำ 
โดยก ำหนดภำรกิจ ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ของรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และท้องถิ่น  
ให้ชัดเจนและไม่ซ้ ำซ้อน 3) เพ่ิมประสิทธิภำพและยกระดับกำรให้บริกำรสำธำรณะให้ได้มำตรฐำนสำกล 
โดยปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กร 5) ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยป้องกันกำรทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์  5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล สร้ำงผู้ประกอบกำร
ธุรกิจดิจิทัลรำยใหม่เพ่ิมข้ึน 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 5) กำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล 5.2 ) ส่งเสริมกำรใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงธุรกิจ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำผู้ประกอบกำรให้ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกำรท ำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล โดยจัดท ำแพลตฟอร์ม (Platform) ธุรกิจดิจิทัลในภำคเกษตร 
ส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบกำรดิจิทัลรุ่นใหม่ (Startup) ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม  
และวิสำหกิจชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 1) เพ่ิมควำมเข้มแข็งด้ำนวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ (จ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมเป็น 25 คนต่อประชำกร 10,000 คน) 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 3) พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 3.1) ด้ำนบุคลำกรวิจัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ (รอง) 
  เป้ำหมำยระดับยุทธศำสตร์ 2) เพ่ิมจ ำนวนเมืองศูนย์กลำงของจังหวัด 
เป็นเมืองน่ำอยู่ส ำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 4) เพิ่มมูลค่ำกำรลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน 
  แนวทำงกำรพัฒ นำ 2) กำรพัฒนำเมื อง 2.1) กำรพัฒ นำเมื อ งหลั ก  
2.1.4) รักษำอัตลักษณ์ของเมืองและสร้ำงคุณค่ำของทรัพยำกรเพ่ือกระจำยรำยได้ให้คนในท้องถิ่น 
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ตลอดจนใช้เศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดกำรพัฒนำเมือง ควบคู่กับกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของชุมชน  
2 .2 ) กำรพัฒ นำเมื อ งส ำคัญ  2.2.1)ส่ ง เสริมกรุ ง เทพฯ  ให้ เป็ น เมื อ งนศู นย์ กลำงกำรศึ กษ ำ  
2.2.2) พัฒนำเมืองปริมณฑล  เป็นศูนย์บริกำรด้ำนสุขภำพและกำรศึกษำและเมืองที่อยู่อำศัย  
2.2.3) พัฒนำเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูนย์กลำงกำรศึกษำ 2.2.4 )พัฒนำเมืองขอนแก่น
และเมืองนครรำชสีมำให้เป็นเมืองศูนย์กลำงกำรศึกษำ 2.2.5) พัฒนำเมืองภูเก็ตและเมืองหำดใหญ่ 
ให้เป็นเมืองน่ำอยู่และเอ้ือต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 3) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจ 3.1) พื้นที่บริเวณชำยฝั่งทะเลตะวันออก 3.1.5) กระจำย
ผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำให้แก่ประชำชนในพ้ืนที่  ส่งเสริมกำรเชื่อมโยงภำคเศรษฐกิจหลัก  
กับเศรษฐกิจชุมชนในทุกภำคกำรผลิตทั้งในวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม วิสำหกิจชุมชน  
3.2) พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 3.2.3) ส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง 
เข้ำมำมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของวิสำหกิจชุมชน 
และผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชนให้สำมำรถใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำ 
 17.2.4 นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562-2565)  
(สอดคล้อง 7 นโยบำย) 
  นโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 3 : แผนกำรเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธ ำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชูเทิดทูน         
อย่ำงสมพระเกียรติ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับประสิทธิภำพในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์       
(2) ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์     
   4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศ 
ให้ตระหนักรู้และเข้ำใจถึงบทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ 
รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึงหลักกำร เหตุผล และควำมจ ำเป็นในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์  
(3) น ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
รวมถึงขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้พร้อมทั้งเผยแพร่
ผลกำรด ำเนินงำนให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ทั้งในและต่ำงประเทศ  
  นโยบำยที่ 2 : สร้ำงควำมเป็นธรรม ควำมปรองดอง และควำมสมำนฉันท์ในชำติ 
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 6 : กำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง” 
    2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข ยึดมั่นในหลักนิติ
รัฐและแนวทำงสันติวิธี 
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ในสังคมไทย  
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     4) กลยุทธ์ที่ (2) ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดองในทุกระดับ  
โดยเน้นสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรภำครัฐ และสนับสนุนกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำค
ประชำชนในกำรร่วมก ำหนดแนวทำงกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง 
  นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 7 : แผนกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข 
   3) ตัวชี้วัด (1) จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพื้นท่ีชำยแดนภำคใต้  
   4) กลยุทธ์ที่ (1) บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบ         
มี เอกภำพ และเปิดโอกำสให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน  
“เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นศำสตร์พระรำชำ 
เป็นหลักในกำรปฏิบัติ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำน ด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำองค์ควำมรู้
น ำหลักวิชำกำรสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อสำเหตุหลักของปัญหำ (5) ส่งเสริมสภำวะแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทำงสันติวิธี และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคส่วนต่ำง ๆ 
ภำยในประเทศ รวมทั้งภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ กำรเฝ้ำระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว สตรี เยำวชน ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ นอกพ้ืนที่ และในต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริม ให้มีกำรจัดระบบ
กำรศึกษำที่เกื้อหนุนให้เกิดสภำวะสันติสุข 

  นโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ 
                            นโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันควำมมั่นคงภำยใน    
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ “แผนที่ 10 : แผนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลงและสังคมไทย        
มีควำมปลอดภัยจำกยำเสพติด  
   3) ตัวชี้วัด (1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ เด็ก เยำวชน ผู้ ใช้แรงงำน และประชำกรกลุ่มเสี่ยง 
ตระหนักรู้ถึงโทษของยำเสพติด เพ่ือป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือ  
จำกทุกภำคส่วนในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชำรัฐ 
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  นโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่  11 : แผนกำรเสริมสร้ำง 
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยทุจริต” 
   2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไข 
กำรทุจริต รวมทั้งประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ      
   3) ตัวชี้วัด (1) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index: 
CPI) ของประเทศไทย (2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต   
   4) กลยุทธ์ที่ (4) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้ำงค่ำนิยม
ต่อต้ำนและปฏิเสธ กำรทุจรติ 
 
  นโยบำยที่ 10 :  เสริสร้ำงควำมม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ 
   1) แผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ “แผนที่ 15 : กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
    2) เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : ประเทศไทยมีควำมมั่นคงปลอดภัยและมีควำมพร้อม
ในกำรรับมือกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ 
   3) ตัวชี้วัด (2) ระบบป้องกันทำงไซเบอร์ที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถปกป้องข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ของรัฐบำล ตลอดจนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญด้ำนไซเบอร์ 

   4) กลยุทธ์ที่  (3) พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  องค์ควำมรู้  และควำมตระหนักรู้ 
ถึงควำมส ำคัญของภัยคุกคำมควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ 
 
  

 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติได้จัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ส ำหรับใช้เป็นแผนพัฒนำประเทศไทยในระยะ 5 ปี ซึ่งเป็นกำรแปลง
ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี สู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือเตรียมควำมพร้อมและวำงรำกฐำนในกำรยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งกำรพัฒนำประเทศในระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
มีหลักกำรที่ส ำคัญ คือ 
   1. ยึด “หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดบูรณำกำรกำรพัฒนำในทุกมิติ 
อย่ำงสมเหตุสมผล มีควำมพอประมำณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไข 
ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นกำรพัฒนำคน มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภำพ 
มีที่ยืนและเปิดโอกำสให้กับทุกคนในสังคมได้ด ำเนินชีวิตที่ดี มีควำมสุข และอยู่ร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์ 
 

2. แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
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   2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำ” มุ่งสร้ำงคุณภำพชีวิตและสุขภำวะที่ดีส ำหรับคนไทย 
พัฒนำคนให้มีควำมเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้  มีควำมรู้ มีทักษะ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่ดี 
รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนำคนทุกช่วงวัยและเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
อย่ำงมีคุณภำพ รวมถึงกำรสร้ำงคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม  
   3. ยึด “วิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี” มำเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่  12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติ 
ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
   4. ยึด “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้ำหมำยในยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี 
มำเป็นกรอบในกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่จะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้ำหมำยในระดับย่อยลงมำ ควบคู่ กับ 
กรอบเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs)  
 
   5. ยึด “หลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ลดควำมเหลื่อมล้ ำและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโต 
จำกกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม” 
   6. ยึด “หลักกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว” 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือวำงรำกฐำนให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่ำนิยมที่ดี 
มีจิตสำธำรณะ และมีควำมสุข โดยมีสุขภำวะและสุขภำพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะควำมรู้
ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   2. เพ่ือให้คนไทยมีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคม ได้รับควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรและบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพ ผู้ด้อยโอกำสได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ รวมทั้งชุมชนมีควำมเข้มแข็ง
พ่ึงพำตนเองได้ 
   3. เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภำพ และมีควำมยั่งยืน สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนใหม่โดยกำรใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมำกขึ้น สร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐำนรำก และสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำน อำหำร และน้ ำ 
   4. เพ่ือรักษำและฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถสนับสนุน 
กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน 

5. เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินมีประสิทธิภำพ โปร่งใส ทันสมัย และมีกำรท ำงำน 
เชิงบูรณำกำรของภำคีกำรพัฒนำ 

6. เพ่ือให้มีกำรกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคโดยกำรพัฒนำภำคและเมืองเพ่ือรองรับ 
กำรพัฒนำยกระดับฐำนกำรผลิตและบริกำรเดิมและขยำยฐำนกำรผลิตและบริกำรใหม่ 

7. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีควำมเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภำค ภูมิภำค และนำนำชำติได้อย่ำงสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบำทน ำ 
และสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำรค้ำ กำรบริกำร และกำรลงทุนภำยใต้กรอบควำมร่วมมือต่ำง ๆ  ทั้งในระดับอนุภูมิภำค 
ภูมิภำค และโลก 
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  เป้ำหมำยรวม เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ดังกล่ำว ได้ก ำหนดเป้ำหมำยรวมกำรพัฒนำ 
ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสัมคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำน
ที่ดี  ของสั งคม มีควำมเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวได้อย่ำงรู้ เท่ ำทันสถำนกำรณ์ 
มีควำมรับผิดชอบและท ำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภำพกำยและใจที่ดี มีควำมเจริญงอกงำมทำงจิตวิญญำณ 
มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีควำมเป็นไทย 
    2. ควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐำนรำกมีควำมเข้มแข็ง
ประชำชนทุกคนมีโอกำสในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรประกอบอำชีพ และบริกำรทำงสังคมที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง 
และเป็นธรรม 
    3. ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้ำงเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐำนบริกำร
และดิจิทัล มีผู้ประกอบกำรรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบกำร ผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กที่เข้มแข็ง 
สำมำรถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำสินค้ำและบริกำรมีระบบกำรผลิตและให้บริกำร
จำกฐำนรำยได้เดิมที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูงขึ้น และมีกำรลงทุนในกำรผลิตและบริกำรฐำนควำมรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ  ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจำยฐำนกำรผลิตและกำรให้บริกำรสู่ภูมิภำคเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำ  
โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภำพ 
    4. ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมมั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ 
    5. มีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคี  สร้ำงภำพลักษณ์ ดี  
และเพ่ิมควำมเชื่อมั่นของนำนำชำติต่อประเทศไทย 
    6. มีระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจำยอ ำนำจ
และมีส่วนร่วมจำกประชำชน 
   ยุทธศำสตร์ของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ฉบับที่  12 ประกอบด้ วย  
10 ยุทธศำสตร์ โดยมีสำระส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 9 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่  1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  ให้ควำมส ำคัญกับ 
กำรวำงรำกฐำนกำรพัฒนำคนให้มีควำมสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตำมบรรทัดฐำนที่ดี 
ของสังคม ได้รับกำรศึกษำที่มีคุณภำพสูงตำมมำตรฐำนสำกล และสำมำรถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง  
มีสุขภำวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถเพ่ิมขึ้น รวมทั้งสถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็ง
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศเพ่ิมขึ้น 
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรม ลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม มุ่งเน้นลดปัญหำ       
ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของกลุ่มคนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่ำงกัน แก้ไขปัญหำควำมยำกจน  
เพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำนทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำก   
ให้มีควำมเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพำตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น 
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน เน้นให้
เศรษฐกิจเติบโตได้ตำมศักยภำพและมีเสถียรภำพ ภำคส่งออกมีกำรพัฒนำจนสำมำรถขยำยตัวและเป็นกลไกส ำคัญ
ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภำพกำรผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น กำรลงทุนภำครัฐและเอกชน มีกำรขยำยตัว
อย่ำงต่อเนื่องและมำจำกควำมร่วมมือกันมำกข้ึน ประชำชนและผู้ประกอบกำรเข้ำสู่ ระบบภำษีมำกขึ้น  
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และประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจำกนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรำยสำขำ 
มีกำรเติบโตอย่ำงเข้มแข็ง ภำคกำรเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรำยได้เพ่ิมขึ้น มีกำรพัฒนำเมือง
อุตสำหกรรมนิเวศ กำรท่องเที่ยวสำมำรถท ำรำยได้และแข่งขันได้มำกขึ้น วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
มีบทบำทต่อระบบเศรษฐกิจมำกขึ้น ภำคกำรเงินมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้น 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้น 
กำรรักษำและฟ้ืนฟูฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ กำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
ให้มีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและลดผลกระทบต่อสุขภำพของประชำชนและระบบ
นิเวศ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรลดก๊ำซเรือนกระจกและขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สภำพภูมิอำกำศ และกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกภัยพิบัติ และลดควำมสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจำกสำธำรณภัย 
    ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติ เพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง 
และยั่ งยืน เน้นในเรื่องกำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ ให้ เป็นสถำบันหลักของประเทศ  
สังคมมีควำมสมำนฉันท์ ประชำชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหำควำมมั่นคง ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้    
มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกำสในกำรศึกษำและกำรประกอบอำชีพที่สร้ำงรำยได้เพ่ิมข้ึน  
ประเทศไทยมีควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงกับนำนำประเทศในกำรป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบ
ต่ำง ๆ  ควบคู่ไปกับกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติมี ควำมพร้อมต่อกำรรับมือภัยคุกคำม ทั้งภัยคุกคำมทำงทหำร
และภัยคุกคำมอ่ืน ๆ และแผนงำนด้ำนควำมมั่นคงมีกำรบูรณำกำรสอดคล้องกับนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  
สังคม ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย เร่งปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงจริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง 
กำรลดสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของภำครัฐ รวมทั้ง
ประสิทธิภำพกำรประกอบธุรกิจของประเทศ กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำรปรับคะแนนดั ชนี กำรรับรู้ กำรทุ จริตให้ อยู่ ในระดับที่ ดี ขึ้ น และกำรลดจ ำนวนกำรด ำเนิ นคดี  
กับผู้มิได้กระท ำควำมผิด 
    ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์ 
จำกศักยภำพและภูมิสังคมเฉพำะของพ้ืนที่ และกำรด ำเนินยุทธศำสตร์เชิงรุก เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับภำค 
และจังหวัดในกำรเป็นฐำนกำรผลิตและบริกำรที่ส ำคัญ ประกอบกับกำรขยำยตัวของประชำกรในเขตเมือง   
จะเป็นโอกำสในกำรกระจำยควำมเจริญและยกระดับรำยได้ของประชำชน โดยกำรพัฒนำเมืองให้เป็นเมืองน่ำอยู่และ
มี ศั กยภำพในกำรรองรับกำรค้ ำกำรลงทุ น รวมทั้ งลดแรงกดดันจำกกำรกระจุกตั วของกำรพัฒนำ    
ในกรุงเทพฯ และภำคกลำงไปสู่ภูมิภำค นอกจำกนี้  กำรเป็นส่วนหนึ่ งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
ยังเป็นโอกำสในกำรเปิดพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่บริเวณชำยแดน เชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุนในภูมิภำคของไทย 
กับประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย 
 
 
 
 
 



  39 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

 
 

  นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ได้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ ณ วันที่ 19 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแผนหลักของชำติที่เป็นกรอบทิศทำง 
กำรด ำเนินกำรป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคำมเพ่ือธ ำรงไว้ ซึ่งควำมมั่นคงแห่งชำติ  
   กรอบแนวคิดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ.2562 - 2565)    
รวม 7 กรอบแนวคิด ชุดที่ 1) ข้อกฎหมำยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 พระรำชบัญญัติ
สภำควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. 2559 พระรำชบัญญัติกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ.2560 ชุดที่  2)  
น้อมน ำศำสตร์พระรำชำเป็นหลักกำรท ำงำนด้ำนควำมมั่นคง ชุดที่ 3) กำรให้ควำมส ำคัญกับควำมมั่นคง 
แบบองค์รวม (Comprehensive Security) ชุดที่  4) ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ  แผนระดับชำติ 
และยุทธศำสตร์ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ชุดที่ 5) ประชำรัฐ ชุดที่ 6) ควำมม่ันคงภำยในประเทศ ชุดที่ 7) 
กำรรักษำดุลยภำพสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับนำนำประเทศ 

    วิสัยทัศน์ “มีเสถียรภำพภำยในประเทศ มีศักยภำพในกำรลดภัยข้ำมเขตพรมแดนไทย           
มีบทบำทสร้ำงสรรค์ในภูมิภำคและประชำคมโลก” 

  ภำรกิจส ำนักงำน กศน. เกี่ยวข้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
(พ.ศ. 2562 - 2565) จ ำนวน 6 แผน ดังนี้  
    1. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของมนุษย ์รองรับทุกนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ  
   เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนมีควำมสำมัคคี มีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิต  
มีส่วนร่วมและมีควำมพร้อมเผชิญปัญหำและรับมือกับภัยคุกคำมและปัญหำด้ำนควำมมั่นคง 
     ตัวชี้วัด 
  (1) ระดับกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีของคนในชำติ  
      (2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรภำคประชำสังคม และประชำชนทั่วไป ในกิจกรรมสนับสนุนงำนด้ำนควำมมั่นคง 

กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก่ 
(5) ส่งเสริมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย ปลูกฝังวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ค่ำนิยม 

ที่ดีงำม ควำมภูมิใจในชำติ กำรจัดกำรควำมขัดแย้งโดยสันติวิธี โดยกำรเรียนกำรสอนทั้งในระบบและนอกระบบ
สถำนศึกษำ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในด้ำนควำมมั่นคง  

3. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติภำยใต้กำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข รองรับนโยบำยที่ 1 : เสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบัน
หลักของชำติและกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ สถำบันพระมหำกษัตริย์ภำยใต้กำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ได้รับกำรธ ำรงรักษำด้วยกำรปกป้อง เชิดชู เทิดทูน อย่ำงสมพระเกียรติ 

ตัวชี้วัด  
(1) ระดับประสิทธิภำพในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(2) ระดับควำมเข้ำใจของทุกภำคส่วนเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก ่

3. นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 



  40 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

(2) ส่งเสริมทุกภำคส่วนในสังคมรวมถึงชุมชนไทยในต่ำงประเทศให้ตระหนักรู้และเข้ำใจถึง
บทบำทและคุณค่ำของสถำบันพระมหำกษัตริย์ในฐำนะศูนย์รวมจิตใจของชำติ รวมถึงสร้ำงควำมเข้ำใจถึง
หลักกำร เหตุผล และควำมจ ำเป็นในกำรพิทักษ์รักษำสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
 (3) น ำศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เพ่ือกำรพัฒนำ 
ที่ยั่งยืน รวมถึงขยำยผลตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริและแบบอย่ำงที่ทรงวำงรำกฐำนไว้ พร้อมทั้ง
เผยแพร่ผลกำรด ำเนินงำนให้แพร่หลำยเป็นที่ประจักษ์ท้ังในและต่ำงประเทศ 
     7. แผนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ รองรับนโยบำย
ควำมม่ันคงแห่งชำติ นโยบำยที่ 3 : ป้องกันและแก้ไขกำรก่อควำมไม่สงบในจังหวัดชำยแดนภำคใต้  
    เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ประชำชนในจังหวัดชำยแดนภำคใต้มีควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข  
     ตัวชี้วัด  

(1) จ ำนวนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงในพ้ืนที่ชำยแดนภำคใต้  
(2) อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจชำยแดนภำคใต้  
(3) ระดับควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชำยแดนภำคใต้ภำยในประเทศและ 

กำรกล่ำวถึงปัญหำกำรก่อเหตุรุนแรงในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ในเวทีนำนำชำติ ไม่ส่งผลกระทบต่อกำร
แก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ของรัฐบำล 

กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 2 กลยุทธ์ ได้แก ่
(1) บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นระบบ มีเอกภำพ และเปิดโอกำส 

ให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วม โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” หลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่ซึ่งเป็นศำสตร์พระรำชำเป็นหลักในกำรปฏิบัติ รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับ
กำรด ำเนินงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำองค์ควำมรู้ น ำหลักวิชำกำรสำกลมำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไข
ปัญหำ ตลอดจนติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์โดยตรงต่อ
สำเหตุหลักของปัญหำ 

(5) ส่งเสริมสภำวะแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรสร้ำงสันติสุข โดยยึดมั่นแนวทำงสันติวิธี
และสร้ำงควำมเข้ำใจให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ภำยในประเทศ รวมทั้งภำคประชำสังคมในพ้ืนที่ให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ กำรเฝ้ำระวังแนวคิดสุดโต่งที่เผยแพร่สู่กลุ่มผู้ปกครอง ครอบครัว 
สตรี เยำวชน ทั้งในและนอกสถำนศึกษำซึ่งอยู่ในพื้นที่ นอกพ้ืนที่และในต่ำงประเทศอย่ำงทั่วถึง ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีกำรจัดระบบกำรศึกษำที่เกื้อหนุนให้เกิดสภำวะสันติสุข 

10. แผนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด รองรับนโยบำยที่ 5 : สร้ำงเสริมศักยภำพ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมข้ำมชำติ และนโยบำยที่ 8 : เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและภูมิคุ้มกัน
ควำมมั่นคงภำยใน 

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดลดลง และสังคมไทยมีควำมปลอดภัย
จำกยำเสพติด 

ตัวชี้วัด 
(1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

 (2) ระดับควำมส ำเร็จของกลไกควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด 
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 กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก ่
 (4) รณรงค์ ให้ เด็ ก  เยำวชน  ผู้ ใช้ แรงงำน  และประชำกรกลุ่ มเสี่ ยง ตระหนั กรู้ 

ถึงโทษของยำเสพติด เพ่ือป้องกันกำรเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด โดยอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน 
ในกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชำรัฐ 

 11. แผนกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงของชำติจำกภัยทุจริต รองรับนโยบำยที่ 9 : เสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงของชำติจำกภัยกำรทุจริต  

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ หน่วยงำนภำครัฐมีระบบป้องกันและแก้ไขกำรทุจริต รวมทั้ง
ประชำชนไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตของหน่วยงำนภำครัฐ 

ตัวชี้วัด 
(1) ค่ำดัชนีชี้วัดกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 
(2) ระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก ่
(4) รณรงค์ให้ควำมรู้แก่ทุกภำคส่วนถึงภัยทุจริต เพ่ือสร้ำงค่ำนิยมต่อต้ำนและปฏิเสธกำรทุจริต 

 19. แผนกำรรักษำควำมม่ันคงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รองรับนโยบำย 
ที ่11 : รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด 
(1) ระดับควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม 

เพ่ือเป็นรำกฐำนกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล 
(2) ระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภำพและสำมำรถป้องกันหรือ 

ลดผลกระทบต่อชุมชนจำกกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนระดับสำกลและพันธกรณีของไทย 

กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. จ ำนวน 1 กลยุทธ์ ได้แก ่
(2) เสริมสร้ำงให้ทุกภำคส่วนมีจิตส ำนึกและตระหนักถึงสิทธิและหน้ำที่ในกำรมีส่วนร่วม

บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนตำมแนวทำงประชำรัฐ 
 

 

 

 นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) ได้แถลงนโยบำยรัฐบำลต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2562 ไว้ 12 ด้ำน โดยมีนโยบำยส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
  นโยบำยหลัก 
  นโยบำยหลักที่ 1 กำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
   1.1 สืบสำน รักษำ ต่อยอดศำสตร์พระรำชำและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว มำเป็นหลักส ำคัญในกำรบ ำบัดทุกข์และบ ำรุงสุขให้ประชำชน และพัฒนำ
ประเทศตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช

4. ค ำแถลงนโยบำยรัฐบำล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ) 
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มหำรำช บรมนำถบพิตร รวมทั้งส่งเสริมกำรเรียนรู้หลักกำรทรงงำน กำรน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
และกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือประโยชน์ในวงกว้ำง รวมทั้งเผยแพร่ศำสตร์พระรำชำและหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่เวทีโลกเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
   1.2 ต่อยอดกำรด ำเนินกำรของหน่วยพระรำชทำนและประชำชนจิตอำสำพระรำชทำน 
ตำมแนวพระรำชด ำริ ให้เป็นแบบอย่ำงกำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ในพ้ืนที่ต่ำง ๆ เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อน 
แก้ไขปัญหำให้แก่ประชำชน และพัฒนำควำมเป็นอยู่ของประชำชน โดยระดมพลังควำมรัก ควำมสำมัคคี  
ทั้งของหน่วยงำนในพระองค์ หน่วยงำนรำชกำรภำคเอกชน และชุมชน 
   1.3 สร้ำงควำมตระหนักรู้ เผยแพร่ และปลูกฝังให้ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
และเป็นจริงเกี่ยวกับสถำบันพระมหำกษัตริย์และพระรำชกรณียกิจเพ่ือประชำชน ตลอดจนพระมหำกรุณำธิคุณ
ของพระมหำกษัตริย์ทุกพระองค์ เพ่ือก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงถูกต้องกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขในบริบทของไทย 
  นโยบำยหลักที่ 2 กำรสร้ำงควำมม่ันคง ควำมปลอดภัยของประเทศ และควำมสงบสุขของประเทศ 
   2.2  ปลูกจิตส ำนึก เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีควำมเป็นชำติไทย กำรมีจิตสำธำรณะและ 
กำรมี ส่ วนร่วมท ำประโยชน์ ให้ ประเทศ รักษำผลประโยชน์ ของชำติควำมสำมัคคีปรองดองและ 
ควำมเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ระหว่ำงกันของประชำชน โดยสถำบันกำรศึกษำสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยของคนในชำติ 
หลักคิดที่ถูกต้อง สร้ำงค่ำนิยม “ประเทศไทยส ำคัญที่สุด” กำรเคำรพกฎหมำยและกติกำของสังคม  
ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำให้เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำธำรณะ 
   2.4 สร้ำงควำมสงบและควำมปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก ำหนดให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องเฝ้ำระวัง ดูแล และรักษำควำมสงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควำมสงบสุขของ
ประชำชน และปัญหำยำเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วน
ร่วมกับภำครัฐในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในพ้ืนที่ 
   2.5  แก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจังทั้งระบบ ด้วยกำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
ปรำบปรำมแหล่งผลิตและเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด โดยเฉพำะผู้มีอิทธิพลและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
อย่ำงเด็ดขำด ป้องกันเส้นทำงกำรน ำเข้ำส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำน กำรลดจ ำนวนผู้ค้ำ 
และผู้ เสพรำยใหม่ และให้ควำมรู้เยำวชนถึงภัยยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งฟ้ืนฟู ดูแล รักษำผู้ เสพ 
ผ่ำนกระบวนกำรทำงสำธำรณสุข 
  นโยบำยหลักที่ 5 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของไทย 

   5.3.3 พัฒนำองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรุ่นใหม่ โดยเพ่ิม ทักษะกำรประกอบกำรและ
พัฒนำควำมเชื่อมโยงของกลุ่มเกษตรกร วิสำหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพำะด้ำนกำรตลำด 
กำรค้ำออนไลน์ระบบบัญชีเพ่ือขยำยฐำนกำรผลิตและฐำนกำรตลำดของสถำบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง  
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รวมทั้งกำรพัฒนำเกษตรกรรุ่นใหม่ไปสู่เกษตรกรอัจฉริยะ เพ่ือกำรพัฒนำภำค
เกษตรได้อย่ำงมั่นคงต่อไปในอนำคต 

   5.4.5 ส่งเสริมให้เกิดกำรกระจำยรำยได้จำกธุรกิจท่องเที่ยวสู่ชุมชน โดยพัฒนำเครือข่ำย
วิสำหกิจให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำควำมเชื่อมโยงระหว่ำงธุรกิจหลัก  ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน  
และกำรพัฒนำเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพ้ืนที่ที่มีศักยภำพ รวมทั้งพัฒนำทักษะและองค์ควำมรู้ของท้องถิ่น ชุมชน 
และสถำบันกำรศึกษำ เพ่ือสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและท ำธุรกิจกำรท่องเที่ยวในพ้ืนที่ให้มำกขึ้น 
อำท ิกำรพัฒนำยุวมัคคุเทศก์ 
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   5.8 พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม 
  นโยบำยหลักที่ 6 กำรพัฒนำพื้นที่เศรษฐกิจ และกำรกระจำยควำมเจริญสู่ภูมิภำค 
   6.1.1 พัฒนำเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกอย่ำงต่อเนื่องโดยพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ที่ทันสมัยให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พัฒนำพ้ืนที่โดยรอบให้เป็นเมืองมหำนครกำรบิน ศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ 
ของเอเชีย และเมืองอัจฉริยะที่มีควำมน่ำอยู่และทันสมัยระดับนำนำชำติ ยกระดับภำคกำรเกษตรให้เชื่อมโยงกับ
อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม คมนำคม ดิจิทัล วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และเร่งพัฒนำบุคลำกร รวมทั้ง
ทบทวนกฎระเบียบเพ่ือรองรับและส่งเสริมอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ ใช้ เทคโนโลยีขั้นสูงอย่ำงโปร่งใส 
และเป็นธรรม 
   6.1.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้ และกำรพัฒนำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
โดยพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมช่องทำงกำรส่งออกสินค้ำทำงทะเล 
ของประเทศและของภำคใต้ โดยเฉพำะกำรส่งออกไปยังเอเชียใต้พัฒนำกำรเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 
 
ฝั่งอันดำมันกับฝั่งอ่ำวไทย และพัฒนำอุตสำหกรรมฐำนชีวภำพและกำรแปรรูปกำรเกษตรจำกทรัพยำกรในพ้ืนที่
และประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและวัฒนธรรม และกำรพัฒนำ
เมืองน่ำอยู่ 
   6.1.3 เพ่ิมพ้ืนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภำค อำทิ กำรพัฒนำเศรษฐกิจหลักเชิง
พ้ืนที่ในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่เศรษฐกิจฐำนชีวภำพ และพ้ืนที่ที่มีควำมได้เปรียบเชิงที่ตั้ง 
ที่สำมำรถพัฒนำเป็นฐำนอุตสำหกรรมในอนำคต โดยพัฒนำให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพ้ืนที่ 
สนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในกำรยกระดับรำยได้และคุณภำพชีวิต 
ของประชำชนในพ้ืนที่ รวมทั้งกำรจัดกำรผลกระทบที่อำจมีต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1.4 เร่งขับเคลื่อนกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนอย่ำงต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
และยกระดับกำรพัฒนำกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น สอดคล้องกับศักยภำพของพ้ืนที่และ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทบทวนกำรให้สิทธิประโยชน์ด้ำนกำรลงทุนให้เหมำะสมกับกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 
ตำมศักยภำพพ้ืนที่พัฒนำเมืองชำยแดนให้มีควำมน่ำอยู่ รวมทั้งใช้เทคโนโลยีสนับสนุนกำรดูแลด้ำนควำมมั่นคง
และรักษำควำมปลอดภัยในพ้ืนที่และส่งเสริมให้ภำคประชำชนและภำคีกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรพัฒนำเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน  
  นโยบำยหลักที่ 8 กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
   8.6.1 มุ่งเน้นกำรพัฒนำโรงเรียนควบคู่กับกำรพัฒนำครู เพ่ิมประสิทธิภำพระบบบริหำร 
จัดกำรศึกษำในทุกระดับบนพ้ืนฐำนกำรสนับสนุนที่ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและศักยภำพของสถำบันกำรศึกษำ 
แต่ละแห่ง พร้อมทั้งจัดให้มีมำตรฐำนขั้นต่ ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสร้ำงระบบวัดผลโรงเรียนและครู 
ที่สะท้อนควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน คืนครูให้นักเรียนโดยลดภำระงำนที่ไม่จ ำเป็น รวมถึง 
จัดให้มีระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรเชื่อมโยงหรือส่งต่อข้อมูลครอบครัวและผู้เรียน
ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงกำรพัฒนำตลอดช่วงชีวิต ตลอดจนพัฒนำช่องทำงให้ภำคเอกชน 
มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   8.6.2 พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนออนไลน์แบบเปิดที่หลำกหลำย เพ่ือส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจและเหมำะสมกับช่วงวัย ตลอดจนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และอุทยำนกำรเรียนรู้
ส ำหรับเยำวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมส ำหรับผู้ที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย 
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   8.6.3 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยจัด
กำรศึกษำกับกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ มุ่งเน้นกลุ่มเด็กด้อยโอกำสและกลุ่มเด็กนอกระบบ
กำรศึกษำ ปรับเปลี่ยนกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับควำมจ ำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ 
ของสถำนศึกษำ จัดระบบโรงเรียนพ่ีเลี้ยงจับคู่ระหว่ำงโรงเรียนขนำดใหญ่ที่มีคุณภำพกำรศึกษำดีกับโรงเรียน
ขนำดเล็กเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรออกแบบกำรศึกษำในพ้ืนที่ สนับสนุนเด็กที่มีควำมสำมำรถแต่ไม่มีทุนทรัพย์เป็นกรณีพิเศษ ตลอดจน
แก้ไขปัญหำหนี้สินทำงกำรศึกษำ โดยกำรปรับโครงสร้ำงหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำ และทบทวน
รูปแบบกำรให้กู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำที่เหมำะสม 
   8.6.4 พัฒนำทักษะอำชีพทุกช่วงวัย โดยก ำหนดระบบที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำทักษะและ 
เพ่ิมประสิทธิภำพของทุกช่วงวัย อำทิ กำรพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำให้เชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ
วิชำชีพ โดยมีกลไกกำรวัดและประเมินผลเพ่ือเทียบโอนควำมรู้และประสบกำรณ์หน่วยกำรเรียนที่ชัดเจน 
ส่งเสริมเยำวชนที่มีศักยภำพด้ำนกีฬำให้สำมำรถพัฒนำไปสู่นักกีฬำอำชีพ กำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมือแรงงำน 
กำรจัดให้มีระบบที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรพัฒนำปรับปรุงทักษะอำชีพของทุกช่วงวัย เพ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนสำยอำชีพให้ตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนที่อำจจะเปลี่ยนไปตำมแนวโน้มควำมก้ำวหน้ำ 
ทำงเทคโนโลยีในอนำคต 
   8.6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง โดยสอดแทรกกำรปลูกฝังวินัยและอุดมกำรณ์ที่ถูกต้อง 
ของคนในชำติ หลักคิดที่ถูกต้องด้ำนคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตสำธำรณะกำรเคำรพกฎหมำย และกติกำ 
ของสังคมเข้ำไปในทุกสำระวิชำและในทุกกิจกรรม ควบคู่ไปกับกำรส่งเสริมกลไกสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบัน
ครอบครัวในทุกมิติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ ปรับสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ
ให้เอ้ือต่อกำรมีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำธำรณะ รวมทั้งลงโทษผู้ละเมิดบรรทัดฐำนที่ดีทำงสังคม ตลอดจน
ส่งเสริมให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรขับเคลื่อนประเทศ 
   8.7 จัดท ำระบบปริญญำชุมชนและกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเน้นออกแบบหลักสูตร
ระยะสั้นตำมควำมสนใจ พัฒนำทักษะต่ำง ๆ ที่ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันและทักษะอำชีพของคนทุกช่วงวัย 
ในพ้ืนที่และชุมชนเป็นหลัก พร้อมทั้งศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำเป็นรูปแบบธนำคำรหน่วยกิต ซึ่งเป็นกำรเรียน
เก็บหน่วยกิตของวิชำเรียนเพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนข้ำมสำขำวิชำและข้ำมสถำบันกำรศึกษำ หรือท ำงำน 
ไปพร้อมกัน หรือเลือกเรียนเฉพำะหลักสูตรที่สนใจ เพ่ือสร้ำงโอกำสของคนไทยทุกช่วงวัยและทุกระดับสำมำรถ
พัฒนำตนเองทั้งในด้ำนกำรศึกษำและกำรด ำรงชีวิต 
  นโยบำยหลักที่ 9 กำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขและหลักประกันทำงสังคม 
   9.4 สร้ำงหลักประกันทำงสังคม ที่ครอบคลุมด้ำนกำรศึกษำ สุขภำพ กำรมีงำนท ำที่เหมำะสม
กับประชำกรทุกกลุ่ม มีกำรลงทุนทำงสังคมแบบมุ่งเป้ำหมำย เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยำกจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกำส
โดยตรง จัดให้มีระบบบ ำเหน็จบ ำนำญหลังพ้นวัยท ำงำน ปฏิรูประบบภำษีให้ส่งเสริมควำมเสมอภำคทำงสังคม 
สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำผ่ำนกลไกกองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ และยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำ ผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงคุ้มครองแรงงำนทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้รับควำม
ปลอดภัยและมีสุขอนำมัยที่ดีในกำรท ำงำน ได้รับรำยได้สวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ที่เหมำะสมแก่กำรด ำรงชีพ 
  นโยบำยหลักที่ 10 กำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
   10.5 แก้ไขปัญหำก๊ำซเรือนกระจกและผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
โดยมุ่งเน้นกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก สร้ำงสังคมคำร์บอนต่ ำและปลอดฝุ่นละอองขนำดไม่เกิน  
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๒.๕ ไมครอน ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเผำพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเพำะปลูกปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 
ทั้งระบบ และกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจของประชำชนในกำรรับมือและปรับตัวเพ่ือลดควำมเสียหำย 
จำกภัยธรรมชำติและผลกระทบที่ เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สนับสนุนกำรลงทุน 
ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของภำครัฐและภำคเอกชนที่เป็นมิตรต่อสภำพภูมิอำกำศ ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วม
ในกำรพัฒนำปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำยตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศที่ไทยเข้ำร่วมและให้สัตยำบันไว้ 
   10.8 แก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะและของเสียอย่ำงเป็นระบบ โดยเริ่มจำกกำรส่งเสริมและ 
ให้ควำมรู้ในกำรลดปริมำณขยะในภำคครัวเรือนและธุรกิจ กำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำกำรคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทำง  
เพ่ือลดปริมำณและต้นทุนในกำรจัดกำรขยะของเมือง และสำมำรถน ำขยะกลับมำใช้ประโยชน์ได้โดยง่ำย  
รวมทั้งพัฒนำโรงงำนก ำจัดขยะและของเสียอันตรำยที่ได้มำตรฐำน 
  นโยบำยหลักที่ 11 กำรปฏิรูปกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
   11.1 พัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐสมัยใหม่โดยพัฒนำให้ภำครัฐ 
มีขนำดที่เหมำะสม มีกำรจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีควำมยืดหยุ่นคล่องตัวและเหมำะสมกับบริบทของประเทศ 
รวมทั้งจัดอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงหน่วยงำนและภำรกิจงำนที่เปลี่ยนแปลงไป 
พัฒนำศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่รัฐให้สำมำรถรองรับบริบทกำรเปลี่ยนแปลง และตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินให้เกิดควำมเชื่อมโยง
สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวำงแผนกำรน ำไปปฏิบัติ กำรติดตำมประเมินผล กำรปรับปรุงกำรท ำงำนให้มีมำตรฐำน
สูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำชกำรบริหำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น 
   11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรอนุมัติ อนุญำตของทำงรำชกำรที่มีควำมส ำคัญต่อกำรประกอบ
ธุรกิจและด ำเนินชีวิตของประชำชนให้เป็นระบบดิจิทัลและสำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนกำร พร้อมทั้งพัฒนำโปรแกรมออนไลน์เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรของภำครัฐได้อย่ำงทันที
และทุกเวลำ 
   11.3 พัฒนำระบบข้อมูลขนำดใหญ่ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีระบบกำรวิเครำะห์  
และแบ่งปันข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและเชื่อถือได้ เพ่ือให้เกิดกำรใช้ประโยชน์ข้อมูลขนำดใหญ่ในระบบ
บริกำรประชำชนที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรเฉพำะตัวบุคคลมำกขึ้น 
   11.4 เปิดเผยข้อมูลภำครัฐสู่สำธำรณะ โดยหน่วยงำนของรัฐในทุกระดับต้องเปิดเผย 
และเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่ำงหน่วยงำนของรัฐด้วยกันเองและระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ 
กับประชำชน เพ่ือให้ทุกภำคส่วนมีควำมเข้ำใจถึงสถำนกำรณ์และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ของประเทศ 
ที่มีควำมซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรท ำงำนเชิงรุก เน้นกำรยกระดับไปสู่ควำมร่วมมือกันของทุกภำคส่วน
อย่ำงจริงจัง แสวงหำควำมคิดริเริ่มและสร้ำงนวัตกรรม โดยมีกำรคำดกำรณ์สถำนกำรณ์ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง 
และผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้ำ เพ่ือให้สำมำรถเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
อย่ำงฉับพลันในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   11.5 ส่งเสริมระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำ 
และส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำข้ำรำชกำร บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐอย่ำงจริงจัง โดยเฉพำะกำรปรับเปลี่ยน
กระบวนกำรทำงควำมคิดให้ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของชำติและเน้นประชำชนเป็นศูนย์กลำง พร้อมกับยึดมั่น 
ในหลักจริยธรรมและธรรมำภิบำล มีสมรรถนะและควำมรู้ควำมสำมำรถพร้อมต่อกำรปฏิบัติงำน ด ำเนินกำร
ปรับปรุงสวัสดิภำพชีวิต ควำมเป็นอยู่ตลอดจนสร้ำงขวัญก ำลังใจและควำมผูกพันในกำรท ำงำน 
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   11.7.1 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร กำรอ ำนวยควำมสะดวก ต้นทุนค่ำใช้จ่ำย 
กฎหมำย กฎ และระเบียบต่ำง ๆ ของภำครัฐ ให้สำมำรถ สนับสนุนและเอ้ือต่อกำรประกอบธุรกิจทั้งภำยใน 
และภำยนอกประเทศและเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ  โดยครอบคลุมกระบวนกำรตั้งแต่จัดตั้งธุรกิจ 
จนถึงกำรปิดกิจกำร พร้อมทั้ งก ำกับและส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐปฏิบัติตำมและบังคับใช้กฎหมำย 
อย่ำงเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภำค เท่ำเทียม ถูกต้องตำมหลักนิติธรรม และเป็นไปตำมปฏิญญำสำกล ตลอดจน
เร่งรัดกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลต่ำง ๆ  ของหน่วยงำนภำครัฐให้มีควำมเชื่อมโยงกัน อย่ำงไร้รอยต่อ 
เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถติดต่อรำชกำรได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  นโยบำยหลักที่ 12 กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนกำร
ยุติธรรม 
   12.1 แก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีมำตรกำรและระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
ที่ช่วยป้องกันและลดกำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำรแก้ไข
ปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบอย่ำงเป็นระบบ พร้อมทั้ งเร่งสร้ำงจิตส ำนึกของคนในสังคมให้ยึดมั่น 
ในควำมซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ชอบธรรม และสนับสนุนทุกภำคส่วนให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  นโยบำยเร่งด่วน 
  นโยบำยเร่งด่วนที่ 6 กำรวำงรำกฐำนระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนำคต โดยต่อยอดอุตสำหกรรม
เป้ำหมำยและวำงรำกฐำนกำรพัฒนำภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ดึงดูดกำรลงทุนของภำคเอกชนในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และกำรลงทุน
ในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ทันสมัย รวมทั้งวำงรำกฐำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีสื่อสำรไร้สำยในระบบ 5G ควบคู่ไปกับ 
กำรพัฒนำทักษะของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม และชุมชนในกำรเข้ำถึงตลำดในประเทศและตลำดโลก 
ผ่ำนแพลตฟอร์มพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และกำรใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสำรสมัยใหม่ ในกำรให้บริกำร
สำธำรณสุขและกำรศึกษำทำงไกล กำรสร้ำงผู้ประกอบกำรอัจฉริยะท้ังในส่วนผู้ประกอบกำรขนำดกลำง 
และขนำดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบกำรยุคใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐำน 
ในกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยปัญญำประดิษฐ์ในอนำคต 
  นโยบำยเร่งด่วนที่ 7 กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยสร้ำงแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ใหม่ 
ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบกำรเรียนรู้มุ่งสู่ระบบกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี ด้ำนวิศวกรรม 
คณิตศำสตร์ โปรแกรมเมอร์และภำษำต่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรเรียนภำษำคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษำ กำรพัฒนำโรงเรียนคุณภำพในทุกต ำบล ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรออนไลน์ของสถำบันกำรศึกษำ
ต่ำง ๆ  เพ่ือแบ่งปันองค์ควำมรู้ของสถำบันกำรศึกษำสู่สำธำรณะ เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำกับภำคปฏิบัติจริงในภำค
ธุรกิจ สร้ำงนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพ่ือเพ่ิมศักยภำพด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์และโครงข่ำยสังคมออนไลน์ของคนไทย เพ่ือป้องกันและ 
ลดผลกระทบในเชิงสังคม ควำมปลอดภัย อำชญำกรรมทำงไซเบอร์และสำมำรถ ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
ในกำรกระจำยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง กำรสร้ำงควำมสมำนฉันท์ และควำมสำมัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ ำเป็นในกำรด ำเนินชีวิต 
  นโยบำยเร่งด่วนที่ 8 กำรแก้ไขปัญหำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร ทั้งฝ่ำยกำรเมือง  
และฝ่ำยรำชกำรประจ ำ โดยเร่งรัดกำรด ำเนินมำตรกำรทำงกำรเมืองควบคู่ ไปกับมำตรกำรทำงกฎหมำย 
เมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงจริงจัง 
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และเข้มงวด และเร่งรัดด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย เมื่อพบผู้กระท ำผิดอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้ภำครัฐ 
ปลอดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งให้ภำคสังคม ภำคเอกชน และประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกำรป้องกันและเฝ้ำระวังกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
  นโยบำยเร่งด่วนที่ 9 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดและสร้ำงควำมสงบสุขในพื้นที่ชำยแดนภำคใต้ 
โดยเร่งรัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน และกำรบังคับใช้
กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงกำรร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและประเทศ ทุกภูมิภำค ปรำบปรำมแหล่งผลิต
และเครือข่ำยผู้ค้ำยำเสพติด ทั้ งบริเวณชำยแดนและพ้ืนที่ภำยใน ฟ้ืนฟูดูแลรักษำผู้ เสพผ่ำนกระบวนกำร 
ทำงสำธำรณสุข สร้ำงโอกำส สร้ำงอำชีพ รำยได้ และกำรยอมรับของสังคมส ำหรับผู้ที่ผ่ำนกำรฟ้ืนฟูและเร่งสร้ำง
ควำมสงบสุขในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยน้อมน ำยุทธศำสตร์พระรำชทำน “เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ” เป็นหลัก
ในกำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ เศรษฐกิจ และสังคม 
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ เร่งรัดกำรให้ควำมช่วยเหลือเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ 
จำกควำมไม่สงบ รวมทั้งจัดสวัสดิกำรที่เหมำะสมส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่ โดยให้เป็นกำรแก้ไขปัญหำภำยใน
ของประเทศด้วยกฎหมำยไทยและหลักกำรสำกล 
 
 
 
 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนที่วำงกรอบเป้ำหมำยและทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ 
ของประเทศ โดยมุ่งจัดกำรศึกษำให้คนไทยทุกคนสำมำรถเข้ำถึงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ พัฒนำคนให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนที่สอดคล้องกับ 
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ แนวคิดกำรจัดกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
ยึดหลักส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำประกอบด้วย หลักกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชน (Education for All) หลักกำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมเท่ำเทียม และทั่วถึง (Inclusive Education) หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy) และหลักกำรมีส่วนร่วมของสังคม (All For Education) อีกทั้งยึดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs 2030) ประเด็นภำยในประเทศ (Local Issues) อำทิ  คุณภำพ 
ของคนช่วงวัย กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรของประเทศ ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำยรำยได้ และวิกฤติ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยน ำยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบควำมคิดส ำคัญในกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ  
โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
  คนไทยทุกคนได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ ด ำรงชีวิตอย่ำงเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนำระบบและกระบวนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ 
  2. เพ่ือพัฒนำคนไทยให้ เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้อง 
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ และยุทธศำสตร์ชำติ 
  3. เพ่ือพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสำมัคคี  
และร่วมมือผนึกก ำลังมุ่งสู่กำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

5. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) 
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  4. เพ่ือน ำประเทศไทยก้ำวข้ำมกับดักประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำง และควำมเหลื่อมล้ ำ
ภำยในประเทศลดลง 
  แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ภำรกิจของส ำนักงำน กศน. ดังนี้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคงของสังคมและประเทศชำติ 
    เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัยมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้และพ้ืนที่พิเศษ 
ได้รับกำรศึกษำและเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
     3. คนทุกช่วงวัยได้รับกำรศึกษำ กำรดูแลและป้องกันจำกภัยคุกคำมในชีวิตรูปแบบใหม่ 
 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติ 
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     2. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจ
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
     3. ยกระดับคุณภำพและส่งเสริมโอกำสในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตำมแนวตะเข็บชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
กลุ่มชนชำยขอบ และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
     4. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรจัดระบบกำรดูแลและป้องกันภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ 
อำทิ อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติภัยจำกโรคอุบัติใหม่  
ภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น    
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัย และกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     เป้ำหมำย 
     1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐำนของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะ 
ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ และสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และมำตรฐำนวิชำชีพ และพัฒนำคุณภำพชีวิตได้ตำมศักยภำพ 
     3. สถำนศึกษำทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรม/กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร 
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน 
     4. แหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนรู้มีคุณภำพและมำตรฐำน  
และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     5. ระบบและกลไกกำรวัด กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพ 
     6. ระบบกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้มำตรฐำนระดับสำกล 
     7. ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมมำตรฐำน 
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    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตอย่ำงเหมำะสม เต็มตำมศักยภำพในแต่ละช่วงวัย 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำแหล่งเรียนรู้ สื่อต ำรำเรียน และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ให้มีคุณภำพ
มำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จ ำกัดเวลำและสถำนที่ 
     3. สร้ำงเสริมและปรับเปลี่ยนค่ำนิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสำธำรณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค ์
     4. พัฒนำระบบและกลไกกำรติดตำม กำรวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพ 
     5. พัฒนำคลังข้อมูล สื่อ และนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
     6. พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
     7. พัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
     เป้ำหมำย 
     1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
     2. กำรเพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำผ่ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. ระบบข้อมูลรำยบุคคลและสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
เพ่ือกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรติดตำมประเมินและรำยงำนผล 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. เพ่ิมโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
     2. พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับคนทุกช่วงวัย 
     3. พัฒนำฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำที่มีมำตรฐำน เชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 
   ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     เป้ำหมำย 
     1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน ำแนวคิด 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     2. หลักสูตร แหล่ งเรียนรู้  และสื่ อกำรเรียนรู้ที่ ส่ งเสริมคุณภำพชีวิตที่ เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และกำรน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติ 
     3. กำรวิจัยเพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้และนวัตกรรมด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
     แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม  
และน ำแนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนินชีวิต 
     2. ส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     3. พัฒนำองค์ควำมรู้ งำนวิจัย และนวัตกรรม ด้ำนกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
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   ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
     1. โครงสร้ำง บทบำทและระบบกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ มีควำมคล่องตัว ชัดเจน 
และสำมำรถตรวจสอบได้ 
     2. ระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภำพ 
และมำตรฐำนกำรศึกษำ 
     3. ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของประชำชนและพ้ืนที ่
     4. กฎหมำยและรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำรองรับลักษณะ    
ที่แตกต่ำงกันของผู้เรียน สถำนศึกษำ และควำมต้องกำรก ำลังแรงงำนของประเทศ 
     5. ระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีควำมเป็นธรรม 
สร้ำงขวัญก ำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงำนได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
     1. ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
     2. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ 
     3. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 
     4. ปรับปรุงกฎหมำยเกี่ ยวกับระบบกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำที่ ส่ งผลต่อคุณภำพ 
และประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
     5. พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลของครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 
 
 
 
  
   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) มีระยะเวลำด ำเนินกำรตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2558 - 2573 (ค.ศ. 2015 - ค.ศ. 2030) และประเทศไทย 
ได้ด ำเนินกำรเพ่ือก ำหนดและจัดท ำกรอบแนวทำงตำมกลไกติดตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เพ่ือให้เกิดกลไก
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนที่ เป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่ งยืน (กพย.)  
โดยมีนำยกรัฐมนตรี เป็นประธำน และคณะอนุกรรมกำรภำยใต้คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) 3 คณะ 
   เป้ำหมำยที่ 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม  
และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน ประกอบด้วย เป้ำประสงค์ 10 ข้อ (ข้อมูล : เอกสำร
ประกอบกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดท ำตัวชี้วัดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้ำนกำรศึกษำ ในส่วนของประเทศไทย 
SDG 4 National Indicators วันที่ 7 - 8 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหำนคร) ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับภำรกิจของส ำนักงำน กศน. ใน 6 เป้ำประสงค์ ดังนี้  

6. เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
    เป้ำหมำยท่ี 4 สร้ำงหลักประกันให้กำรศึกษำมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและครอบคลุม  
    และส่งเสริมโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับทุกคน 
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  เป้ำประสงค์ที่ 4.3 (SDG 4.3) : สร้ำงหลักประกันให้ชำยและหญิงทุกคนเข้ำถึงกำรศึกษำ
ระดับอำชีวศึกษำ อุดมศึกษำ รวมถึงมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพในรำคำที่สำมำรถจ่ำยได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
    4.3.1 อัตรำกำรเข้ำเรียนของเยำวชนและผู้ ใหญ่  ทั้งในระบบนอกระบบกำรศึกษำ  
ตัวชี้วัดหลัก ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อยต่อไปนี้ 
      4.3.1.3 จ ำนวนผู้เรียนกำรศึกษำนอกระบบระดับ ปวช. (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก/ 
กศน. : หน่วยสนับสนุน) 
       4.3.1.4 จ ำนวนนักศึกษำ/ผู้รับบริกำรหลักสูตรกำรอบรม (สศก., ศทก. : หน่วยจัดเก็บ
ข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
      เป้ำประสงค์ที่ 4.7 (SDG 4.7) : สร้ำงหลักประกันว่ำผู้เรียนทุกคนได้รับควำมรู้และทักษะ 
ที่จ ำเป็นส ำหรับส่งเสริมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรศึกษำส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรมีวิถี
ชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศ กำรส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งควำมสงบสุข และไม่ใช้ 
ควำมรุนแรง กำรเป็นพลเมืองของโลก และควำมนิยมในควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและกำรมีส่วนร่วม 
ของวัฒนธรรมต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ภำยในปี 2573 ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
     4.7.1 มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ (i) กำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นพลเมืองโลก และ (ii) กำรจัด 
กำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึงควำมเสมอภำคทำงเพศ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งถูกให้ควำมส ำคัญ 
ทุกระดับใน (a) นโยบำยกำรศึกษำของประเทศ (b) หลักสูตร (c) ระดับกำรศึกษำของครูและ (d) กำรประเมินผล
นักเรียน (สป. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก) 
  เป้ำประสงค์ที่ 4.A  (SDG 4.A) : สร้ำงและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทำงกำรศึกษำ 
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิกำร และเพศภำวะ และให้มีสภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปรำศจำก 
ควำมรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลส ำหรับทุกคน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้ 
   4.A.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีกำรเข้ำถึง (a) ไฟฟ้ำ (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน (d) โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับกำรปรับให้เหมำะสม
กับนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย (ศทก. : หน่วยจัดเก็บข้อมูลหลัก / สป. : หน่วยร่วมสนับสนุน) 
 

 
 
  ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท ำขึ้น
เพ่ือให้ส่วนรำชกำรใช้เป็นแนวทำงในกำรเสนอขอจัดสรรงบประมำณ โดยก ำหนดไว้ 6 ยุทธศำสตร์  
และรำยกำรค่ำด ำเนินกำรภำครัฐ โดยมียุทธศำสตร์ที่เก่ียวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี้  
      1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง  
     1.1 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
   3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.1 แผนงำนพื้นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
     3.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
                              ทรพัยำกรมนุษย์ 
     3.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
     3.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

7. ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
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     4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
     4.1 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 
 

 

 
   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศนโยบำยและจุดเน้นของระทรวงศึกษำธิกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้ส่วนรำชกำรในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร ยึดเป็นกรอบ 
กำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำแผนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ให้มีคุณภำพ ประสิทธิภำพในทุกมิติ  โดยใช้จ่ำยงบประมำณ 
อย่ำงคุ้มค่ำ เพ่ือมุ่งเป้ำหมำย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
    หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 กระทรวงศึกษำธิกำรมุ่งมั่น
ด ำเนินกำรภำรกิจหลักตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในฐำนะ
หน่วยงำนเจ้ำภำพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และแผนย่อยที่ 3  
ในประเด็น 11 ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนกำรปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำย
รัฐบำลทั้งในส่วนนโยบำยหลักด้ ำนกำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้  และกำรพัฒนำศักยภำพคน 
ตลอดช่วงชีวิต และนโยบำยเร่งด่วน เรื่องกำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจำกนี้ยังสนับสนุน 
กำรขับเคลื่อนแผนแบกภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2568) นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ (พ.ศ. 2562 - 
2568) รวมทั้งนโยบำยและแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำดหวังว่ำกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
จะได้รับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้เป็นคนดี คนก่ง มีคุณภำพ และมีควำมพร้อมร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในกำรเร่งรัดกำรท ำงำนภำพรวมกระทรวงให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพจึงก ำหนดนโยบำยประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

   1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง ระบบกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำก ำลังคน
โดยมุ่งปฏิรูปองค์กำรเพ่ือหลอมรวมภำรกิจและบุคลำกร เช่น ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ ด้ำนกำรต่ำงประเทศ  
ด้ำนเทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย ฯลฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพและควำมเป็นเอกภำพ รวมทั้งกำรน ำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำช่วยในกำรบริหำรงำนและกำรจัดกำรศึกษำ 
   2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้ำง ระบบกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ โดยมุ่งให้
ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือคุณวุฒิ และกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมำรถตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษท่ี 21 
   3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้ำง ที่เป็นเงื่อนไขต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตำมนโยบำย
กำรศึกษำยกก ำลังสอง (Thailand Education Eco - System: TE2S) กำรศึกษำที่ เข้ำใจ Supply  
และตอบโจทย์ Demand โดยให้ทุกหน่วยงำนพิจำรณำวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันอย่ำงรอบด้ำน ครบถ้วน
ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำง ขั้นตอน และวิธีกำรด ำเนินกำรร่วมกันแบบบูรณำกำรกำรท ำงำนทุกภำคส่วน 
 
 

8.  นโยบำยและจุดเน้นของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565  
     และหลักกำรท ำงำน “สร้ำงควำมเชื่อม่ัน และควำมไว้วำงใจให้กับสังคม : TRUST”   
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   จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   1. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    1.1 ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำรประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่  
     - Data Center ศูนย์ข้อมูลกลำง  
    - Big Data ข้อมูลขนำดใหญ่ (คลังข้อมูล กำรน ำข้อมูลมำรวมกัน)  
    - 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 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้และยกระดับทักษะที่จ ำเป็น เน้นพัฒนำควำมรู้และสมรรถนะ 
ด้ำน Digital Literacy ส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมแตกต่ำงกันตำมระดับและประเภทของกำรจัดกำรศึกษำ 
เช่น STEM Coding เป็นต้น 
   1.3 กำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำ พัฒนำ 3 ทักษะหลัก ได้แก่ 1) โลกทัศน์
อำชีพ 2) กำรเสริมทักษะใหม่ (Up Skills) และ 3) กำรเพ่ิมทักษะใหม่ที่จ ำเป็น (Re-Skills) ให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย  
    - ผู้อยู่ในระบบกำรศึกษำ (กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และอำชีวศึกษำ)  

    - ผู้อยู่นอกระบบกำรศึกษำ  

    - วัยแรงำน      
    - ผู้สูงอำยุ เพ่ือให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำก
เทคโนโลยีดิจิทัลและอำชีพที่ เกิดขึ้นใหม่  (Digital Disruption) โดยเน้นเพ่ิมบทบำทของ กศน.  
ในกำร Re-Skills ด้ำนอำชีวศึกษำกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
   1.4 กำรต่ำงประเทศ เน้นภำรกิจที่ต้องใช้ควำมร่วมมือระดับนำนำชำติในกำรจัดหำครู
ชำวต่ำงชำติให้แก่สถำนศึกษำทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือจัดกำรศึกษำ  
ในสถำนศึกษำ 2 ด้ำนหลัก ๆ ได้แก่   
    - ด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  
    - ด้ำนวิชำกำร โดยเฉพำะอำชีวศึกษำ 
   1.5 กฎหมำยและระเบียบ เน้นแผนงำน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วย 
    เรื่องที่  1 : กำรปฏิรูประบบกำรศึกษำและกำรเรียนรู้โดยรวมของประเทศ 
โดยพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่ชำติฉบับใหม่และกฎหมำยล ำดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก ่
    - กำรมีพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. .... และมีกำรทบทวน จัดท ำ  
แก้ไขและปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
    - กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  
เพ่ือกำรจัดกำรศึกษำ 
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    - กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและกำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
    - กำรทบทวนและปรับปรุงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 
    - กำรจัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยกำรศึกษำแห่งชำติ 
    เรื่องที่ 6 กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำ ประกอบด้วยประเด็น
ปฏิรูป 3 ประเด็น ได้แก่ สถำนศึกษำมีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ พ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ กำรปรับปรุงโครงสร้ำงของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   1.6 ระบบบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำบุคลำกร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชำกำร 
ของแต่ละหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เพ่ือไม่ให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนในกำรจัดฝึกอบรม 
ให้แต่ละกลุ่มเป้ำหมำยและใช้ประโยชน์จำกสถำบันพัฒนำที่มีอยู่แล้ว เช่น สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์  
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดฝึกอบรมพัฒนำทักษะสมรรถนะ 
ให้แก่บุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำร ผู้บริหำรหน่วยงำนทุกระดับผู้บริหำรสถำนศึกษำทุกระดับ  
ทุกประเภท ครู อำจำรย์ และบุคลำกรอ่ืน ๆ) รวมทั้ งพัฒนำยกระดับให้ เป็นสถำบันฝึกอบรม 
ระดับนำนำชำติ 
   1.7 กำรประชำสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชำสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำน
สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรผลิตสื่อและจัดท ำเนื้อหำ (Content) เพ่ือเผยแพร่
ผลงำน กิจกรรมและกำรเข้ำร่วมงำนต่ำง ๆ ของทุกหน่วยงำนในภำพรวมของ ศธ. 
   1.8 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรศึกษำ 
และกำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กปฐมวัย 
   1.9 กำรพัฒนำโรงเรียนขนำดเล็ก โดยกำรส่งเสริมโครงกำร 1 ต ำบล 1 โรงเรียนคุณภำพ 
   1.10 กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษำธิกำร โดยกำรน ำเทคโนโลยี
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพ่ือแก้ไขปัญหำเบื้องต้น (Call Center 
ด้ำนกฎหมำย) กำรวำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรกำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ 
ในภำพรวมของกระทรวงศึกษำธิกำร 
   1.11 กำรปฏิรูปองค์กรและโครงสร้ำงกระทรวงศึกษำธิกำร 
   1.12 กำรพัฒนำครู ในสำขำวิชำต่ำง ๆ เพื่อให้มีมำตรฐำนวิชำชีพที่สูงขึ้น 
   1.13 กำรศึกษำยกก ำลังสอง โดย 
    - พัฒนำครูทุกระดับให้มีทักษะ ควำมรู้ที่จ ำเป็น เพ่ือท ำหน้ำที่วิทยำกรมืออำชีพ 
(Train the Trainer) และขยำยผลกำรพัฒนำผ่ำนศูนย์พัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(Human Capital Excellence Center: HCEC) 
    - จัดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่ำนเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิด
กว้ำงให้ภำคเอกชนสมำรถเข้ำมำพัฒนำเนื้อหำ เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีทำงเลือก
ในกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย และตลอดเวลำผ่ำนแพลตฟอร์มด้ำนกำรศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ  
(Digital Education Excellence Platform :DEEP) 
    - ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหำรทำงกำรศึกษำมีแผนพัฒนำรำยบุคคลผ่ำนแผนพัฒนำรำยบุคคล
สู่ควำมเป็นเลิศ (Excellence Individual Development Plan: EIDP) 
    - จัดท ำ "คู่มือมำตรฐำนโรงเรียน" เพ่ือก ำหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น 
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   กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
    1. มุ่งเน้นกำรศึกษำเพ่ือทักษะอำชีพและกำรมีงำนท ำด้วยคุณภำพ โดยสร้ำง
ค่ำนิยมอำชีวศึกษำ และเติมเต็มช่องว่ำงระหว่ำงทักษะ (Full fll Skil Gaps) โดยขยำยและยกระดับ
อำชีวศึกษำทวิภำคีสู่คุณภำพมำตรฐำน เน้นร่วมมือกับสถำนประกอบกำรชั้นน ำ (Tailor-made 
Curriculum) ขับเคลื่อนควำมร่วมมือกำรจัดกำรอำชีวศึกษำระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนสู่มำตรฐำน
นำนำชำติ 
    2. มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill กำรฝึกอบรมวิชำชีพระยะสั้น 
รวมทั้งผลิตก ำลังแรงงำนที่มีคุณภำพตำมควำมเป็นเลิศของแต่ละสถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ 
เพ่ือตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศและสถำนประกอบกำร 
    3. มุ่งเน้นพัฒนำศูนย์ประสำนงำนกลำงกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนอำชีวศึกษำ 
(TVET Excellence Center) สู่มำตรฐำนสำกล ผลิตอำชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงกำรน ำนวัตกรรม Digtal 
เพ่ือมุ่งสู่กำรอำชีวศึกษำดิจิทัล (Digital College) 
    4. มุ่งเน้นพัฒนำศักยภำพผู้เรียนอำชีวศึกษำให้เป็นผู้ประกอบกำร พัฒนำทักษะ
กำรเรียนรู้ผู้เรียนเพ่ือกำรด ำรงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
(Technical Vocational Education and Training: TVET, Student Skill Set) รวม ทั้ ง ให้ ค วำม ร่ วม มื อ 
ในกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้เรียนผ่ำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพในต่ำงประเทศและกำรแข่งขัน
ในเวทีระดับนำนำชำติ 
    5. มุ่งเน้นกำรเพ่ิมปริมำณผู้ เรียนในหลักสูตรอำชีวศึกษำ สร้ำงภำพลักษณ์
สถำนศึกษำอำชีวศึกษำเพ่ือดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ำมำเรียน 
    6. สนับสนุนให้สถำนศึกษำอำชีวศึกษำบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ และจัดกำรเรียน
กำรสอนด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย 
   กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    1. ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ พ.ศ. 2562 
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติกำรศึกษำทั้งก่อนและหลังส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ 
ให้ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำจนส ำเร็จกำรศึกษำภำคบังคับ 
   กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    1. เสริมสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกำรปรับตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ที่จะเกิดข้ึนในอนำคต 
    2. ส่งเสริมกำรพัฒนำสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  
ให้สำมำรถเป็นอำชีพ และสร้ำงรำยได้กำรพัฒนำกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
    3. เฝ้ำระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้ เรียน ครู และสถำนศึกษำกำรปรับสมดุล
และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
    4. ปฏิรูปองค์กำรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมเป็นเอกภำพของหน่วยงำน 
    5. ปรับปรุงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศต่ำง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและ
ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินงำน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชำชน ตลอดจนระทรวงศึกษำธิกำร
โดยรวม 
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    6. ยกระดับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
ภำครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงำนในสังกัดระทรวงศึกษำธิกำร 
    7. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ (Big Data) 
   กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ 
    1. ให้ส่วนรำชกำร หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร น ำนโยบำยและจุดเน้น
เป็นกรอบแนวทำงในกำรวำงแผนและจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำงบประมำณ พ.ศ. 2565  
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทวงศึกษำธิกำรได้ให้แนวทำงในกำรบริหำรงบประมำณไว้ 
    2. ให้มีคณะกรรมกำรติดตำม ประเมินผล และรำยงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำย 
และจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติระดับพ้ืนที่  โดยให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ศึกษำธิกำร เป็นประธำน  
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล สป. เป็นฝ้ำยเลขำนุกำร  
และผู้ช่วยเลขำนุกำรตำมล ำดับโดยมีบทบำทภำรกิจในกำรตรวจรำชกำร ติดตำม ประเมินผล 
ในระดับนโยบำย และจัดท ำรำยงำนเสนอต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ทรำบตำมล ำดับ 
    3. กรณีมีปัญหำในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในกำรปฏิบัติงำน ให้ศึกษำ วิเครำะห์
ข้อมูลและด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภำคีเครือข่ำยในกำรแก้ไขข้อขัดข้อง  
พร้อมทั้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรติดตำมฯ ข้ำงต้น ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร และรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรตำมล ำดับ 
 
   อนึ่ง ส ำหรับภำรกิจของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่ปฏิบัติในลักษณะงำน 
ในเชิงหน้ำที่ (Function) งำนในเชิงยุทธศำสตร์ (Asenda) และงำนในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด ำเนินกำร 
อยู่ก่อนเมื่อรัฐบำล หรือกระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยส ำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดหำกมีควำมสอดคล้องกับหลักกำรนโยบำยและจุดนั้นข้ำงตัน ให้ถือเป็นหน้ำที่
ของส่วนรำชกำรหลักและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบให้กำรด ำเนินกำร
เกิดผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน  
   รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช  เทียนทอง) ได้มอบนโยบำยหลัก นโยบำย
เร่งด่วน และหลักกำรท ำงำน “สร้ำงควำมเชื่อมั่น และควำมไว้วำงใจให้กับสังคม : TRUST”  
(T : Transparency (ควำมโปร่งใส) , R : Responsibility (ควำมรับผิดชอบ) , U : Unity (ควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียว) ,  
S : Student-Centricity (ผู้ เรียนเป็นเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำ) , T : Technology (เทคโนโลยี ))  
แก่หน่วยงำนในสังกัด เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2564 ดังนี้ 
   ข้อ 1 กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนทุกระดับกำรศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะและคุณลักษณะ 
ที่เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย 
   ข้อ 2 กำรพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครูและอำจำรย์ในระดับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำนและอำชีวศึกษำให้มีสมรรถนะทำงภำษำและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอำจำรย์ ได้รับกำรพัฒนำ 
ให้มีสมรรถนะทั้งด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ ด้วยภำษำและดิจิทัล สำมำรถปรับวิธีกำรเรียนกำรสอนและ 
กำรใช้สื่อทันสมัย และมีควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดกับผู้เรียน 
   ข้อ 3 กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่ำนแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ 
(NDLP) และกำรส่งเสริมกำรฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ ำวัน เพ่ือให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบ 
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พัฒนำแพลตฟอร์มกำรเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชำติ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้  
ที่ทันสมัยและเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่ำงกว้ำงขวำงผ่ำนระบบออนไลน์ และกำรน ำฐำนข้อมูลกลำง  
ทำงกำรศึกษำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 
   ข้อ 4 กำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ โดยกำรส่งเสริม
สนับสนุนสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน โดยอำศัยอ ำนำจตำมกฎหมำยกำรศึกษำแห่งชำติที่ได้รับกำรปรั บปรุง
เพ่ือก ำหนดให้มีระบบบริหำรและกำรจัดกำร รวมถึงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เอ้ือต่อกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนให้มีคุณภำพ สถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระและคล่องตัว กำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำโดยใช้จังหวัดเป็นฐำน มีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
   ข้อ 5 กำรปรับระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ พร้อมจัดทดสอบ
วัดควำมรู้ และทักษะที่จ ำเป็นในกำรศึกษำต่อระดับอุดมศึกษำทั้งสำยวิชำกำรและสำยวิชำชีพ  
เพ่ื อให้ ระบบกำรประเมินผลกำรศึกษำทุ กระดับและระบบกำรประกันคุณ ภำพกำรศึกษำ  
ได้รับกำรปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทำงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม 
   ข้อ 6 กำรจัดสรรและกำรกระจำยทรัพยำกรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้ำหมำย รวมถึง 
กำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกควำมร่วมมือทุกภำคส่วน เพ่ือให้กำรจัดสรรทรัพยำกร  
ทำงกำรศึกษำมีควำมเป็นธรรมและสร้ำงโอกำสให้กลุ่มเป้ำหมำยได้เข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพทัดเทียม
กลุ่มอ่ืน ๆ กระจำยทรัพยำกรทั้งบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณและสื่อเทคโนโลยีได้อย่ำงทั่วถึง 
   ข้อ 7 กำรน ำกรอบคุณวุฒิแห่งชำติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้ำงอิงอำเซียน (AQRF)  
สู่กำรปฏิบัติ เป็นกำรผลิตและกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ โดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชำติ 
เชื่อมโยงระบบกำรศึกษำและกำรอำชีพ โดยใช้กลไกกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ด้วยธนำคำรหน่วยกิต
และกำรจัดท ำมำตรฐำนอำชีพในสำขำท่ีสำมำรถอ้ำงอิงอำเซียนได้ 
   ข้อ 8 กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ ได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำ 
เพ่ือพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อน 
แผนบูรณำกำรกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ตำมพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 สู่กำรปฏิบัติ
เป็นรูปธรรม โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปเป็นกรอบในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย 
และมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ 
   ข้อ 9 กำรศึกษำเพ่ืออำชีพและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือให้ผู้จบกำรศึกษำระดับปริญญำและอำชีวศึกษำมีอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพ  
และคุณภำพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในเวทีโลกได้ 
   ข้อ 10 กำรพลิกโฉมระบบกำรศึกษำไทยด้วยกำรน ำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับกำรศึกษำ เพ่ือให้สถำบันกำรศึกษำทุกแห่งน ำนวัตกรรม  
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนระบบดิจิทัล 
   ข้อ 11 กำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส 
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ เพื่อเป็นกำรเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
ที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
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   ข้อ 12 กำรจัดกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย โดยยึดห ลัก 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกำสและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ  
ที่มีคุณภำพของกลุ่มผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำและผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 

   เนื่องด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)  
ในปัจจุบัน ได้ก่อให้ เกิดควำมนิยมในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนออนไลน์  (Online) มำกยิ่ งขึ้น  
ส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรเตรียมผู้ เรียนไทยให้มีทักษะที่ จ ำเป็นในศตวรรษที่  21  
ซึ่งมุ่งเน้นควำมเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurship) และควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเข้ำกับ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ (Resilience) รวมถึงปัญหำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำและปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ
ของโอกำสในกำรศึกษำที่นับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น รมว.ศึกษำธิกำร จึงเสนอให้มีวำระเร่งด่วน 
(Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้ 
   1. ควำมปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีกำร หรือกระบวนกำรในกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ มีควำมสุข และได้รับกำรปกป้องคุ้มครอง
ควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรสร้ำงทักษะให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรดูแล
ตนเองจำกภัยอันตรำยต่ำง ๆ ท่ำมกลำงสภำพแวดล้อมทำงสังคม 
   2. หลักสูตรฐำนสมรรถนะ มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยโดยยึดควำมสำมำรถ
ของผู้เรียนเป็นหลัก และพัฒนำผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องกำร 
   3. Big Data พัฒนำกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบและไม่ซ้ ำซ้อน เพื่อให้ได้ข้อมูลภำพ
รวมกำรศึกษำของประเทศที่มีควำมครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสำมำรถน ำมำใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จริง 
   4. ขับเคลื่อนศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) สนับสนุน
กำรด ำเนินงำนของศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรอำชีวศึกษำ (Excellent Center) ตำมควำมเลิศของแต่ละ
สถำนศึกษำและตำมบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
ตลอดจนมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
   5. พัฒนำทักษะทำงอำชีพ  ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำที่ เน้นพัฒนำทักษะอำชีพ 
ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต สร้ำงอำชีพและรำยได้ที่เหมำะสม และเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแข่งขันของประเทศ 
   6. กำรศึกษำตลอดชี วิต  กำรจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย 
ให้มีคุณภำพและมำตรฐำน ประซำชนในแต่ละช่วงวัยได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรอย่ำงมีมำตรฐำน 
เหมำะสมและเต็มตำมศักยภำพตั้ งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรำ และพัฒนำหลักสูตรที่ เหมำะสม 
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย 
                   7. กำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ให้ ผู้ ที่ มี ควำมต้องกำรจ ำเป็น พิ เศษได้รับกำรพัฒ นำอย่ำงเต็มศักยภำพ สำมำรถด ำรงชีวิต 
ในสังคมอย่ำงมีเกียรติ ศักดิ์ศรีเท่ำเทียมกับผู้ อ่ืนในสังคม สำมำรถช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วม  
ในกำรพัฒนำประเทศ 
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 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ของกระทรวงศึกษำธิกำร ดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนำผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม  มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะอำชีพ 
และมีทักษะกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตตำมควำมสำมำรถของพหุปัญญำ”  
 พันธกิจ  
 1. ยกระดับคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำให้มีมำตรฐำน 
 2. ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 3. มุ่งควำมเป็นเลิศและสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 4. ปรับปรุงระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพในกำรใช้ทรัพยำกร 
เพ่ิมควำมคล่องตัวในกำรรองรับควำมหลำกหลำยของกำรจัดกำรศึกษำ และสร้ำงเสริมธรรมำภิบำล 
 เป้ำประสงค์รวม  
 1. ผู้เรียนมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
   2. ผู้ เรียนได้ รับกำรปลูกจิตส ำนึ กที่ ถูกต้องเกี่ยวกับควำมมั่นคง และรู้ เท่ ำทั น 
ต่อภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ 
   3. ผู้เรียนปฐมวัยมีพัฒนำกำรที่สมวัย 
    4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
 5. ผู้ เรียนทุกคนได้รับโอกำสเข้ำถึ งบริกำรทำงกำรศึกษำที่ มี คุณภำพอย่ำงทั่ วถึ ง  
และเหมำะสมกับช่วงวัย 
   6. มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลพหุปัญญำของผู้เรียน 
 7. ก ำลังคนมีทักษะอำชีพ สมรรถนะ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด แรงงำน 
   8. องค์ควำมรู้ สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม   
   9. ระบบบริหำรจัดกำรกำรศึกษำมีประสิทธิภำพตำมหลักธรรมำภิบำล สำมำรถสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำยในระดับพ้ืนที่ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้เรียน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์และแผนงำนภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ (5 ประเด็น 35 แผนงำน) 

 1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรยีนรู ้กำรวดัและประเมินผล (7 แผนงำน) 

 แผนงำนที่  1  สร้ำงควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของสถำบันหลักของชำติ  

และส่งเสริมควำมเป็นพลเมืองดี 

 แผนงำนที่ 2 พัฒนำหลักสูตรที่ตอบสนองกำรสร้ำงทักษะภำษำ ทักษะดิจิทัล ทักษะอำชีพ  

และพหุปัญญำ 

9. แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
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 แผนงำนที่ 3 เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนทุกระดับ 

 แผนงำนที่ 4 ส่งเสริมจัดกำรเรียนกำรสอนโดยให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง (Active learning) 

 แผนงำนที่ 5 ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือกำรปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ ำ 

 แผนงำนที่ 6 ส่งเสริมกิจกรรมกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

 แผนงำนที่ 7 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรวัดผล กำรประเมินผลผู้เรียนและสถำนศึกษำ 

ให้มีควำมเหมำะสม 

  2. พัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ (5 แผนงำน) 

 แผนงำนที่ 8 ปรับบทบำทและเพ่ิมสมรรถนะครูให้เป็นครูยุคใหม่ 

 แผนงำนที่ 9 จดัหำครูต่ำงประเทศที่มีควำมสำมำรถสงูให้แก่สถำนศึกษำ 

 แผนงำนที่ 10 พัฒนำทักษะควำมเป็นมืออำชีพให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้ปฏิบัติงำนทุกสำยงำน 

 แผนงำนที่ 11 พัฒนำมำตรฐำนวิชำชีพครูให้เหมำะสม 

   แผนงำนที่ 12 จัดท ำแผนกำรใช้อัตรำก ำลังครู และส่งเสริมขวัญก ำลังใจในกำรปฏิบัติงำน

ของครูในสถำนศึกษำ  

   3. เพ่ิมโอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต (5 แผนงำน)  

   แผนงำนที่ 13 ส่งเสริมกำรสร้ำงทักษะวิชำชีพ และกำรด ำรงชีวิต 

 แผนงำนที่  14 พัฒนำสถำนศึกษำปฐมวัยและเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรที่ เหมำะสม

 แผนงำนที่ 15 สนับสนุนและเผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริแก่ผู้เรียน 

  แผนงำนที่ 16 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพ่ือเป็นหลักประกันแก่

ผู้เรียนที่ด้อยโอกำส 

    แผนงำนที ่17 พัฒนำระบบเทียบโอนหน่วยกิจผลกำรเรียน ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม 

   4. ส่งเสริมระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ (5 แผนงำน)  

   แผนงำนที่ 18 จัดหำอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงให้แก่ทุกสถำนศึกษำ 

 แผนงำนที่ 19 ส่งเสริมระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือกำรเรียนรู้ 

 แผนงำนที่ 20 จัดหำสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบดิจิทัล  
 แผนงำนที่ 21 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลกลำงด้ำนกำรศึกษำในระดับประเทศ   
 แผนงำนที่ 22 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลพหุปัญญำของผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 
    5.  ผลิตก ำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ (7 แผนงำน) 
   แผนงำนที่ 23 เพ่ิมปริมำณผู้เรียนอำชีวศึกษำในระดับจังหวัด 
 แผนงำนที่  24 ผลิตบุคลำกรที่ เชื่อมโยงภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำรที่ตอบสนอง  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ     
 แผนงำนที่ 25 ผลิตบุคลำกรเพ่ือตอบสนองกำรส่งเสริมผลิตภำพภำคกำรเกษตร 
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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 น ำกำรศึกษำมำสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
 แผนงำนที่ 32 ส่งเสริมภำคเอกชนให้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 แผนงำนที่ 33 ขยำยผลกำรจัดกำรศึกษำระดับจังหวัดในรูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
 แผนงำนที่ 34 ปรับปรุงโครงสร้ำงให้มีเอกภำพและออกแบบระบบบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
 แผนงำนที่ 35 บริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็กให้มีควำมเหมำะสม 

 

 
 
 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้ก ำหนดสำระส ำคัญของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร) ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ 
  กำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรมีประสิทธิภำพ ผู้เรียนได้รับ กำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่ำงมคีุณภำพและมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 พันธกิจ 
      1. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบบูรณำกำรทุกระดับ  ทุกพ้ืนที่ 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
                2. ส่ งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอกระบบ  
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยให้สอดคล้องกับทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
                3. ส ่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึง กำรศึกษำ 
อย่ำงทั่วถึง ตำมศักยภำพของผู้เรียน เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
                4. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำสมรรถนะ 
ของข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  

 ค่ำนิยม TEAMWINS 
 T = Teamwork กำรท ำงำนเป็นทีม 
 E = Equality of Work ควำมเสมอภำคในกำรท ำงำน 
 A  =  Accountability ควำมรับผิดชอบ  
 M  =  Morality and Integrity กำรมีศีลธรรมและมีควำมซื่อสัตย์ 

10. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
 (ฉบับปรับปรุงตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรร)   
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 W  =  Willful ควำมมุ่งม่ันตั้งใจท ำงำนอย่ำงเต็มศักยภำพ  
 I    =  Improvement กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  
 N  =  Network and Communication กำรเป็นเครือข่ำยที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  
 S  =  Service Mind กำรมีจิตมุ่งบริกำร  
 เป้ำประสงค์รวม 
  1. ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำแบบบู รณำกำร 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
  2. ผู้เรียนมีกำรศึกษำและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภำพ และมีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  3. ผู้เรียนได้รับโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค 
  4. ข้ำรำชกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนและสมรรถนะวิชำชีพ 
ในศตวรรษที่ 21 
 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวมและคำ่เป้ำหมำย (ในสว่นที่เกี่ยวข้องกับ กศน.) 

ตัวชี้วัดเป้ำประสงค์รวม ค่ำเป้ำหมำย 
หน่วยงำน

รับผิดชอบ 

4. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับกำรศึกษำของผลกำรทดสอบ

ทำงกำรศึกษำระดับชำติ กำรศึกษำนอกระบบโรงเรียน (N-NET)  

แต่ละภำคเรียน เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป กศน. 

5. ร้อยละของนักเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ตำมหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบ ระดับกำรศึกษำ 

ขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 2551 ระดับดขีึ้นไป 

ร้อยละ 80 กศน. 

6. จ ำนวนครั้งทีป่ระชำชนเข้ำถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู ้

ที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning) 

10,000,000 ครั้ง  กศน. 

7. ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับ 

กำรพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปใช้ 

ในกำรปฏิบัติงำน 

ร้อยละ 80 กศน./สคบศ./สช./

สอ. 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/เป้ำประสงค์และกลยุทธ์รำยประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

เป้ำประสงค์ กลยทุธ์ 
1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะ
กำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องเหมำะสม 
กับกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
ในแต่ละบริบท  
 

 
 
 

1. ปลูกฝังค่ำนิยมและหลักคิดที่ถูกต้องเพ่ือเสริมสร้ำง
เสถียรภำพสถำบันหลักของชำต ิตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข น้อมน ำ เผยแพร่ ศำสตร์
พระรำชำ หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทำง
พระรำชด ำริ 
2. ยกระดับและสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 
และพัฒนำสมรรถนะกำรเรียนรู้/วิขำชีพ ในเขตพัฒนำพิเศษ
เฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง 
พ้ืนที่ตำมตะเข็บ ชำยแดน และพ้ืนที่เกำะแก่ง ชำยฝั่งทะเล  
ทั้งกลุ่มชนต่ำงเชื้อชำติ ศำสนำ และวัฒนธรรม กลุ่มชนชำยขอบ  
และแรงงำนต่ำงด้ำว) 
3. พัฒนำกลไกบูรณำกำรระบบบรหิำรจัดกำรกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ (ยำเสพติด, ภัยไซเบอร์,ภัยพิบัติ
ธรรมชำติ, โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู และบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนอง  
ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและ 
กำรแข่งขันของประเทศ 

1. พัฒนำทักษะแรงงงำนฝีมือตรงกับควำมต้องกำรของตลำด แรงงำน 
ในพ้ืนที่และภูมิภำค (อำทิ พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ, ดิจิทัลชุมชน) 
2. ส่งเสริมกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรบริหำรและจัด
กำรศึกษำ และพัฒนำบุคลำกรวิจัยทำงกำรศึกษำ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะ
กำรเรียนรู้ที่จ ำเป็น 
ในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
มีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะ 
ที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โดยบูรณำกำรองค์ควำมรู้แบบสะเต็มศึกษำ 
2. ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนพัฒนำกระบวนกำรคิด     
อย่ำงเป็นระบบผ่ำนประสบกำรณ์ตรงจำกกำรลงมือปฏิบัติ 
3. สร้ำงเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ที่สมวัย ทักษะอำชีพ
และทักษะชีวิต ที่เท่ำทันและสำมำรถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้ำงแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศและสมรรถนะที่
จ ำเป็นของผู้เรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 
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 
ที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำค 
ด้วยรูปแบบหลำกหลำย 

1. เพ่ิมและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงโอกำส
ทำงกำรเรียนทีม่ีคุณภำพได้อย่ำงหลำกหลำย ครอบคลุม 
ทุกพ้ืนที่ และกลุ่มเป้ำหมำย 
2. ส่งเสริมพัฒนำโปรแกรมประยุกต์และสื่อกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ
ดิจิทัลออนไลน์ แบบเปิดที่เหมำะสมต่อกำรเข้ำถึงและ
พัฒนำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรใหมี้ประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

1. หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำร 
ที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก 
รวดเร็วโปร่งใส ตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

1. ส่งเสริมและพัฒนำกำรน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ 
ในกำรบริหำรรำชกำร/บริกำรประชำชน 
2. พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของจังหวัด ภำค และฐำนข้อมูลกลำง 
ด้ำนกำรศึกษำ ให้เป็นเอกภำพ เชื่อมโยงกัน เป็นปัจจุบัน  
และทันต่อกำรใช้งำน 

 3. สร้ำงและพัฒนำกลไกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ให้มีประสิทธิภำพในกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงทุกระดับ  
รวมทั้งกำรมีสว่นรว่มกับทุกภำคส่วนในพ้ืนที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ  
4. เร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขกฎหมำย กฎ ระเบียบ  
และข้อบังคับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบท 
ที่เปลี่ยนแปลง 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ กลยุทธ์ 

 5. ปรับปรุงโครงสร้ำงและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำน 
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ซ้ ำซ้อน และทันสมัย  
เอ้ือต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพและขีดสมรรถนะองค์กร 

 6. พัฒนำเครือข่ำยต่อต้ำนกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้มี
ส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ เฝ้ำระวัง และติดตำมพฤติกรรม
เสี่ยงกำรทุจริต 
7. พัฒนำระบบงำนกำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำร 
พลเรือนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอ่ืน เพ่ือยกระดับสมรรถนะ
กำรปฏิบัติงำน 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยรำยประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน กศน. ดังนี ้

ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์รำยประเด็นยุทธศำสตร ์
/ตัวชี้วัดรำยยุทธศำสตร์ 

ค่ำเป้ำหมำย  
ปี 2565 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 1. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง   
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะ และสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21  
สอดคล้องเหมำะสมกับกำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในแต่ละบริบท  
1. ร้อยละของหน่วยงำน/สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมรักและกำรธ ำรงรักษำสถำบันหลักของชำติ ยึดมั่น 
ในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ร้อยละ 100 

3. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนใต้ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
หรือสมรรถนะด้ำนอำชีพ สำมำรถน ำผลกำรพัฒนำไปสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพได้  

ร้อยละ 80 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 2. พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียน ข้ำรำชกำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีสมรรถนะที่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำนและกำรแข่งขันของประเทศ 
*6. ร้อยละของผลงำนวิจัยเพื่อสร้ำงควำมรู้สู่กำรพัฒนำกำรศึกษำ ที่เผยแพร่ต่อ
สำธำรณชน  

ร้อยละ 80 

 7. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรอบรมเครือข่ำยเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนระดับต ำบล  ร้อยละ 100 
ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ  
เป้ำประสงค์ : 1. ผู้เรียนมีคุณภำพ ทักษะและสมรรถนะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะที่ส่งผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จ ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
3. หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคแ์ละปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
11. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศเพ่ือกำรสื่อสำรด้ำน
อำชีพ/ด้ำนกำรเรียนรู้ สำมำรถสื่อสำรได้ถูกต้องมำกขึ้น  

ร้อยละ 80 



  66 แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
เป้ำประสงค์ : ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ อย่ำงทั่วถึง และเสมอภำคด้วยรูปแบบหลำกหลำย 
15. ร้อยละของผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม/พัฒนำทักษะอำชีพระยะสั้น สำมำรถน ำควำมรู้ไป
สร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ/พัฒนำงำนได้  

ร้อยละ 90 

16. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เทียบกับเป้ำหมำย  

ร้อยละ 100 

17. จ ำนวนนักเรียนที่เป็นผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำสได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำร
กำรศึกษำและกำรพัฒนำสมรรถภำพหรือบริกำรทำงกำรศึกษำท่ีเหมำะสม 
ตำมควำมต้องกำรจ ำเป็น (กศน. 10,000 คน/สช. 270,000 คน) 

280,000 
คน  

ประเด็นยุทธศำสตร์ สป. 5. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
เป้ำประสงค์ :  หน่วยงำนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำร 
ของผู้รับบริกำรได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตำมหลักธรรมำภิบำล 
20. ร้อยละของหน่วยงำนที่น ำดิจิทัลมำประยุกต์ใช้ในกำรบริหำรจัดกำร  
(ทุกหน่วยงำนในสังกัด สป.) 

ร้อยละ 80 

 
 

 

 ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย พ.ศ. 2551  
มำตรำ 14 ให้มีส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยขึ้น ในส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร เรียกโดยย่อว่ำ “ส ำนักงำน กศน.” โดยมีเลขำธิกำรส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย เรียกโดยย่อว่ำ “เลขำธิกำร กศน.” ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดีและเป็นผู้บังคับบัญชำ
ข้ำรำชกำร พนักงำนและลูกจ้ำง และรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน  
  1. เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรด ำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย และรับผิดชอบงำนธุรกำรของคณะกรรมกำร*1 
  2. จัดท ำข้อเสนอแนะนโยบำย ยุทธศำสตร์ แผน และมำตรฐำนกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต่อคณะกรรมกำร 
  3. ส่งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรพัฒนำคุณภำพทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำหลักสูตร
และนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ บุคลำกรและระบบข้อมูลสำรสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำนอกระบบ 
และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  4. ส่ งเสริม สนับสนุน และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรเที ยบโอนควำมรู้ 
และประสบกำรณ์ และกำรเทียบระดับกำรศึกษำ 
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำนให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และองค์กรอ่ืนรวมกัน 
เป็นภำคีเครือข่ำยเพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

                                                 
1 * คณะกรรมกำร คือ คณะกรรมกำรส่งเสริม สนับสนุน และประสำนควำมร่วมมือกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 

11. อ ำนำจหนำ้ที่ของส ำนักงำน กศน. 
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  6. จัดท ำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์เครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สถำนีวิทยุ
โทรทัศน์ เพ่ือกำรศึกษำ วิทยุชุมชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ห้องสมุดประชำชน พิพิธภัณฑ์  
ศูนย์กำรเรียนชุมชน และแหล่งกำรเรียนรู้ อ่ืน เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
อย่ำงต่อเนื่องของประชำชน 
  7. ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำ 
นอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
  8. ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือกฎหมำยอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ 
ของส ำนักงำน หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย 
 

 

   12.1 ปัจจัยภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) ของส ำนักงำน กศน. 

จุดแข็ง 

1. บุคลำกรระดับปฏิบัติงำนในพ้ืนที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถจัดกำรศึกษำ 
    ที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย และตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย 
2. บุคลำกรระดับปฏิบัติ งำนในพ้ืนที่ มีควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติ งำน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ ดี 
    และมีควำมสำมำรถในกำรประสำนงำนร่วมกับภำคีเครือข่ำย      
3. บุคลำกรทุกระดับมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน กศน. ท ำให้สำมำรถ 
    ด ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นเอกภำพ 
4. ระบบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีประสิทธิภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ โดยกำรใช้ระบบเทคโนโลยี     
    สำรสนเทศ ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
5. มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสื่อกำรเรียนรู้เป็นปัจจุบัน หลำกหลำย ผู้เรียนสำมำรถเลือกรูปแบบได้ตรงกับควำมต้องกำร 
6. กำรบริหำรหลักสูตรและกำรจัดกิจกรรม กศน. โดยยึดชุมชนเป็นฐำน และสำมำรถสนองตอบ 
    ควำมต้องกำรที่แท้จริงของประชำชน 
7. ให้บริกำรกำรศึกษำหลักสูตรกำรศึกษำนอกระบบระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรศึกษำต่อเนื่อง  
    และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย แก่ประชำชนอย่ำงทั่วถึง สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที ่
8. มีแหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ที่ช่วยส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม 
    กำรศึกษำและกำรเรียนรู้อยู่ทั่วประเทศ 
9. มีหลักสูตร สื่อกำรเรียนกำรสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรศึกษำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ 
     จัดกิจกรรมต่ำง ๆ  เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ สนองตอบต่อควำมต้องกำรของผู้เรียน และตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ 
10. กศน.ต ำบล ทุกแห่งมีศูนย์ดิจิทัลชุมชน ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลที่จ ำเป็น ส ำหรับ กศน.  
     และชุมชนเพ่ือให้มีควำมรู้เท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล 

 

12. ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกของส ำนักงำน กศน. 
(SWOT) 
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จุดอ่อน 

1. บุคลำกรมีภำระงำนจ ำนวนมำก และหลำกหลำย 
2. เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำบำงอย่ำง ท ำให้ไม่สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
    (เกณฑ์รับผิดชอบผู้เรียนของครู) 
3. แนวทำง/คู่มือในกำรจัดกิจกรรมขำดควำมชัดเจน 
4. หน่วยงำนที่มีภำรกิจในกำรพัฒนำบุคลำกร ไม่สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรได้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
5. ขำดกำรวำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ทั้งในระดับหน่วยงำนและระดับบุคคล 
6. บุคลำกรขำดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และทักษะที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน รวมถึงทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  
    และทักษะด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีส ำหรับเป็นเครื่องมือจัดกำรเรียนรู้ 
7. บุคลำกรบำงประเภท เช่น ครู ศรช. ครูสอนคนพิกำร ครูสอนเด็กเร่ร่อน ไม่ได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมก้ำวหน้ำ 
    ในกำรปฏิบัติงำน ส่งผลต่อกำรขำดขวัญและก ำลังใจ และขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ 
    เปลี่ยนบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนบ่อย  
8. ขำดกำรวิเครำะห์แผนอัตรำก ำลังของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ท ำให้กำรบรรจุ/แต่งตั้งบุคลำกร 
    ไม่เพียงพอตำมกรอบอัตรำก ำลัง ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนไม่มีควำมต่อเนื่อง  
9. ระเบียบและแนวทำงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่ชัดเจน ส่งผลให้หน่วยงำน/สถำนศึกษำ มีกำรเบิกจ่ำย 
    งบประมำณไม่ตรงตำมวัตถุประสงค์/ประเภทของงบประมำณ 
10. กำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทกำรด ำเนินงำน 
     ของหน่วยงำน/สถำนศึกษำ 
11. กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ ส่งผลให้ไม่สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้กับผู้รับบริกำรไดต้ำมแผน 
12. ขำดระบบฐำนข้อมูลที่มีประสิทธิภำพในกำรสนับสนุนกำรจัดสรรงบประมำณ เช่น ระบบกำรตรวจสอบ 
      ข้อมูลทะเบียนนักศึกษำ และกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกำรส่งต่อนักศึกษำ 
13. ไม่มีกำรพัฒนำกำรน ำผลกำรศึกษำประเภทต่ำง  ๆมำสะสม (Credit Bank System) เพ่ือใช้ในกำรเทียบโอน 
14. แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุดประชำชน ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ขำดกำรพัฒนำให้มีควำมพร้อม 
      ให้บริกำรในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

15. ขำดกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำในกำรจัดท ำรำยละเอียดควำมร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงำนอ่ืน ๆ  

      ท ำให้มีภำรกิจอ่ืนที่ต้องด ำเนินกำรมำกขึ้น ไม่สำมำรถปฏิบัติภำรกิจหลักได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

      รวมทั้งขำดกำรทบทวน MOU ต่ำง ๆ ที่ได้ท ำมำเป็นระยะเวลำนำน 

16. ขำดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 

17. กำรวิเครำะห์ข้อมูลในเชิงคุณภำพ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนและบริหำรจัดกำร ไม่เพียงพอ 

18. ขำดกำรส่งเสริมและใช้ประโยชน์จำกแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

19. ไม่มีกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำภำคีเครือข่ำยอย่ำงต่อเนื่อง 
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  12.2 ปัจจัยภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) ของส ำนักงำน กศน. 

โอกำส 

1. ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในแผนยุทธศำสตร์ชำติ  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ  

    แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำคุณภำพประชำชนโดยเฉพำะวัยแรงงำน 

2. นโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพ้ืนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำ 

    เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำตลอดชีวิต 

3. นโยบำยของรัฐบำลสนับสนุนกำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และเท่ำเทียมกันทำงกำรศึกษำแก่ประชำชน      

    รวมถึงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตำมนโยบำย “ประเทศไทย 4.0” 

4. รัฐบำลมีนโยบำยในกำรดูแลและสร้ำงโอกำสให้กับกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษอย่ำงชัดเจน เช่น คนพิกำร  

    ผู้สูงอำยุ  ผู้ด้อยโอกำส ฯลฯ  

5. มีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เป็นกรอบกำรพัฒนำองค์กร ท ำให้กำรท ำงำน 

    มีระบบมำกขึ้น 

6. ภำคีเครือข่ำยให้กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

    อย่ำงต่อเนื่อง ทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน  

7. ควำมมีเสถียรภำพทำงกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรกำรเมืองกำรปกครอง องค์กรภำครัฐ เอกชน ท้องถิ่น  

    ชุมชน ส่งผลต่อกำรเป็นเครือข่ำยที่ดีในกำรให้ควำมร่วมมือจัดกิจกรรมทำงกำรศึกษำ 

8. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ 

    สิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย 

9. ได้รับกำรสนับสนุนทรัพยำกรจำกภำคีเครือข่ำย 

10. กำรสนับสนุนงบประมำณจำกรัฐบำลในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล เช่น กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู 

      ตำมเกณฑ์วิทยฐำนะใหม่ กำรอบรมพัฒนำศักยภำพของข้ำรำชกำรพลเรือน  

11. จ ำนวนผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้น 

12. ควำมต้องกำรในกำรเรียนรู้ภำษำและวัฒนธรรมไทยของคนไทยในต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 

13. มีอัตรำเด็กออกกลำงคันจำกในระบบสูงขึ้น 

14. แนวโน้มที่ประชำชนปฏิเสธกำรศึกษำในระบบโรงเรียน และต้องกำรกำรศึกษำนอกระบบเพ่ิมมำกขึ้น 

15. สังคมไทยปลูกฝังค่ำนิยมเรื่องกำรเข้ำรับกำรศึกษำเพ่ือให้มีอำชีพที่ดี และได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง 

16. สังคมไทยเป็นสังคมระบบประชำธิปไตยที่ให้สิทธิในกำรศึกษำกับทุกคน 

17. หน่วยงำนภำครัฐให้กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และทรัพยำกร 

      ที่หลำกหลำย 
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โอกำส 

18. ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ได้เพ่ิมช่องทำงกำรให้บริกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

      และกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้มำกขึ้นแก่กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

19. มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

20. ประชำชนกลุ่มวัยแรงงำนให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้เทคโนโลยีในกำรด ำเนินชีวิต เพ่ือเข้ำถึงองค์ควำมรู้ต่ำง  ๆ

21. ภำคีเครือข่ำย ทั้งส่วนรำชกำรภำครัฐ ภำคเอกชน ในระดับท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

      กิจกรรมพัฒนำควำมรู้แก่ประชำชน 

22. มีแหล่งเรียนรู้ทำงอำชีพที่หลำกหลำยและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ที่พร้อมให้กำรสนับสนุนและถ่ำยทอดควำมรู้ 

23. ภำคีเครือข่ำยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรแบบมีส่วนร่วมในมิติของพ้ืนที่ 

      และส่วนภูมิภำค 

 

อุปสรรค 

1. ปัญหำควำมเสี่ยงภัยและสภำพแวดล้อมในบำงพ้ืนที่ ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ประชำชนบำงส่วนมีรำยได้น้อย ประกอบอำชีพที่หลำกหลำย และมีกำรย้ำยถิ่นฐำนบ่อย ท ำให้ไม่สำมำรถ 

    เข้ำร่วมกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 

3. กำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลำยพ้ืนที่ ส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

4. อันตรำยในรูปแบบต่ำง ๆ ของสังคมโลกยุคดิจิทัล และกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม  

5. สื่อและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อกำรลงทุนในกำรจัดกำรศึกษำ ท ำให้ผู้ใช้งำน 

    ปรับตัวไม่ทัน 

6. มีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบ ส่งผลให้กำรน ำนโยบำยสู่กำรปฏิบัติขำดควำมต่อเนื่อง 

7. กฎ ระเบียบ บำงเรื่องมีข้อจ ำกัด ไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และไม่เอ้ือต่อกำรจัดกำรศึกษำ 

    ที่มีควำมยืดหยุ่น หลำกหลำย  

8. กำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรระดับสูง และกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมือง ท ำให้มีกำรปรับเปลี่ยนนโยบำย 

    กำรด ำเนินงำน ส่งผลให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง 
 



 
 

  
 

สาระส าคัญ 
 

 
 
 
 

 จากภารกิจของชาติด้านการศึกษา และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส านักงาน กศน. จึงได้ก าหนด 
กรอบแนวทางในการด าเนินงานในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
    คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็น  
และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  พันธกิจ 
     1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ สอดคล้อง 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือยกระดับการศึกษา 
และพัฒนาสมรรถนะ ทักษะการเรียนรู้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ให้พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวในการด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม  ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 
     2. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา  
การวัดและประเมินผลในทุกรูปแบบให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้และบริบท 
ในปัจจุบัน 
     3. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา และน าเทคโนโลยีมาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมช่องทาง 
และโอกาสการเรียนรู้ รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดและให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
     4. ส่งเสริมสนับสนุน แสวงหา และประสานความร่วมมือเชิงรุกกับภาคีเครือข่าย ให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ในรูปแบบต่าง ๆให้กับประชาชน 
     5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีเอกภาพ เพ่ือการบริหารราชการที่ดี  
บนหลักของธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

     6.  ยกระดับการบริหารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม 
และจริยธรรมที่ดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
 

ส่วนที่ 

3 
 

ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. 
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
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  เป้าประสงค์ 
     1. ประชาชนผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษา 
ตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นไปตามบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 
     2. ประชาชนได้รับการยกระดับการศึกษา สร้างเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม หน้าที่ 
ความเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ที่สอดคล้องกับ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันน าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
     3. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านแหล่งเรียนรู้  
ช่องทางการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งมีเจตคติทางสังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะอย่างมีเหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
     4. หน่ วยงานและสถานศึกษา กศน. มี หลั กสู ตร สื่ อ นวัตกรรม ช่องทางการเรียนรู้  
และกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และรองรับกับสภาวะการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความต้องการของประชาชนและชุมชน รวมทั้งตอบสนองกับ 
การเปลี่ยนแปลงบริบทด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
     5. หน่วยงานและสถานศึกษา กศน. สามารถน าเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาพัฒนาเพ่ือเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ และน ามาใช้ในการยกระดับคุณภาพในการจัดการเรียนรู้และโอกาสการเรียนรู้
ให้กับประชาชน 
     6. ชุมชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการขับเคลื่อนกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
     7. หน่วยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ  
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

     8. บุคลากร กศน. ทุกประเภททุกระดับได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะและสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการปฏิบัติงาน 
ตามสายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ตัวชี้วัด 

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ (เทียบกับเป้าหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี) 

ร้อยละ 80 

1.2  จ านวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการกิจกรรมการศึกษา
ต่อเนื่อง ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา และความต้องการ 

756,675 คน 

1.3  จ านวนของผู้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 9,800,00 คน 
1.4  จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ไม่น้อยกว่า 

3,000 ฉบับ 
1.6  จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การจัดกิจกรรม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
1,787 แห่ง 

1.7  จ านวนประชาชนที่เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการมีงานท า 290,400 คน 
1.8  จ านวน ครู กศน. ต าบล ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
50 คน 

1.9  จ านวนประชาชนที่ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ 13,920 คน 
1.10 จ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 6,800 คน 
1.11 จ านวนประชาชนที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน 91,768 คน 
1.12 จ านวนสื่อการเรียนออนไลน์ หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ ไม่น้อยกว่า 30 วิชา 
1.13 จ านวนบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้า

ตามสายงานในอาชีพ 
2,807 คน 

1.14 จ านวนบุคลากรสังกัดส านักงาน กศน. ที่เข้ารับการอบรมด้านการปกป้องและเชิดชู
สถาบันหลักของชาติ ด้านความปรองดองสมานฉันท์ ด้านการมีจิตสาธารณะ  
และด้านทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

10,000 คน 

1.15 จ านวนบทความเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับต าบล ในหัวข้อต่าง ๆ  
        อาทิ อาชีพ ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญา  

8,000 บทความ 

1.16 จ านวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Co-Learning Space)  77 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 



74 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. 

รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ  
2.1 ร้อยละของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในทุกระดับ ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคเรียน ร้อยละ 75 
2.2 ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/ กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง ที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจ 

ไปใช้พัฒนาตนเองได้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม  
ร้อยละ 80 

2.3 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพหรือพัฒนาตนเองได้ 

ร้อยละ 80 

2.4 ร้อยละของผู้เรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

ร้อยละ 80 

2.5 ร้อยละของประชาชนที่ ได้รับบริการ/ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย  
มีความรู้ความเข้าใจ/ เจตคติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

2.6 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ เป็นกลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา 
ตลอดชีวิต 

ร้อยละ 80 

2.7 ร้อยละของบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนา ที่มีการพัฒนาตนเองในด้านพฤติกรรม 
บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ ภาวะผู้น า และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 90 

 

   (ร่าง) จุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     1. ด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพ  
         1.1 น้อมน าพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริทุกโครงการ และโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
         1.2 ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ที่สนองตอบยุทธศาสตร์ชาติ  และนโยบายของ
รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
         1.3 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัย จิตสาธารณะ อุดมการณ์ 
ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติและท้องถิ่น และหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง รวมถึงการมีจิตอาสา ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
         1.4 ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับทุกประเภท ทั้งหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ให้สอดรับกับการพัฒนาคน ทิศทางการพัฒนาประเทศ  
สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ความต้องการและความหลากหลายของผู้เรียน/ผู้รับบริการ รวมถึงปรับลด 
ความหลากหลายและความซ้ าซ้อนของหลักสูตร เช่น หลักสูตรการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายบนพื้นที่สูง พ้ืนที่
พิเศษและพ้ืนที่ชายแดน รวมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ 
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         1.5 ปรับระบบทดสอบ วัดผล และประเมินผล โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
ให้ผู้ เรียนสามารถเข้าถึงการประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ เพ่ือการสร้างโอกาสในการเรียนรู้  
ให้ความส าคัญกับการเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ พัฒนาระบบการประเมิน
สมรรถนะผู้เรียนให้ตอบโจทย์การประเมินในระดับประเทศและระดับสากล เช่น การประเมินสมรรถภาพผู้ใหญ่ 
ตลอดจนกระจายอ านาจไปยังพ้ืนที่ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
         1.6 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ด้วยตนเอง
ครบวงจร ตั้งแต่การลงทะเบียนจนการประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร ทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นการสร้างและขยายโอกาสในการเรียนรู้ 
ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่สามารถเรียนรู้ได้สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
         1.7 พัฒนา Digital Learning Platform แพลตฟอร์มการเรียนรู้ของส านักงาน กศน. 
ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ และให้มีคลังสื่อการเรียนรู้ที่เป็นสื่อที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ง่ายต่อการสืบค้นและน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
         1.8 เร่งด าเนินการเรื่อง Academic Credit-bank System ในการสะสมและเทียบโอน 
หน่วยกิต เพ่ือการสร้างโอกาสในการศึกษา 
         1.9 พัฒนาระบบนิเทศการศึกษา การก ากับ ติดตาม ทั้งในระบบ On-Site และ Online 
รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาการด าเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย 

   2. ด้านการสร้างสมรรถนะและทักษะคุณภาพ 
         2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ที่เน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับแต่ละ
ช่วงวัย และการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและบริบทพ้ืนที่ 
         2.2 พั ฒนาหลั กสู ตรอาชี พระยะสั้ น ที่ เน้ น  New skill Up skill และ Re skill  
ที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่ ความต้องการและความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology  
         2.3 ประสานการท างานร่วมกับศูนย์ให้ค าปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย์ Start-up)  
ของอาชีวศึกษา จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ในทักษะอนาคต (Future Skills) ให้กับแรงงาน 
ที่กลับภูมิล าเนาในช่วงสถานการณ ์COVID – 19 
 
         2.4 ยกระดับผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ที่ เน้น 
“ส่งเสริมความรู้ สร้างอาชีพ เพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาด  
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม พัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนเพ่ิมช่องทางประชาสัมพันธ์และ
ช่องทางการจ าหน่าย 
         2.5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้สูงอายุ เพ่ือให้เป็น Active Ageing Workforce  
และม ีLife skill ในการด ารงชีวิตที่เหมาะกับช่วงวัย 
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         2.6 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติตัวส าหรับสตรี
ตั้งครรภ์ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับแม่และเด็กให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและช่วงวัย 
         2.7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ  
เช่น ผู้พิการ ออทิสติก เด็กเร่ร่อน และผู้ด้อยโอกาสอ่ืน ๆ 
         2.8 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัลและทักษะด้านภาษา ให้กับบุคลากรและผู้เรียน 
กศน. เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดท ากรอบสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ส าหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
         2.9 ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการเงินและการออม (Financial Literacy) การวางแผน
และสร้างวินัยทางการเงินให้กับบุคลากรและผู้เรียน กศน. 
         2.10 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของผู้เรียน กศน.  
         2.11 สร้าง อาสาสมัคร กศน. เพ่ือเป็นเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตในชุมชน 
         2.12 ส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของบุคลากร กศน. รวมทั้งรวบรวมและ
เผยแพร่เพ่ือให้หน่วยงาน / สถานศึกษา น าไปใช้ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

   3. ด้านองค์กร สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
         3.1 ทบทวนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน สถานศึกษา เช่น สถาบัน กศน.ภาค 
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถานศึกษาขึ้นตรง ศูนย์ฝึกและพัฒนาราษฎรไทยบริเวณชายแดน  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในพ้ืนที่ 
         3.2 ยกระดับมาตรฐาน กศน.ต าบล และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 
(ศศช.) ให้มีความพร้อมเพ่ือเป็นพ้ืนที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ส าคัญของชุมชน  
         3.3 ปรับรูปแบบกิจกรรมในห้องสมุดประชาชน ที่เน้น Library Delivery เพ่ือเพ่ิม
อัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชน 
         3.4 ให้บริการวิทยาศาสตร์เชิงรุก Science @home โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือน า
วิทยาศาสตร์สู่ชีวิตประจ าวันในทุกครอบครัว 
         3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้  ในรูปแบบ Public Learning 
Space/Co - learning Space เพ่ือการสร้างนิเวศการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นสังคม 
         3.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม กศน. จังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 
   4. ด้านการบริหารจัดการคุณภาพ 
         4.1 ขับเคลื่อนกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนทบทวน
ภารกิจบทบาทโครงสร้างของหน่วยงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย 
         4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เอ้ือต่อ
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ เช่น การปรับหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง 
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         4.3 ปรับปรุงแผนอัตราก าลัง รวมทั้งก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการน าคนเข้าสู่ต าแหน่ง 
การย้าย โอน และการเลื่อนระดับ  
         4.4 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ให้ตรงกับสายงาน และทักษะที่จ าเป็นในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
         4.5 เสริมสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทในรูปแบบต่าง  ๆ
เช่น ประกาศเกียรติคุณ การมอบโล่ / วุฒิบัตร 
         4.6 ปรับปรุงระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้มีความครอบคลุม เหมาะสม 
เช่น การปรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของผู้พิการ เด็กปฐมวัย 
         4.7 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
เช่น ข้อมูลการรายงานผลการด าเนินงาน ข้อมูลเด็กตกหล่นจากการศึกษาในระบบและเด็กออกกลางคัน  
เด็กเร่ร่อน ผู้พิการ 
         4.8 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างเต็มรูปแบบ 
         4.9 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 และการประเมิน
คุณภาพและความโปร่งใสการด าเนินงานของภาครัฐ (ITA) 
         4.10 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือสร้างความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
 

ภารกิจต่อเนื่อง 

 1. ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
  1.1 การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     1)  สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยด าเนินการ 
ให้ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนค่าจัดซื้อหนังสือเรียน ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียน 
การสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
     2)  จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด  
และขาดโอกาสทางการศึกษา ผ่านการเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง การพบกลุ่ม การเรียนแบบชั้นเรียน และการจัด
การศึกษาทางไกล 
     3)  พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งด้านหลักสูตรรูปแบบ/กระบวนการเรียนการสอน สื่อและนวัตกรรม ระบบการวัดและประเมินผล 
การเรียน และระบบการให้บริการนักศึกษาในรูปแบบอ่ืน ๆ 
     4)  จัดให้มีการประเมินเพ่ือเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้ มีมาตรฐานตามที่ก าหนด และสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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     5)  จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีคุณภาพที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้และเข้าร่วมปฏิบัติ
กิจกรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร อาทิ กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขันกีฬา การบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด กิจกรรม 
จิตอาสา และการจัดตั้งชมรม/ชุมนุม พร้อมทั้ งเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนน ากิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์ อ่ืน ๆ  
นอกหลักสูตรมาใช้เพ่ิมชั่วโมงกิจกรรมให้ผู้เรียนจบตามหลักสูตรได้ 
   1.2 การส่งเสริมการรู้หนังสือ 
     1)  พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นระบบ
เดียวกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
     2)  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สื่อ แบบเรียนเครื่องมือวัดผลและเครื่องมือการด าเนินงาน 
การส่งเสริมการรู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  
     3)  พัฒนาครู กศน. และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ และอาจจัดให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
ในพ้ืนที่ที่มีความต้องการจ าเป็นเป็นพิเศษ 
     4)  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ  
การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือให้กับประชาชนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ของประชาชน 
  1.3  การศึกษาต่อเนื่อง 
     1)  จัดการศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานท าอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ 
เพ่ือการมีงานท าในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือ 
การบริการ รวมถึงการเน้นอาชีพช่างพ้ืนฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพ 
ของแต่ละพ้ืนที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ 
ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
การพัฒนาหนึ่งต าบลหนึ่งอาชีพเด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมี่ยม การสร้างแบรนด์ของ กศน. รวมถึงการส่งเสริม
และจัดหาช่องทางการจ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และให้มีการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ
เพ่ือการมีงานท าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
     2)  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ผู้สูงอายุ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของแต่ละบุคคล และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มเป้าหมายมีทักษะการด ารงชีวิตตลอดจน
สามารถประกอบอาชีพพ่ึงพาตนเองได้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคม 
ได้อย่างมีความสุขสามารถเผชิญสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของข่าวสารข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต 
โดยจัดกิจกรรมที่มีเนื้อหาส าคัญต่าง ๆ เช่น การอบรมจิตอาสา การให้ความรู้เพ่ือการป้องการการแพร่ระบาด 
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) การอบรมพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต การอบรมคุณธรรม 
และจริยธรรม การป้องกันภัยยาเสพติด เพศศึกษา การปลูกฝั่งและการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน ผ่านการอบรมเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต การจัดตั้งชมรม/ชุมนุม  
การอบรมส่งเสริมความสามารถพิเศษต่าง ๆ เป็นต้น 
     3)  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน โดยใช้หลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
แบบบูรณาการในรูปแบบของการฝึกอบรมการประชุม สัมมนา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรม 
จิตอาสา การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ และรูปแบบอ่ืนๆ ที่ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และบริบทของชุมชน 
 



79 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. 

แต่ละพ้ืนที่ เคารพความคิดของผู้อ่ืน ยอมรับความแตกต่างและหลากหลายทางความคิดและอุดมการณ์ รวมทั้งสังคม
พหุวัฒนธรรม โดยจัดกระบวนการให้บุคคลรวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สร้างกระบวนการจิตสาธารณะ 
การสร้างจิตส านึ กความเป็นประชาธิปไตย การเคารพในสิทธิและเสรีภาพ และรับผิดชอบต่อหน้ าที่  
ความเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม การเป็นจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชนการ บริหารจัดการน้ า การรับมือกับสาธารณภัย  
การอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาสังคมและชุมชน
อย่างยั่งยืน 
     4)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สามารถยืนหยัดอยู่ ได้อย่างมั่นคง  
และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตามทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  1.4  การศึกษาตามอัธยาศัย 
     1)  พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการอ่านและพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เช่น การพัฒนา กศน. ต าบล 
ห้องสมุดประชาชนทุกแห่งให้มีการบริการที่ทันสมัย ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน การสร้าง
เครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จัดหน่วยบริการห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดชาวตลาด พร้อมหนังสือและอุปกรณ์  
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ที่หลากหลายให้บริการกับประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
สม่ าเสมอ รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมในด้านบุคลากร สื่ออุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการอ่าน และการจัดกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมการอ่านอย่างหลากหลายรูปแบบ 
     2)  จัดสร้างและพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ให้เป็นแหล่ งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ตลอดชีวิตของประชาชน เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวิทยาการ
ประจ าท้องถิ่นโดยจัดท าและพัฒนานิทรรศการสื่อและกิจกรรมการศึกษาที่ เน้นการเสริมสร้างความรู้  
และสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์สอดแทรกวิธีการคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงสร้างสรรค์ และปลูกฝังเจตคติ 
ทางวิทยาศาสตร์ผ่านการกระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ควบคู่กับเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ 
 
และคณิตศาสตร์รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริบทของชุมชน และประเทศ รวมทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลกเพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และสามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
การพัฒนาอาชีพ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบรรเทาและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งมีความสามารถ 
ในการปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ เป็นไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง (Disruptive 
Changes) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     3)  ประสานความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร หรือภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีแหล่งเรียนรู้ อ่ืน ๆ  
เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีรูปแบบที่หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประชาชน  
เช่น พิพิธภัณฑ์  ศูนย์เรียนรู้ แหล่งโบราณคดี วัด ศาสนาสถาน ห้องสมุด รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 2. ด้านหลักสตูร สื่อรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลงานบริการ 
ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2.1   ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่หลากหลาย ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน 
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  2.2   ส่งเสริมการพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่ออ่ืน ๆ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมายทั่วไปและกลุ่มเป้าหมายพิเศษ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที ทุกเวลา 
  2.3   พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีความทันสมัย หลากหลายช่องทางการเรียนรู้  
ด้วยระบบห้องเรียนและการควบคุมการสอบรูปแบบออนไลน์ 
  2.4  พัฒนาระบบการประเมินเพื่อเทียบระดับการศึกษา และการเทียบโอนความรู้และ
ประสบการณ์ เพ่ือให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงระบบการประเมินได้ 
  2.5   พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการศึกษานอกระบบทุกหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตร 
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานโดยการน าแบบทดสอบกลาง และระบบการสอบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Exam) มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6   ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และเผยแพร่รูปแบบการจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งให้มีการน าไปสู่การปฏิบัติอย่างกว้างขวางและมีการพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบท
อย่างต่อเนื่อง 
  2.7   พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่สอดคล้องกับบริบทและภารกิจของ กศน. มากข้ึน เพ่ือพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการประกันคุณภาพ และสามารถ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้การประเมินภายในด้วยตนเอง และจัดให้มี
ระบบสถานศึกษาพ่ีเลี้ยงเข้าไปสนับสนุนอย่างใกล้ชิด ส าหรับสถานศึกษาที่ยังไม่ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ให้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 
 3. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  3.1   ผลิตและพัฒนารายการวิทยุและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพ่ือให้เชื่อมโยงและตอบสนอง
ต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาเพ่ือกระจายโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้มีทางเลือกในการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเอง 
ให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เช่น รายการพัฒนาอาชีพเพ่ือการมีงานท า รายการติวเข้ม
เติมเต็มความรู้ รายการ รายการท ากินก็ได้ ท าขายก็ดี ฯลฯ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา สถานีวิทยุโทรทัศน์ 
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และทางอินเทอร์เน็ต 
  3.2   พัฒนาการเผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Youtube Facebook หรือ Application อ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ครู กศน. น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Do It Yourself : DIY)  
  3.3   พัฒนาสถานีวิทยุศึกษาและสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
และการออกอากาศให้กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เป็นช่องทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
โดยขยายเครือข่ายการรับฟังให้สามารถรับฟังได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศและเพ่ิมช่องทาง 
ให้สามารถรับชมรายการโทรทัศน์ได้ทั้งระบบ Ku - Band C - Band Digital TV และทางอินเทอร์เน็ต พร้อมที่จะ
รองรับการพัฒนาเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาสาธารณะ (Free ETV) 
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  3.4   พัฒนาระบบการให้บริการสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพ่ือให้ได้หลายช่องทางทั้งทาง
อินเทอร์เน็ต และรูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ  Application บนโทรศัพท์ เคลื่อนที่  และ Tablet รวมทั้ งสื่อ Offline  
ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเลือกใช้บริการเพ่ือเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้  
ได้ตามความต้องการ 
  3.5   ส ารวจ วิจัย ติดตามประเมินผลด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือน าผลมาใช้ในการพัฒนางานให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสามารถส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 4. ด้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์  
  4.1   ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริหรือโครงการ 
อันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ 
  4.2   จัดท าฐานข้อมูลโครงการและกิจกรรมของ กศน.ที่สนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริหรือโครงการอันเกี่ยวเนื่องจากราชวงศ์ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผน การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3   ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  4.4   พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”เพ่ือให้มีความพร้อมในการจัด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.5   จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง 
ถิ่นทุรกันดาร และพ้ืนที่ชายขอบ 
 5. ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่บริเวณชายแดน 
  5.1   พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      1) จัดและพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนองปัญหา 
และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งอัตลักษณ์และความเป็นพหุวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 
      2) พัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
      3) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดให้มีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากรและ
นักศึกษา กศน.ตลอดจนผู้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง 
  5.2  พัฒนาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
      1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนการศึกษาตามยุทธศาสตร์ 
และบริบทของแต่ละจังหวัดในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
      2) จัดท าหลักสูตรการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาด  
ให้เกิดการพัฒนาอาชีพได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ 
  5.3  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน(ศฝช.) 
      1) พัฒนาศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน เพ่ือให้เป็นศูนย์ฝึกและสาธิต 
การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบการจัดกิจกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับประชาชนตามแนวชายแดนด้วยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
      2) มุ่งจัดและพัฒนาการศึกษาอาชีพโดยใช้วิธีการหลากหลายใช้รูปแบบเชิงรุกเพ่ือการเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดมหกรรมอาชีพ การประสานความร่วมมือกับเครือข่าย การจัดอบรมแกนน าด้านอาชีพ  
ที่เน้นเรื่องเกษตรธรรมชาติที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนชายแดน ให้แก่ประชาชนตามแนวชายแดน 
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 6. ด้านบุคลากรระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
  6.1   การพัฒนาบุคลากร 
      1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับทุกประเภทให้มีสมรรถนะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งก่อนและระหว่าง 
การด ารงต าแหน่งเพ่ือให้มีเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง ให้ตรงกับสาย
งาน ความช านาญ และความต้องการของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการการด าเนินงานของ
หน่วยงานและสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการในสังกัดพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อน
ต าแหน่งหรือเลื่อนวิทยฐานะโดยเน้นการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ 
      2) พัฒนาศึกษานิเทศก์ กศน. ให้มีสมรรถนะที่จ าเป็นครบถ้วน มีความเป็นมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบัติการนิ เทศได้อย่างมีศักยภาพ เพื่อร่วมยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยในสถานศึกษา 
      3) พัฒนาหัวหน้า กศน.ต าบล/แขวงให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพ่ือการบริหารจัดการ กศน.ต าบล/
แขวง และการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเป็นนักจัดการความรู้และผู้อ านวย 
ความสะดวกในการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
      4) พัฒนาครู กศน. และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้สามารถจัดรูปแบบ 
การเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดท าแผนการสอน การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผล และการวิจัยเบื้องต้น 
      5)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่รับผิดชอบการบริการการศึกษาและการเรียนรู้ ให้มีความรู้
ความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพในการจัดบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
      6) ส่งเสริมให้คณะกรรมการ กศน. ทุกระดับ และคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วม 
ในการบริหารการด าเนินงานตามบทบาทภารกิจของ กศน.อย่างมีประสิทธิภาพ 
      7) พัฒนาอาสาสมัคร กศน. ให้สามารถท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      8) พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรรวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งใน 
และต่างประเทศในทุกระดับ โดยจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน
ร่วมกันในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องอาทิ การแข่งขันกีฬา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 
  6.2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอัตราก าลัง 
      1) จัดท าแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและด าเนินการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์  
ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 
      2) สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และบริหารอัตราก าลังที่มีอยู่ทั้งในส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ให้เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารและกรอบอัตราก าลัง รวมทั้งรองรับกับบทบาทภารกิจ 
ตามที่ก าหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 
      3) แสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากรเพื่อน ามาใช้ 
ในการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความพร้อมส าหรับด าเนินกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย และการส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับประชาชน 
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  6.3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
      1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ 
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหาร  
การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตามประเมินผล รวมทั้งจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ โดยพัฒนาระบบการก ากับ ควบคุม  
และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลรวมของนักศึกษา กศน. ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย  
และเชื่อมโยงกันทั่วประเทศ สามารถสืบค้นและสอบทานได้ทันความต้องการเพ่ือประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ผู้เรียนและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4) ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ในหน่วยงานและสถานศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาวิจัย 
เพ่ือสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และชุมชนพร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันของหน่วยงานและสถานศึกษา 
      5) สร้างความร่วมมือของภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้ งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือสร้างความเข้าใจ  
และให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดการศึกษาและการเรียนรู้ให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
      6)  ส่งเสริมการใช้ระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e -office) ในการบริหารจัดการ เช่น ระบบ
การลา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการขอใช้รถราชการ ระบบการขอใช้ห้องประชุม เป็นต้น 
      7) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการบนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์มีความโปร่งใส 
  6.4 การก ากับ นิเทศติดตามประเมิน และรายงานผล 
      1) สร้างกลไกการก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เชื่อมโยงกับหน่วยงาน สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทั้งระบบ  
      2) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ พัฒนาระบบกลไกการก ากับ ติดตามและ
รายงานผลการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองการด าเนินงานตามนโยบายในแต่ละเรื่องได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
      3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือการก ากับ 
นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
      4) พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหน่วยงาน สถานศึกษา เพ่ือการรายงานผลตามตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี  
ของส านักงาน กศน.ให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนด  
    5) ให้มีการเชื่อมโยงระบบการนิเทศในทุกระดับ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร  
ตั้งแต่ส่วนกลาง ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด อ าเภอ/เขต และต าบล/แขวง เพ่ือความเป็นเอกภาพในการใช้ข้อมูล  
และการพัฒนางานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด ของส านักงาน กศน. 

เป้าหมายการให้บริการ 
หน่วยงาน/ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ 2565 
การศึกษานอกระบบ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
1. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยรวมทุกระดับการศึกษาของผลการทดสอบทางการศึกษา 
    ระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) แต่ละภาคเรียน    

ร้อยละ  40 ขึ้นไป 

2. จ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับบริการติวเข้มเต็มความรู้ คน 2,000,000 
3. ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ได้รับบริการ 
    ติวเข้มเต็มความรู้เพ่ิมสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 

4. จ านวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการสนับสนุน 
     ค่าใช้จ่ายตามสิทธิที่ก าหนดไว้  

คน 926,054 

5. ร้อยละของผู้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เรียนต่อเนื่องตลอดภาคเรียน  ร้อยละ 100 
การศึกษานอกระบบ (การศึกษาต่อเนื่อง) 
1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  คน 840,750 
2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/กิจกรรมที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้ 
    ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

3. จ านวนผู้รับบริการในพ้ืนที่ เป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือและ 
    การพัฒนาทักษะชีวิต  

คน 14,264 

4. ร้อยละของผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่ สามารถอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 
    ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม  

ร้อยละ 80 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
    การศึกษาตามอัธยาศัย 

คน 9,800,000 

2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้ 
    ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรมที่ก าหนด 

ร้อยละ 80 

3. จ านวนแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบลที่มีความพร้อมในการให้บริการการศึกษา 
    นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

แห่ง 1,787 

4. ร้อยละของ กศน.ต าบล ที่มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายมาใช้บริการ/ร่วมกิจกรรม 
    ที่จัดบริการเพ่ิมมากขึ้น 

ร้อยละ 80 

5. จ านวนประชาชนเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ 
    การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

ครั้ง 21,456,400 

การพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารจัดการ 
1. ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
    วิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของข้าราชการพลเรือนสามัญ บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน พนักงานราชการ  
    และลูกจ้าง  ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน  
    ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สามารถน าผลการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 80 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กศน.  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กศน. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ส าหรับการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ านวน 10,950,397,700 บาท 
โดยจ าแนกเป็นแผนงานต่าง ๆ ดังนี้   

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต งบประมาณ 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 6,268,023,900 
   แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ 
   (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

6,268,023,900 

2. แผนงานพื้นฐาน 1,350,309,500 
   แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
       1) ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 617,990,400 
       2) ผลผลิตที่ 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 732,319,100 
3. แผนงานยุทธศาสตร์ 3,304,321,700 

    3.1 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,878,438,400 
    3.2 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
         ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

351,999,300 

    3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 28,000,000 
    3.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 45,884,000 
4. แผนงานบูรณาการ 27,742,600 

    แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,742,600 

โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กศน.  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงาน กศน. ได้จัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
กับนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนแผนปฏิบัติราชการ และแผนปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง โดยสรุป ดังนี้ 

   1. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 ผลผลิตที่ 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 
     1.1.1    กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ 
     1.1.2    โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ 
     1.1.3    สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
ส าหรับคนพิการ   
     1.1.4    โครงการสนับสนุนเสือ้ผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชน 
ที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 
     1.1.5    โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส 
     1.1.6    โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย 
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     1.1.7    โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     1.1.8    โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  
     1.1.9    โครงการเทียบโอนความรู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด 
     1.1.10   โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
     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 : จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 
     1.2.5    กิจกรรม : สนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2.  แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
     2.1   โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   3.  แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

    3.1   โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน 

      3.1.1    โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

      3.1.2     โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

       3.1.3    โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.  

      3.1.4    โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 

      3.1.5    โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge Portal : TKP)  

      3.1.6    โครงการพ้ืนที่การเรียนรู้สมัยใหม่ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 

      3.1.7    โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ  

      3.1.8    กิจกรรม : พัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ  

      3.1.9    โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space  

      3.1.10   โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่  

      3.1.11   กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพ่ือการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษา 

ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank)  

     3.1.12    โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ 
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    3.2   โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      3.2.1    โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

      3.2.2    โครงการกีฬา กศน. ชายแดนใต้ เกมส์ 

      3.2.3    โครงการพั ฒนาบุ คลากรเพ่ื อเพ่ิ มประสิ ทธิภาพการปฏิ บั ติ งานในจั งหวัด 

ชายแดนภาคใต ้      

   4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

    4.1   โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

      4.1.1    โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 

และกระทรวงสาธารณสุข 

      4.1.2    โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการ 

ทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ 

   5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

    5.1   โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

      5.1.1    โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 

   6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

    6.1   โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

      6.1.1    โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส 

      6.1.2    โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 

      6.1.3    โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 
       6.1.4     โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในจังหวัดชายแดนใต้  

รายละเอียดโครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายการด าเนินงาน และงบประมาณ ได้แสดงในตารางสรุปบัญชี
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
ดังปรากฏในส่วนที่ 4 



 

 

 ย.3  การพฒันาและเสรมิสรา้งศักยภาพ ทรพัยากรมนษุย ์ 

 

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ 

9. ด้านสังคม (5) การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม  
12. ด้านการศึกษา (1)  การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ของประเทศ  1.1)  – 1.3)  
(2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน  2.1) – 2.2) 
(4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูอาจารย์  
4.1) – 4.5) 
(5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21  5.1) – 5.5) 
(7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล  
8. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (1) ปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน  

แผนผังความเชื่อมโยงแผน 3 ระดับ ของประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. 

ยุทธศาสตร์ชาติ  ย.1 ความมั่นคง ย.2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  ย.4  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  ย.5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
     กับสิ่งแวดล้อม  

ย.6 การปรบัสมดุลและพฒันาระบบ  
     การบริหารจัดการภาครัฐ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
2560 - 2564 

(10 ยุทธศาสตร์) 

ย.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ  
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
ย.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพฒันา  

ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
 และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
 ระบบโลจสิติกส ์
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
      และนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 

ย.2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า 
      ในสังคม 
 

ย.4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
      เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
 

ย.6 การบรหิารจัดการในภาครัฐ 
 การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบ
 และธรรมาภิบาล 
 

แผนปฏิรูปประเทศ 
ฉบับปรังปรุง (Big Rock : BR) 

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

1.ด้านการเมือง (1) การเสริมสร้างว ัฒนธรรมทางการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
12.ด้านการศึกษา (1) ปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวม (2)  ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก
และเด็กก่อนวัยเรียน (3) ปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา (5) ปฏิรูปจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 

 12. ด้านการศกึษา (3) การปฏิรูปเพ ื่อลดความเหลือ่มล้้าทางการศกึษา 3.1) , 3.3)   6.ด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
(1) เสรมิสร้างระบบบริหารจัดการมลพิษที่แหล่งก้าเนิดให้มีประสิทธภิาพ 

2.ด้านการบรหิารราชการแผ่นดิน (2)  ระบบข้อมูลภาครฐัมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชือ่มโยงกัน  
ก้าวสู่รัฐบาลดิจทิัล (3) โครงสรา้งภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง  
(4) ก้าลังคนภาครัฐขนาด เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง (5) ระบบบริหารงานบคุคลดึงดดู  
สร้าง รักษาคนดคีนเก่ง (6) จัดซ้ือจดัจ้างคล่องตัว โปร่งใส มีกลไกป้องกันทุจรติ 
3.ด้านกฎหมาย (1)  มกีลไกให้การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดแีละเท่าทีจ่ ้าเปน็ รวมทัง้มีกลไก 
ในการทบทวนกฎหมายที่มีผลบังคบัแล้วฯ 
11.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1)  ด้านการป้องกนัและเฝ้าระวงั  
(2) ดา้นการป้องปราม 
12.ด้านการศกึษา (1)  การปฏิรูปการศกึษาและการเรียนรู้ของประเทศ (6) การปรับโครงสร้าง 
ของหน่วยงานในระบบการศึกษาฯ (7) ปฏิรปูการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดจิิทัล 

ระดับ 1 
ระดับ 2 

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

6. พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ (แผนย่อยที่ 3.1) การพัฒนา  
    เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (แผนย่อยที่ 3.4) การวจัิยและ 
      พัฒนานวตักรรมดา้นองคค์วามรูพ้ื้นฐาน 

10.  การปรบัเปลีย่นคา่นิยมและวัฒนธรรม  (แผนย่อยที ่ 3.1) ปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี 
11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (แผนย่อยที่ 3.2) การพัฒนาเด็กตัง้แต่
ช่วงการตั้งครรภจ์นถึงปฐมวัย  
(แผนย่อยที ่3.3)  การพฒันาช่วงวัยเรยีน/วัยรุน่  (แผนย่อยที่ 3.4) การพัฒนา 
และยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน  (แผนย่อยที ่3.5) การสง่เสรมิศกัยภาพผูส้งูอายุ 
12. การพฒันาการเรยีนรู ้(แผนย่อยที ่3.1) การปฏริปูกระบวนการเรียนรู้ 
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21  

17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  (แผนย่อยที่ 3.1)  
     การคุ้มครองทางสงัคมขั้นพ้ืนฐานและหลักประกันทาง 
     เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

18. การเติบโตอย่างยั่งยืน (แผนย่อยที่ 3.5) การยกระดับ 
     กระบวนทัศน์เพ่ือก้าหนดอนาคตประเทศ 

 

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

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 

(23 ประเด็นพัฒนา) 

3. ศักยภาพและคุณภาพชีวิต (แนวทางย่อย 3.1) ทกัษะและการเรยีนรู ้แผนแมบ่ทเฉพาะกจิ 
(4 แนวทางหลัก) 

4. ปัจจัยพื้นฐานฟื้นฟปูระเทศ (แนวทางย่อย 4.1) ระบบบรหิารจัดการ
ข้อมูลภาครฐั (แนวทางย่อย 4.4) ระบบความพร้อมจัดการภาวะวิกฤต 

1. เศรษฐกิจฐานราก (แนวทางย่อย 1.3) ความเจริญเศรษฐกิจหัวเมืองหลัก   4. ปัจจัยพื้นฐานฟื้นฟปูระเทศ (แนวทางย่อย 4.2) ภาครฐัดิจิทลั 
(แนวทางย่อย 4.5) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

 นโยบายและแผน
ระดบัชาติว่าด้วย 

ความม่ันคงแห่งชาติ  
พ.ศ. 2562 - 2565 

(16 นโยบาย) 

1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาต ิ
3. ป้องกันและแก้ไขการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
5. สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาต ิ
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
10. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

   9. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริต 

 

 

ยุทธศาสตร์ ศธ. 
ปี 2565 

        1.พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล   4. ส่งเสรมิระบบเทคโนโลยีดิจทิัลเพื่อการศึกษา 
        2. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัตงิานทุกระดบั  5. ผลิตก้าลังคน รวมทัง้งานวิจัยที่สอดคล้องกบัความต้องการของประเทศ 
        3. เพิ่มโอกาสใหผู้้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  6. ปรับปรงุระบบบรหิารจัดการและส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ สป.ศธ. 
ปี 2565 

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

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

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

4. สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา   
   (สอดคล้อง ย.ศธ. ที่ 3) 

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

นโยบายและจุดเนน้ กศน.  
ปี 2565  

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

นโยบายรัฐบาล 

น.1 การปกป้องและเชิดชูสถาบัน
 พระมหากษัตริย์ 
น.2 การสร้างความมั่นคงและ 
      ความปลอดภัยของประเทศ 
      และความสงบสุขของประทศ 

น.5 การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถ 
     ในการแข่งขันของไทย 
น.6 การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและ 
     การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
     นโยบายเร่งด่วน 

น.8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ 
      และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย 
      ทุกช่วงวัย 
 

น.9 การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
      และหลักประกันทางสังคม 
 

น.10 การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
       และการรักษาสิ่งแวดล้อม 
       เพื่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน 

น.11 การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  
น.12 การป้องกันและปราบปราม 
       การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ระดับ 3 

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



 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลผลิต/โครงการส าคัญของส านักงาน กศน. กับ แผนปฏิบัติราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  

1. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  
 ทุกระดับ ทุกพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
 ของผู้เรียน  

วิสัยทัศน์ สป. 

พันธกิจ สป. 

เป้าประสงค์รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ์ภายใต้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ผลผลิต/ 

โครงการส าคัญ 

ของส านักงาน กศน. 

2. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระบบ  
  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้สอดคล้อง 
    กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

3. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างโอกาส และความเสมอภาค 
 ในการเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามศักยภาพของผู้เรียน  
 เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา    

4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและ 
 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

S1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  S2. พัฒนาก าลังคน การวิจัย เพ่ือสร้าง
 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

S3. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
    ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ  

S4. สร้างโอกาสและความเสมอภาค 
 ทางการศึกษา   

S5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ   

1. ปลูกฝังค่านิยมและหลักคิดที่ถูกต้อง  
    เพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสถาบัน 
    หลักของชาติตามระบอบประชาธิปไตย  
    โดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
    ประมุข น้อมน า เผยแพร่ศาสตร์ 
     พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ  
     พอเพียงและแนวทางพระราชด าริ 
2. ยกระดับและสร้างโอกาสการเข้าถึง 
    การศึกษาที่มีคุณภาพ และพัฒนา 
    สมรรถนะการเรียนรู้/วิชาชีพ 
     ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่
 พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามตะเข็บ 
     ชายแดน และพ้ืนที่เกาะแก่ง ชายฝั่ง 
     ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา  
     และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ  
     และแรงงานต่างด้าว)  
3.  พัฒนากลไกบูรณาการระบบบริหาร 
    จัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ (ยาเสพติด, 
    ภัยไซเบอร์,ภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคอุบัติ  
     ใหม่ ฯลฯ) 

1. พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือตรงกับ 
    ความต้องการของตลาดแรงงานในพ้ืนที่ 
    และภูมิภาค (อาทิ พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ 
    อัจฉริยะ) 
2. ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหาร 
    และจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร 
    วิจัยทางการศึกษา 
 
 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยบูรณาการ 
   องค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษา 
2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนพัฒนา 
    กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบผ่าน  
    ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติ 
3. สร้างเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สมวยั    
    ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่เท่าทันและ 
    สามารถอยู่ร่วมในสังคมศตวรรษที่ 21 
4. สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการเรียนรู้  
    รูปแบบใหม่ 
5. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    และสมรรถนะที่จ าเป็นของผุ้เรียน ครู  
    และบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
6. บูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง 
    หลักคิดและทัศนคตทิี่ถูกต้องด้านระเบียบวินัย  
    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 ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 และกลุ่มเป้าหมาย 
2. ส่งเสริมพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
    และสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
    ออนไลน์แบบเปิดที่เหมาะสมต่อ 
    การเข้าถึงและพัฒนาการเรียนรู้ 
    ตลอดชีวิต  
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ 
    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. ปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
    ของหน่วยงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว    
     ไม่ซ้ าซ้อน และทันสมัย เอ้ือต่อการพัฒนา 
    ประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะองค์กร 
6. พัฒนาเครือข่ายต่อต้านการทุจริตประพฤต ิ
    มิชอบให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ 
 เฝ้าระวัง และติดตามพฤติกรรมเสี่ยงการทุจริต 
7. พัฒนาระบบงานการบริหารงานบุคคลของ
 ข้าราชการพลเรือน และบุคลากรทางการศึกษา 
     อ่ืน เพื่อยกระดับสมรรถนะการปฏิบัติงาน 

G1. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีการบริหารและ 
    การจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล (G1 - S5) 

G2. ผู้เรียนมีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ  
  และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 (G2 -  S1,S2,S3) 

G3. ผู้เรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
    และเสมอภาค (G3 - S4)  

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

โครงการ : ขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน  
โครงการ : พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
 

โครงการ :  บริหารจัดการศึกษาในจังหวัด 
              ชายแดนภาคใต้  
โครงการ :  เสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข 
               ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

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



 

 

แผนผังแสดงความเชื่อมโยงสาระส าคัญของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจดัสรร  

วิสัยทัศน์ 

คนไทยทุกช่วงวยัไดร้บัโอกาสทางการศกึษาและการเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งมคีณุภาพ มทีกัษะทีจ่ าเป็น และสมรรถนะทีส่อดรบักบัทศิทางการพฒันาประเทศ  สามารถด ารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมบนรากฐานของหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง   

พันธกิจ 

1. จดัและสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัทีม่คีณุภาพ สอดคลอ้งกบัหลกั

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม  เพือ่ยกระดบัการศกึษา

และพฒันาสมรรถนะ ทกัษะการเรยีนรูข้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายใหเ้หมาะสมในแตล่ะชว่งวยั ให้

พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงและการปรบัตวัในการด ารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม  กา้วสูก่ารเป็นสงัคมแหง่

การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื  

2. พฒันาหลกัสตูร รปูแบบการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้สือ่และ
นวตักรรมเทคโนโลยทีาง
การศกึษา การวดัและประเมนิผล
ในทกุรปูแบบใหม้คีณุภาพและ
มาตรฐานสอดคลอ้งกบัรปูแบบ
การจดัการเรยีนรูแ้ละบรบิท 

ในปัจจบุนั  

3. สง่เสรมิและพฒันาเทคโนโลยี
ทางการศกึษา และน า
เทคโนโลยมีาพฒันาเพือ่เพิม่
ชอ่งทางและโอกาสการเรยีนรู ้
รวมถงึการเพิม่ประสทิธภิาพใน
การจดัและใหบ้รกิารการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตาม
อธัยาศยั ใหก้บัประชาชน
กลุม่เป้าหมายอยา่งทัว่ถงึ  

4. สง่เสรมิสนบัสนุน แสวงหา 

และประสานความรว่มมอืเชงิ

รกุกบัภาคเีครอืขา่ย ใหเ้ขา้มา

มสีว่นรว่มในการสนบัสนุนและ

จดัการศกึษานอกระบบและ

การศกึษาตามอธัยาศยั และ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติใน

รปูแบบตา่ง ๆใหก้บัประชาชน  

5. พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภายในองคก์รใหม้ี

เอกภาพ เพือ่การบรหิาร

ราชการทีด่ ีบนหลกัของ

ธรรมาภบิาล มี

ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

และคลอ่งตวัมากยิง่ขึน้  

6. ยกระดบัการบรหิารและ

การพฒันาศกัยภาพ

บคุลากรใหม้คีวามรู ้ทกัษะ 

สมรรถนะ คณุธรรมและ

จรยิธรรมทีด่ ีเพือ่เพิม่

ประสทิธภิาพของการ

ใหบ้รกิารทางการศกึษาและ

การเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพมาก

เป้าประสงค ์

1. ประชาชนผูด้อ้ย พลาด 

และขาดโอกาสทางการศกึษา

รวมทัง้ประชาชนทัว่ไปไดร้บั

โอกาสทางการศกึษาใน

รปูแบบการศกึษานอกระบบ

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

การศกึษาต่อเน่ือง และ

การศกึษาตามอธัยาศยัทีม่ี

คณุภาพอยา่งเท่าเทยีมและ

ทัว่ถงึ เป็นไปตามบรบิท 

สภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย  

2. ประชาชนไดร้บัการ

ยกระดบัการศกึษา สรา้ง

เสรมิและปลกูฝังคณุธรรม 

จรยิธรรม หน้าทีค่วามเป็น

พลเมอืงทีด่ภีายใตก้าร

ปกครองในระบอบ

ประชาธปิไตยอนัมี

พระมหากษตัรยิเ์ป็นประมขุ 

ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัปรชัญา

ของเศรษฐกจิพอเพยีง อนั

น าไปสูก่ารยกระดบัคณุภาพ

ชวีติและเสรมิสรา้งความ

เขม้แขง็ใหชุ้มชน เพื่อพฒันา

ไปสูค่วามมัน่คงและยัง่ยนื

ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

วฒันธรรม ประวตัศิาสตร ์

3.ประชาชนไดร้บัการพฒันา

ทกัษะการเรยีนรูแ้ละแสวงหา

ความรูด้ว้ยตนเองผา่นแหล่ง

เรยีนรู ้ช่องทางการเรยีนรู ้

และกจิกรรมการเรยีนรู้

รปูแบบต่าง ๆ รวมทัง้มเีจต

คตทิางสงัคม การเมอืง 

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีเ่หมาะสม สามารถคดิ 

วเิคราะห ์แยกแยะอยา่งมี

เหตุผล และน าไประยกุตใ์ช้

ในชวีติประจ าวนั รวมถงึการ

แกปั้ญหาและพฒันาคณุภาพ

ชวีติไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์ 

4.หน่วยงานและสถานศกึษา 

กศน. มหีลกัสตูร สือ่ นวตักรรม 

ช่องทางการเรยีนรู ้และ

กระบวนการเรยีนรู ้ในรปูแบบ

ทีห่ลากหลาย ทนัสมยั และ

รองรบักบัสภาวะการเรยีนรูใ้น

สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อ

แกปั้ญหาและพฒันาคณุภาพ

ชวีติตามความตอ้งการของ

ประชาชนและชุมชน รวมทัง้

ตอบสนองกบัการเปลีย่นแปลง

บรบิทดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

การเมอืง วฒันธรรม 

ประวตัศิาสตร ์และสิง่แวดลอ้ม  

5. หน่วยงานและสถานศกึษา 

กศน. สามารถน าเทคโนโลยี

ทางการศกึษา และ

เทคโนโลยดีจิทิลัมาพฒันา

เพื่อเพิม่ช่องทางการเรยีนรู ้

และน ามาใชใ้นการยกระดบั

คณุภาพในการจดัการเรยีนรู้

และโอกาสการเรยีนรูใ้หก้บั

ประชาชน  

6. ชุมชนและภาคเีครอืขา่ย

ทุกภาคสว่น มสีว่นรว่มใน

การจดั สง่เสรมิ และ

สนับสนุนการศกึษานอก

ระบบและการศกึษาตาม

อธัยาศยั รวมทัง้การ

ขบัเคลื่อนกจิกรรมการเรยีนรู้

ของชุมชน  

7. หน่วยงานและ

สถานศกึษามรีะบบการ

บรหิารจดัการองคก์รที่

ทนัสมยั มปีระสทิธภิาพ 

และเป็นไปตามหลกัธรร

มาภบิาล  

8. บคุลากร กศน. ทุก

ประเภททุกระดบัไดร้บั

การพฒันาเพือ่เพิม่ทกัษะ

และสมรรถนะในการ

ปฏบิตังิานและการ

ใหบ้รกิารทางการศกึษา

นอกระบบและการศกึษา

ตามอธัยาศยั รวมถงึการ

ปฏบิตังิานตามสายงาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพ  



 

 

ตัวชี้วดั (เชงิปรมิาณ
  

1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตามสิทธิที่ก าหนดไว้ (เทียบกับ

เป้าหมายตาม พ.ร.บ.งบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี)  

 2. จ านวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
กิจกรรมการเรียนรู้/ ได้รับบริการ
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ที่สอดคล้องกับสภาพ ปัญหา  
และความต้องการ 

3. จ านวนของผู้รับบริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย 

6. จ านวนประชาชนที่เข้ารับการ
พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้
และการมีงานท า 

8. จ านวนประชาชนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการ
สื่อสารด้านอาชีพ 

9. จ านวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ 

10. จ านวนประชาชนที่ผ่านการ

อบรมจากศูนย์ดิจิทัลชุมชน  

5. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในระดับต าบล 
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ/ การ
จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

11. จ านวนสื่อการเรียนออนไลน์ 
หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 

14. จ านวนบทความเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในระดับต าบล ในหัวข้อ 
ต่าง ๆ อาทิ อาชีพ ชุมชน วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ภูมิปัญญา 

15. จ านวนศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 

(Co-Learning Space)  

 4. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามา 

มีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนา/ 

ส่งเสริมการศึกษา  

 7. จ านวน ครู กศน. ต าบล  
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
ด้านการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

12. จ านวนบุคลากรสังกัด
ส านักงาน กศน. ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ความก้าวหน้าตามสายงาน 
ในอาชีพ 

13. จ านวนบุคลากรสังกัด

ส านักงาน กศน. ที่เข้ารับ 

การอบรมด้านการปกป้อง 

และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 

ด้านความปรองดองสมานฉันท์ 

ด้านการมีจิตสาธารณะ  

และด้านทักษะในการ 

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

ตัวชี้วดั (เชงิคุณ
ภาพ  

 1. ร้อยละของนักศึกษาที่

คาดว่าจะจบในทุกระดับ 

ที่ส าเร็จการศึกษาในแต่

ละภาคเรียน  

2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/ 
กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง  
ที่สามารถน าความรู้ความเข้าใจ 
ไปใช้พัฒนาตนเองได้ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร/กิจกรรม 

3. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
ทักษะอาชีพ สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพหรือพัฒนา
ตนเองได้ 

4. ร้อยละของผู้เรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ  

หรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมี
งานท าหรือน าไปประกอบอาชีพได้ 

5. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
บริการ/ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษา
ตามอัธยาศัย มีความรู้ความเข้าใจ/ 
เจตคติ/ ทักษะ ตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่ก าหนด 

6. ร้อยละของผู้สูงอายุที่เป็น

กลุ่มเป้าหมาย มีโอกาสมาเข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต  

    7. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ

การพัฒนา ที่มีการพัฒนาตนเอง

ในด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ 

ทัศนคติ ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ภาวะผู้น า และมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพที่เหมาะสมย่ิงข้ึน  



 

 

จุดเน้นการด าเนินงาน  

ปี 2565 

   

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

ภารกิจต่อเนื่อง 

1) ด้านการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ 

4) ด้านโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ หรือโครงการอันเกี่ยวเน่ืองจากราชวงศ์  

5) ด้านการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นท่ีบริเวณชายแดน  

2) ด้านหลักสูตร สื่อ รูปแบบ 
   การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัด 

   และประเมินผล งานบริการ 
   ทางวิชาการ และการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา  

3) ด้านเทคโนโลย ี
   เพื่อการศึกษา  

6) ด้านบุคลากร ระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

โครงการหลัก 

1)  โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้  (บ.ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฯ) 
2)  โครงการจัดการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพ่ือสนองงานตามพระราชด าริ 
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
3)  โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
4)  โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบากในเขตพ้ืนที่สูงภาคเหนือ (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
5)  ส่ิงอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และการช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ   
     (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
6)  โครงการสนับสนุนเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก 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)  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
       (ย.พัฒนาการศึกษายั่งยืน) 
13)  โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข 
       (ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
14)  โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการ ทางกาย จิตและสมอง 
      ของผู้สูงอายุ (ย.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 
15)  โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
16)  โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารด้านอาชีพ (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
17)  โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
       ส าหรับคนพิการ (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
18)  โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

1)  โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ   

     การศึกษา มิติความรู้ความคิด 

     (พฐ.พัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพคน) 

2)  โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนา 

     คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge 

     Portal : TKP) (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากร 

     มนุษย์) 
3)  โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน.  

     ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space 
     (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
4)  โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ 
     (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

 

      

 

   

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

1)  โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ 
     (พฐ.พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน) 
2)  โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
     (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
3) โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.  (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 

4)  โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904 (ย.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) 
 
 



ส่วนท่ี 4

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก 

(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)



ส่วนท่ี 4.1

ตำรำงสรุปรำยละเอียด 

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)



 งบประมำณ (หน่วย : บำท)

รวมงบประมำณท้ังหมด 10,950,397,700                                                       

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 6,268,023,900                                                         

    แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์)

    กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐส านักงาน กศน.

6,268,023,900                                                            

2. แผนงำนพ้ืนฐำน 1,350,309,500                                                         

   แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 1,350,309,500                                                         

         ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 617,990,400                                                               

         ผลผลิตท่ี 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 732,319,100                                                               

3. แผนงำนยุทธศำสตร์ 3,304,321,700                                                         

   3.1  แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำพทำงกำรศึกษำ 2,878,438,400                                                         

         1) โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2,878,438,400                                                            

   3.2  แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 351,999,300                                                           

         1) โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน 343,520,700                                                               

         2) โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,478,600                                                                  

ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 95



 งบประมำณ (หน่วย : บำท)

ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.ตำรำงสรุปแผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต

   3.3  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 28,000,000                                                             

         1) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 28,000,000                                                                

   3.4  แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 45,884,000                                                             

         1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 45,884,000                                                                

4. แผนงำนบูรณำกำร 27,742,600                                                             

   4.1  แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 27,742,600                                                             

         1) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,742,600                                                                

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 96



ส่วนท่ี 4.2

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ

(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)



หน่วย : บำท

แผนงำนรองบุคลำกรภำครัฐ (ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)

กิจกรรมบุคลำกรภำครัฐ ส ำนักงำน กศน.                                                          6,268,023,900 

1. งบบุคลำกร                                                          6,058,756,000 

    1.1 เงินเดือนข้าราชการและส่วนควบเงินเดือน                                                              1,669,926,000 

    1.2 เงินเดือนค่าจ้างประจ าและส่วนควบเงินเดือน                                                                137,877,700 

    1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ                                                              4,250,952,300 

2. งบด ำเนินงำน                                                             209,267,900 

กิจกรรมหลัก  งบประมำณ

ตำรำงรำยละเอียดแผนงำนบุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 98



ส่วนท่ี 4.3

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ตำมแผนงำนพ้ืนฐำน

(ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต)

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.
(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)



รวมงบประมำณท้ังหมด 1,350,309,500                                                         

   1) แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 1,350,309,500                                                         

        ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ 617,990,400                                                               

        ผลผลิตท่ี 5 : ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย 732,319,100                                                               

ตำรำงสรุปแผนงำนพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก  งบประมำณ (หน่วย : บำท)

แผนงานพื้นฐาน
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

ผลผลิตท่ี 4 : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำนอกระบบ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/

กิจกรรมการศึกษาต่อเน่ือง

1. จ านวนประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีลงทะเบียนเรียน

ในทุกหลักสูตร/กิจกรรม

การศึกษาต่อเน่ือง (จ านวน 

395,035 คน)

2. ร้อยละของผู้จบหลักสูตร/

กิจกรรมท่ีสามารถน าความรู้ 

ความเข้าใจไปใช้ได้ ตามจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร/กิจกรรม

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

617.9904                   

615.8148                   

1. งบด ำเนินงำน 449.4778

2. งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และอาคารอ่ืนๆ ของส านักงาน กศน.

53.5913

3. งบเงินอุดหนุน 66.4854

    - เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ 0.5766

   3.1 โครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากล าบาก

ในเขตพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ 

        กิจกรรมหลัก

        มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กในเขตพ้ืนท่ีสูง

ภาคเหนือ จ านวน 6,385 ทุน

เพ่ือจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่

นักเรียนทุกระดับท่ีขาดปัจจัย

สนับสนุน และประสบสภาวะยากล าบาก

ในเขตพ้ืนท่ีสูง 

ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถ

พ่ึงตนเองได้ และเป็นพลเมืองท่ีดี

ท่ีมีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลังส าคัญ

ในการพัฒนาท้องถ่ินชุมชน

กลุ่มเด็กชาวเขาพ้ืนท่ีสูง

ภาคเหนือ จ านวน 6,385 คน

1. จ านวนเด็กชาวเขายากจน 

ด้อยโอกาส ท่ีได้รับทุนการศึกษา 

(จ านวน 6,385 ทุน) 

2. ร้อยละของเด็กชาวเขายากจน ด้อย

โอกาส ท่ีได้รับทุนการศึกษาสามารถใช้

เงินทุนการศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน

และประกอบอาชีพได้ (ร้อยละ 80)

33.7148 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 กศ. 4 11 12 8 2 3 4

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำนอกระบบ

แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

ตำรำงรำยละเอียดงำน/โครงกำร ตำมแผนงำนพ้ืนฐำน (ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำผลผลิต) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน.

(ปรับปรุงตำมงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร)

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

แผนงานพื้นฐาน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 101



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

   3.2 ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และการ

ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ

        กิจกรรมหลัก

        สนับสนุนการให้บริการ  ส่ิงอ านวย

ความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด

ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ

1) เพ่ือให้ผู้เรียนคนพิการ 

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

กศน. ได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ

บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน

ใดทางการศึกษา ตามบัญชี ข 

และ ค  ท่ีก าหนดตามกฎกระทรวงฯ

2) เพ่ือให้ผู้เรียนคนพิการ

ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

กศน. มีส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 

และบริการอ่ืนใดทางการศึกษา

ส าหรับคนพิการท่ีช่วยส่งเสริมสนับสนุน

ในการเรียนรู้และสามารถ

เรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้

รายบุคคลได้อย่างครบถ้วน

ผู้เรียนคนพิการ 8,100 คน จ านวนผู้เรียนคนพิการท่ีได้รับ

ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ 

บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด

ทางการศึกษา ตามความต้องการ

จ าเป็นพิเศษ (8,100 คน)

16.2000 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ศกพ. 4 12 12 8 2 3 4

   3.3 โครงการสนับสนุนเส้ือผ้าและอุปกรณ์

การเรียนส าหรับเด็กและเยาวชนท่ีอาศัย

อยู่ในถ่ินทุรกันดาร

        กิจกรรมหลัก

        จัดซ้ือ จัดหาเส้ือผ้า และอุปกรณ์การศึกษา

ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีอาศัย

ในถ่ินทุรกันดาร

1. เพ่ือให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่ในวัยเรียนและ

อาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงอยู่ในความ

รับผิดชอบในการให้บริการการศึกษาของ

ส านักงาน กศน. ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน

2. เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีใน

การพระราชทานงบเป็นค่าเคร่ืองนุ่งห่ม

ชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนในศูนย์

การเรียน

เด็กท่ีอยู่ในระบบการศึกษา

ภาคบังคับ (การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)

 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

อายุไม่เกิน 15 ปี และ/หรือ

หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับประถมศึกษา ส าหรับเด็กวัย

เรียนท่ีไม่ได้รับการศึกษา

ร้อยละของเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในวัย

เรียนและอาศัยอยู่ในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึง

อยู่ในความรับผิดชอบในการให้บริการ

การศึกษาของส านักงาน 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 ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

   3.4 โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนพระดาบส

        กิจกรรมหลัก

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบ ารุง

        - หลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาล

        - หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เคร่ืองเรือน

        - หลักสูตรวิชาชีพช่างเช่ือม

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมี

ทักษะอาชีพ

ประชาชนท่ีสนใจเข้ารับการศึกษา

วิชาชีพ รวมท้ังส้ินจ านวน 300 คน

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

และมีทักษะอาชีพ (ร้อยละ 80)

2. ผู้เรียนสามารถน าความรู้

ความเข้าใจและทักษะอาชีพ 

ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

(ร้อยละ 80)

3.4042 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 สนง.กศน.กทม. 3 12 12 8 1 3 3

   3.5 โครงการสืบสานวิชาช่างฝีมือไทย

        กิจกรรมหลัก

 1. อบรมให้ความรู้วิชาช่างฝีมือไทย รุ่นท่ี 35ภาค

เรียนท่ี  2/2564 

 2. อบรมให้ความรู้วิชาช่างฝีมือไทย รุ่นท่ี 36 ภาค

เรียนท่ี 1/2565 

 - เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักในคุณค่าของวิชาช่างฝีมือไทย

 - เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในวิชาช่างฝีมือไทย

ประชาชนท่ีสนใจเข้ารับการศึกษา

วิชาช่างฝีมือไทย จ านวน 95 คน

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและ

ตระหนักในคุณค่าของวิชาช่างฝีมือไทย 

(ร้อยละ 80)

2. ผู้เรียนมีทักษะในวิชาช่างฝีมือไทย

(ร้อยละ 80)

1.3157 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 สนง.กศน.กทม. 3 12 12 8 1 3 3
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ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 46.2603

   4.1 โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่

เกษตรธรรมชาติ

        กิจกรรมหลัก

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวน  

การจัดการเรียนรู้เกษตรธรรมชาติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการอบรมศาสตร์

ของพระราชาเพ่ือสร้างแกนน า

ขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนา

อย่างย่ังยืน

2. โครงการประเมินคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม

เกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ

3. โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพ่ือสร้าง

แกนน าขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน 

4. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้ารับการอบรม

หลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูง 

ณ ประเทศญ่ีปุ่นฯ

1. พัฒนาบุคลากรกลุ่ม ศฝช./ศว. 

และกศน.อ าเภอ ให้มีความรู้ความเข้าใจ

และมีทักษะด้านเกษตรธรรมชาติและ

ด้านวิถีสุขภาพแบบองค์รวม

2. ร่วมกันเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตร

ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์รวม 

ให้แก่ผู้บริหาร ครู นักศึกษา เกษตรกร

และประชาชนฯ 

3. ร่วมกันศึกษาวิจัย พัฒนาเกษตร

ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์รวม

ท่ีสอดคล้องกับบริบท ภูมิสังคมและ

วัฒนธรรมไทยและเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านเกษตรธรรมชาติ 

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักส่งเสริม

เกษตรธรรมชาติ วิทยากรเกษตร

ธรรมชาติและวิทยากรวิถีสุขภาพแบบ

1.  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม

วรมหาวิหาร อันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริศูนย์ฝึกวิชาชีพ

จังหวัดกาญจนบุรี “สามสงฆ์ทรง

พระคุณ” และกลุ่มศูนย์ฝึกและ

พัฒนาอาชีพฯ ท่ัวประเทศ 

2. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

รังสิต 

3. ส านักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัด 

4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ

บุคลากร กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพ

ฯ/ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา/

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/

ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอมีความรู้ 

ความเช่ือม่ันในแนวทางเกษตร

ธรรมชาติและวิถีสุขภาพแบบองค์รวม 

สามารถน าองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้

กลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน

(ร้อยละ 85)

0.3500 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ศฝก. 3 11 12 8 1 3 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 104



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

   4.2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

ส าหรับเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร

กิจกรรมหลัก      

1. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน ศศช.

2. การพัฒนาครู

3. ค่าจ้างครู

4. ทุนการศึกษาส าหรับครู

5. ส่ือและอุปกรณ์ทางการศึกษา

6. ค่าพาหนะส าหรับครู

7. การบริหารจัดการโครงการ

8. การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถ่ินทุรกันดาร 

9. การพัฒนาครูพ้ืนท่ีทรงงาน และพ้ืนท่ีสูงเขต

รอยต่อ

10. วางแผนนิเทศ ติดตามประเมินผลการ

ด าเนินงาน

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ

เผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

ในระบบและการศึกษานอกระบบให้เป็น

ท่ีประจักษ์โดยท่ัวไป

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของพ้ืนท่ีโดยสนับสนุนปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการ

จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดาร และสามารถสนองงานตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดารตามพระราชด าริฯ

3. เพ่ือรวบรวมผลการด าเนินงานตาม

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ิน

ทุรกันดารตามพระราชด าริฯ ของ

หน่วยงานมาถวายทอดพระเนตร 

และรับแนวพระราชด าริในการพัฒนา

งานต่อไปฯ

1. ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย

ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การ

เรียนชุมชนชาวไทยมอแกน รวม 

282 แห่ง 

2. ครูอาสาสมัคร กศน. ท่ี

ปฏิบัติงานใน ศศช. ในถ่ิน

ทุรกันดาร พ้ืนท่ีสูง และหมู่เกาะ

สุรินทร์ รวม 1,300 คน

1. ประชาชน เด็ก เยาวชนในพ้ืนท่ีสูงมี

โอกาสและได้รับบริการการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

การศึกษาตลอดชีวิต 

จาก ศศช. สังกัดส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จ านวน 282 แห่ง

2. สนับสนุนการพัฒนาปัจจัยและ

ทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิตให้แก่ ชาวไทยภูเขาและชาว

ไทยมอแกน ในพ้ืนท่ีทรงงาน จ านวน 5

 จังหวัด 13 อ าเภอ

3. ครูท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีทุรกันดาร

พ้ืนท่ีสูง และหมู่เกาะสุรินทร์ 14 

จังหวัด จ านวน 1,300 คน ได้รับการ

ส่งเสริม พัฒนาเพ่ิมพูนความรู้สามรถ

สามารถน้อมน าแนวพระราชด าริไป

ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีได้อย่างเต็มศักยภาพ

41.4687 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 กศ. 4 17 12 9 2 3 4

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 105



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

   4.3 โครงการเทียบโอนความรู้ เทียบระดับ

การศึกษา มิติความรู้ความคิด

        กิจกรรมหลัก

1. จัดส่งต้นฉบับเคร่ืองมือการประเมินเทียบระดับ

การศึกษา มิติความรู้ความคิด

2. จัดพิมพ์เคร่ืองมือประเมินเทียบระดับการศึกษา 

มิติความรู้ความคิด และตรวจกระดาษค าตอบการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด

3. จัดการสอบการประเมินเทียบระดับ

การศึกษามิติความรู้ความคิด

4. ติดตามและตรวจเย่ียมสนามสอบการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด

5. จัดส่งเฉลยเคร่ืองมือการประเมินเทียบระดับ

6. จัดท าเอกสารรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

1. เพ่ือยกระดับการศึกษาส าหรับ

ประชาชนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา ให้

ส าเร็จการศึกษาระดับ

2. เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานประเมิน

เทียบระดับการศึกษา ให้มีความ

โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้

สามารถตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพ่ือเพ่ิมอัตราเฉล่ียในการจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยแรงงานให้

เป็นไป ตามตัวช้ีวัดของ

แผนการศึกษาแห่งชาติ

ประชาชนอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี

บริบูรณ์ ท่ียังไม่จบการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน น าความรู้และ

ประสบการณ์ ในการประกอบ

อาชีพ ขอเข้ารับการประเมินเทียบ

ระดับการศึกษา 

มิติความรู้ความคิด จ านวน 8,400

 คน (ภาคเรียนละ 

4,200 คน 2 ภาคเรียน)

1. จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน

เทียบระดับการศึกษา 

มิติความรู้ความคิด  

2. จ านวนของสถานศึกษา

ท่ีท าหน้าท่ีเทียบระดับการศึกษา 

ท่ีด าเนินการประเมินเทียบระดับ

การศึกษา มิติความรู้ความคิด

4.4416 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 กท. 3 11 12 8 2 3 3

2.1756

โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ี

ปลูกฝ่ินอย่างย่ังยืน

  กิจกรรมหลัก

    1) ส่งเสริมการรู้หนังสือ

    2) จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

 เพ่ือใช้กระบวนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นกลไก

ขับเคล่ือนกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่

กลุ่มเป้าหมายให้สามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของตนเองให้ดีข้ึน เหมาะสมกับ

บริบทชุมชนน าไปสู่การพ่ึงตนเองและเป็น

รากฐานท่ีม่ันคงด้านการป้องกันยาเสพ

ติดของประเทศต่อไป

1. ส่งเสริมการรู้หนังสือประชาชน

ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 

126 บ้านในพ้ืนท่ี 7 อ าเภอ 

ใน 3 จังหวัด จ านวน 

1,340 คน 

2. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิตประชาชนในพ้ืนท่ีเป้าหมาย

126 บ้านในพ้ืนท่ี 7 อ าเภอ

ใน 3 จังหวัด จ านวน 

13,372 คน

ร้อยละของจ านวนผู้รับบริการสามารถ

ส่ือสารด้วยภาษาไทย

ในชีวิตประจ าวันได้ และสามารถ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

ให้ดีข้ึน ตามวิถีชีวิตและบริบท

ของตนเอง (ร้อยละ 70)

2.1756 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 กศ. 3 11 12 8 2 3 3

กิจกรรม : แก้ไขปัญหำพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่ำงย่ังยืน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 106



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

ผลผลิตท่ี 5 : ผู้รับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วม

กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตาม

อัธยาศัย (จ านวน 9,800,000 คน)

2. ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความรู้

ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ 

ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

732.3191                   

622.7859                   

1. งบด ำเนินงำน 360.7172

2. งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์ และค่าปรับปรุงอาคารสถานท่ี

และอาคารอ่ืนๆ ของส านักงาน กศน.

257.9694

3. งบเงินอุดหนุน 0.0166

กิจกรรม : จัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 107



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

4. งบรำยจ่ำยอ่ืน 4.0827

   4.1 โครงการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่มประเทศอาเซียน

       กิจกรรมหลัก

1.  จัด ผลิตรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน รวมท้ังรายการ

เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

วิถีชีวิตของประเทศสมาชิกอาเซียน     

2.  จัด ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา 

ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และรายการ

ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับอาเซียนสอดแทรกความรู้

เร่ืองการใช้ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น 

อังกฤษ  อินโดนีเซีย  ลาว  มลายู 

3.  ผลิตและเผยแพร่ส่ือการศึกษา

เพ่ือคนพิการเก่ียวกับประชาคมอาเซียน

ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการวีดิทัศน์

มีภาษามือ  

เพ่ือผลิตส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

ในรูปแบบต่างๆ เช่น  รายการวิทยุ

เพ่ือการศึกษา รายการโทรทัศน์

เพ่ือการศึกษาและส่ือการศึกษา

เพ่ือคนพิการ เพ่ือส่งเสริมการใช้

ภาษาเพ่ือการส่ือสารและ

การพัฒนาอาชีพ  การเรียนรู้

ด้านภาษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

วิถีชีวิตของประเทศในกลุ่มอาเซียน

สามารถ ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

อย่างสมศักด์ิศรีความเป็นไทย

1.  ผลิตรายการวิทยุเพ่ือ

การศึกษาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ

บริบทอาเซียน รวม 1,000 รายการ

2.  ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษาส่งเสริมความรู้เก่ียวกับ

ภาษาอังกฤษ ภาษาอาเซียนและ

บริบทอาเซียน รวม 130 รายการ

3.  ผลิตส่ือการศึกษาเพ่ือคนพิการ

ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับบริบท

อาเซียน 

    - รายการวีดิทัศน์เก่ียวกับ

อาเซียนมีภาษามือ 26 รายการ 

1. กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสได้รับความรู้

ด้านภาษาอังกฤษและภาษาของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนและอาเซียน+3 ใน

รูปแบบรายการวิทยุเพ่ือการศึกษา 

รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา และ

ส่ือการศึกษาเพ่ือคนพิการผ่านส่ือ

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ได้อย่างสะดวก 

ทุกท่ี ทุกเวลา

 2. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับภาษาและบริบทต่างๆ ของ

ประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน

 3. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อส่ือ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

4.0827 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ศท. 3 12 12 8 1 3 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 108



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

20.6625

โครงการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ผ่านทีวีสาธารณะ (ติวเข้มเต็มความรู้)

  กิจกรรมหลัก

1.  ประชุมวางแผนและก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงาน

2.  ต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะท างาน

3.  ประชุมคณะกรรมการฯ/คณะท างาน เพ่ือ

วางแผน และด าเนินงานโครงการ

4.  ประสานงานขอความร่วมมือและการสนับสนุน

จากครูและวิทยากรอาชีพท่ีมีช่ือเสียง กศน.จังหวัด 

และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

รวมท้ังโรงเรียนกวดวิชา

5.  ประชุมวิเคราะห์เน้ือหา จัดท ารายละเอียด

เน้ือหาท่ีจะน ามาจัดท ารายการโทรทัศน์

6.  ผลิตรายการโทรทัศน์ตามแผนงาน ออกอากาศ

ทางสถานี NBT, สถานี ETV 

และสถานีโทรทัศน์อ่ืน รวมท้ังเผยแพร่

ทางช่องทางส่ือสมัยใหม่ Social Media 

และอ่ืนๆ ฯลฯ

1.  เพ่ือพัฒนาส่ือในรูปแบบรายการ

โทรทัศน์ท่ีทันสมัย สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ส าหรับส่งเสริมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือประชาชนทุกช่วงวัย

ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ท่ีมีคุณภาพมีทักษะท่ีส าคัญต่อการ

ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 สู่สังคมการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต

2.  เพ่ือพัฒนาส่ือในรูปแบบรายการ

โทรทัศน์ท่ีทันสมัยให้สามารถน าไปใช้เป็น

ส่ือในการจัดการเรียนการสอน

วิชาต่าง ๆ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง

ในระบบโรงเรียนและการศึกษา

นอกโรงเรียน

3.  เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา 

ลดความเหล่ือมล้ าด้านการศึกษา 

ให้เกิดความเท่าเทียมกันท้ังในเมืองและ

ชนบท โดยให้นักเรียน นักศึกษาได้มี

โอกาสเรียนรู้จากครูและวิทยากร

1. รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา

ท่ีทันสมัยและสามารถตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ทุกช่วงวัย สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน จ านวน

รวม 611 รายการ  

2. กิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้

สัญจร  จ านวน 8 คร้ัง

3. เอกสารประกอบการรับชม

รายการ จ านวน 6,000 เล่ม 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริม

ประชาสัมพันธ์อย่างน้อย 

3 ช่องทาง

1. กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

สามารถรับบริการรายการโทรทัศน์เพ่ือ

การศึกษาได้อย่างสะดวก ทุกท่ี

ทุกเวลา 

2. จ านวนผู้รับบริการไม่ต่ ากว่าปีละ

2,000,000 คน 

3. ผู้รับบริการติวเข้มเติมเต็มความรู้ ไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนท่ีสูงข้ึน

20.6625 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 ศท. 4 17 12 8 2 3 4

กิจกรรม : ติวเข้มเต็มควำมรู้

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 109



ผลผลิต/โครงกำรเทียบเท่ำ ตัวช้ีวัด/ หน่วยงำน

ผลผลิต-กิจกรรม/โครงกำร/กิจกรรมหลัก ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด ท่ีรับผิดชอบ ย.ชำติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบำย รัฐบำล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

 ระยะเวลำ

(ระบุเดือน)

ควำมสอดคล้องงบประมำณ 

(หน่วย : ล้ำนบำท)

วัตถุประสงค์

ของโครงกำร

เป้ำหมำย

ของโครงกำร

47.4695

การจัดกิจกรรมแหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบล 1. เพ่ือพัฒนา กศน.ต าบล/แขวง 

ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และ

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนได้รับ

การศึกษาตลอดชีวิตอย่างท่ัวถึงและมี

คุณภาพ

2. จัดสร้าง กศน.ต าบล เพ่ือเป็นกลไก

ขับเคล่ือนการด าเนินงานการศึกษา

ตลอดชีวิตในพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพ

3. คนไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการ

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับ

สภาพและความต้องการของตนเอง

แหล่งการเรียนรู้ในระดับต าบลท่ีมี

ความพร้อมในการให้บริการ

การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนแหล่งเรียนรู้

ในระดับต าบลท่ีมีความพร้อม

ในการให้บริการการศึกษา

นอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย (2,447 แห่ง)

2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีได้รับบริการ

มีความพึงพอใจต่อการบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

การศึกษาตามอัธยาศัย 

(ร้อยละ 80)

47.4695 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 กผ. 4 17 12 8 2 3 4

41.4012

โครงการสนับสนุนค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ

เพ่ือการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย

  - ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต และค่าเช่าช่องสัญญาณ

ดาวเทียม

เพ่ือสนับสนุนค่าบริการเครือข่าย

สารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้การศึกษา

ตามอัธยาศัย

1. จ านวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ี

ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรม

การเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย

(จ านวน 9,800,000 คน)

2. ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีได้รับบริการ/

เข้าร่วมกิจกรรมท่ีมีความรู้

ความเข้าใจ/เจตคติ/ทักษะ

ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม

ท่ีก าหนด (ร้อยละ 80)

41.4012 ต.ค. 64 - ก.ย. 65 กย. 4 12 12 8 2 3 4

กิจกรรม : สนับสนุนค่ำบริกำรเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

กิจกรรม : จัดสร้ำงแหล่งกำรเรียนรู้ในระดับต ำบล
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ส่วนท่ี 4.4

งาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)



รวมงบประมาณท้ังหมด 3,304,321,700                                                            

1) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 2,878,438,400                                                            

    โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2,878,438,400                                                            

       - กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2,878,438,400                                                                

2) แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 351,999,300                                                               

    2.1 โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน 343,520,700                                                               

          - กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 261,500,000                                                                  

          - กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 1,500,000                                                                      

          - กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน. 15,416,500                                                                    

          - กิจกรรม : พัฒนาคลังความรู้ กศน. 3,500,000                                                                      

          - กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้ 15,000,000                                                                    

          - กิจกรรม : ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 16,704,000                                                                    

          - กิจกรรม : พัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ 14,825,000                                                                    

          - กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 9,860,000                                                                      

          - กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพ่ือการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษา

            ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (Credit Bank)

3,215,200                                                                      

          - กิจกรรม : พัฒนาครูสอนคนพิการ 2,000,000                                                                      

ตารางสรุปแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

โครงการ/กิจกรรมหลัก  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แผนงานยุทธศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรมหลัก  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

    2.2 โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,478,600                                                                  

          - กิจกรรม : พัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 8,478,600                                                                      

3) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 28,000,000                                                                

    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 28,000,000                                                                

       - กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 28,000,000                                                                    

4) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 45,884,000                                                                

    โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 45,884,000                                                                

       - กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน 45,884,000                                                                    

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 113



แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ นโยบาย รัฐบาล แผนฯ 12 ย.  ศธ. ย.  สป.

2,878.4384

2,878.4384

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย

2,878.4384 ต.ค.64-ก.ย.65 กผ. 4 11 12 8 2 3 4

1. ค่าหนังสือเรียน 393.9633

2. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 487.8659

3. ค่าจัดการเรียนการสอน 1,996.6092

ผู้เรียนการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานท่ีได้รับ

การสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ตามสิทธิท่ีก าหนดไว้ 

จ านวน 871,272 คน

หน่วยงาน/

สถานศึกษาสังกัด

ส านักงาน กศน. 

ท่ัวประเทศ

1. จ านวนผู้เรียนการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

ท่ีได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ

ท่ีก าหนดไว้ จ านวน 

871,272 คน

2. ร้อยละ 100 

ของผู้ได้รับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายท่ีเรียนต่อเน่ือง

ตลอดภาคเรียน

วัตถุประสงค์ของ

โครงการ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กิจกรรม : จัดการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. เพ่ือให้ประชากร

วัยแรงงานท่ีไม่จบ

การศึกษาภาคบังคับและ

ไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 

ได้รับบริการการศึกษา

นอกระบบระดับ

การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ

2. เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายได้รับ

การปรับพ้ืนฐาน

การศึกษาและพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนโดยการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รูปแบบต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ พ้ืนท่ีเป้าหมาย
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงานยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม

หลัก

สอดคล้อง

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 114



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

       343.5207 

       261.5000 

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

  กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์

การฝึกอาชีพจัดเวทีชาวบ้าน/

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน

2. กิจกรรมฝึกอาชีพ 2 รูปแบบ

   2.1 กลุ่มสนใจ ผู้เรียนต้ังแต่ 

6 คนข้ึนไป 

   2.2 ช้ันเรียนวิชาชีพ ผู้เรียนต้ังแต่ 

11 คนข้ึนไป

3. การติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม

ฝึกอาชีพในพ้ืนท่ี 5 

ภาค ๆ ละ 2 จังหวัด

รวม 10 จังหวัด

1. เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

ได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพ

พัฒนาตนเองและครอบครัว

การน าความรู้ไปสร้าง

รายได้ มีการประกอบ

อาชีพและต่อยอด

อาชีพเดิม

2. การพัฒนาหลักสูตรอาชีพ

ท่ีนิยมเรียนและประสบ

ความส าเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับ

การฝึกอาชีพจาก

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

ชุมชน  จ านวน 

326,875 คน

ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาส

ในการฝึกอาชีพและทักษะ

เบ้ืองต้นจากโครงการศูนย์

ฝึกอาชีพชุมชน น าความรู้

ไปพัฒนาตนเองและ

ครอบครัว ประกอบอาชีพ

สร้างรายได้ เป็นอาชีพเสริม

เพ่ิมรายได้ให้ครอบครัว 

และต่อยอดอาชีพเดิมเป็น

การเพ่ิมมูลค่า (ร้อยละ 80)

261.5000 ต.ค.64-ก.ย.65 กศ. 3 11 12 8 1 3 3

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ/กิจกรรมหลัก

โครงการขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาท่ีย่ังยืน

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรม : ส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 115



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

          1.5000 

โครงการพัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบ

การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

  กิจกรรมหลัก

1. ประชุมก าหนดกรอบแนวทาง

การด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะ

ครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร 

2. จัดอบรมครู กศน. ต้นแบบการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ ส่ือสาร จ านวน 

100 คน 

3. ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้

ในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีหลัง การอบรม

(จ านวน 4 คร้ังๆ ละ 3 วัน )

1. พัฒนาทักษะและ

สมรรถนะการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษท่ี

สอดคล้อง

กับลักษณะการจัด

กระบวนการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 

และยุคดิจิทัล

2. เพ่ือสร้างครู กศน. 

ต้นแบบการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

ท่ีสามารถพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 และยุคดิจิทัล

ได้อย่างมีคุณภาพ

ข้าราชการครู หรือ

ครูผู้สอนสังกัด

ส านักงาน กศน. 

(ครู กศน.ต าบล/ครู

อาสาสมัคร กศน./ครู 

ศรช./ศศช.) จ านวน 

50 คน

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรม

ผ่านการอบรมตามหลักสูตร

การพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะครู กศน. ด้าน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

 (ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของผู้เข้าอบรม 

ได้รับการคัดเลือกเป็น

ต้นแบบ ครู กศน. 

ด้านการสอนภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสาร 

(ร้อยละ 10)

1.5000 ต.ค.64-ก.ย.65 กพ. 3 12 12 8 1 2 3

กิจกรรม : พัฒนาครู กศน. ต้นแบบ การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 116



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

        15.4165 

โครงการพัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.

  กิจกรรมหลัก

    1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน

    2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

และบุคลากรทางการศึกษา

    3. โครงการพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาก่อน

แต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งตามสายงาน

    3. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการพลเรือนสามัญและ

ข้าราชการบรรจุใหม่ (ส่งเข้าอบรม)

1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร ด้าน

การส่งเสริมสนับสนุน และ

การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 

โดยการเพ่ิมพูนความรู้ทาง

วิชาการ

ประสบการณ์ในรูปแบบ

ต่าง ๆ และการไปปฏิบัติงาน

อ่ืนใดท่ีจ าเป็นและเหมาะสม

2. เพ่ือให้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ

 น ามาปรับใช้

ในการปฏิบัติงานให้มี

ประสิทธิภาพท่ีดีย่ิงข้ึน

เพ่ือพัฒนา ขีดความสามารถ

 ศักยภาพ และ

ความก้าวหน้าในสายงาน

อาชีพของบุคลากรทุกระดับ

อย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ผู้บริหารการศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครูผู้ช่วย 

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

อ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2)

1. จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา

2. ร้อยละของผู้เข้ารับการ

พัฒนาเป็นผู้มีสมรรถนะ

ผู้บริหารสูงข้ึน และมี

ความสามารถในการ

จัดระบบองค์ความรู้

เก่ียวกับการบริหาร 

(ร้อยละ 90)

3. ร้อยละของผู้เข้ารับการ

พัฒนามีการพัฒนาตนเอง

ในด้านพฤติกรรม 

บุคลิกภาพ ทัศนคติ ค่านิยม

ท่ีพึงประสงค์ ภาวะผู้น า 

และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

เหมาะสมย่ิงข้ึน 

(ร้อยละ 90)

5.7422 ต.ค.64-ก.ย.65 กบ. 3 12 12 8 1 2 3

กิจกรรม : พัฒนาบุคลากร ส านักงาน กศน.

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 117



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการหลักสูตรจิตอาสา 904

กิจกรรมหลัก

1. เสนอขออนุมัติด าเนินการ, แต่งต้ัง

คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ

2. จัดกิจกรรมจิตอาสา 904

3. ด าเนินงานตามโครงการ

1. เพ่ือปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

และสถาบันส าคัญของชาติ

2. เพ่ือให้บุคลากรผู้เข้ารับ

การอบรมมีความปรองดอง

สมานฉันท์ มีความเข้าใจ

ร่วมกัน เกิดความสมัคร

สมานสามัคคีเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน และยึดม่ันในการ

ปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

3. เพ่ือให้บุคลากรผู้เข้ารับ

การอบรมมีความรู้และทักษะ

ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น

สามารถช่วยเหลือตนเอง

และบุคคลใกล้ตัวได้อย่าง

ปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล

ผู้เข้ารับการอบรมเป็น

บุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน.  

จ านวน 10,000 คน 

ประกอบด้วย  ผู้บริหาร

ข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

พนักงานราชการ  

และเจ้าหน้าท่ีในสังกัด

ส านักงาน กศน.

1. บุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน. มีความ

ตระหนักในการร่วมกัน

แสดงพลังปกป้องและเชิดชู

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

และมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับพระราชกรณียกิจ 

โครงการพระราชด าริ และ

หลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว

2. บุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน. 

มีความรัก ความสามัคคี 

ปรองดองสมานฉันท์  

มีจิตสาธารณะท่ีพร้อม

อาสาสมัครในการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อส่วนรวมฯ

9.6743 ต.ค.64-ก.ย.65 กบ. 3 12 12 1 1 2 3

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 118



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

          3.5000 

โครงการคลังความรู้ กศน. เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิต (Thailand Knowledge 

Portal : TKP)

  กิจกรรมหลัก    

1. กลุ่มแผนงานโอนงบประมาณ

ค่าใช้จ่ายให้กับสถาบัน กศน.ภาค

ท้ัง 5 ภาค

2. ประชุมการด าเนินงาน 

       - ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน

       - ประชุมเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

       - ประชุมเพ่ือจัดท ารายงาน

การวิจัยฯ 

3. จัดจ้างท าหลักสูตร และเอกสารท่ี

เก่ียวข้อง 

4. อบรมให้บุคลากร กศน.ท่ัวประเทศ 

1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร กศน.

 ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

จัดเก็บข้อมูล 

ในเว็บไซต์ คลังความรู้

กศน. เพ่ือการพัฒนา

2. เพ่ือพัฒนาระบบ

การจัดท าคลังความรู้

ของ ส านักงาน กศน.

บุคลากรกศน.

ท่ัวประเทศ 

จ านวน 3,415 คน

1) บุคลากร กศน. จ านวน 

3,415 คน มีความรู้และ

ความสามารถใช้เทคโนโลยี

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล ในเว็บไซต์

 คลังความรู้ กศน.เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้วยระบบ Online 

2) ได้ข้อมูล/บทความ/

หลักสูตร จ านวนประมาณ

5,000 สามารถเผยแพร่ได้

3) ได้เว็บไซต์คลัง

ความรู้กศน.เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

3.5000 ต.ค.64-ก.ย.65 สทก. 3 12 12 8 1 2 3

กิจกรรม :  พัฒนาคลังความรู้ กศน.

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 119



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

        15.0000 

โครงการพ้ืนท่ีการเรียนรู้สมัยใหม่

ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และ

ส่ิงแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต ในศตวรรษท่ี 21

เพ่ือจัดท าพ้ืนท่ีการเรียนรู้

สมัยใหม่ด้านนวัตกรรม

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อมฯ

ผู้เข้าใช้บริการเป็นเด็ก 

เยาวชน นักศึกษา ครู

อาจารย์ และประชาชน

ท่ัวไป

ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจใน

รูปแบบและคุณภาพของ

นิทรรศการและกิจกรรมใน

ระดับมากข้ึนไป

15.0000 ต.ค.64-ก.ย.65 ศว.เอกมัย

        16.7040 

โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสาร

ด้านอาชีพ

กิจกรรมหลัก

1. ส านักงาน กศน. ประชุมจัดท าแนว

ทางการด าเนินงานโครงการภาษาต่างประเทศ

เพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 

2. ส านักงาน กศน.จังหวัดทุกแห่ง/กทม. โดย

 กศน.อ าเภอ/เขตในสังกัด ด าเนินการจัด

อบรมภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้าน

อาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีฯ

1 เพ่ือฝึกอบรม

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารด้านอาชีพให้กับ

ประชาชน

2 เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้

พ้ืนฐานภาษาต่างประเทศ

เพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 

และสามารถน าไปประยุกต์

ใช้ในการด าเนินชีวิต

ประชาชนท่ัวไป จ านวน

13,920 คน

ร้อยละของประชาชน

กลุ่มเป้าหมายท่ีผ่านการ

อบรมตามโครงการ

ภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสารด้านอาชีพมีความรู้

พ้ืนฐานภาษาต่างประเทศ

เพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในการด าเนิน

ชีวิต (ร้อยละ 80)

16.7040 ต.ค.64-ก.ย.65 กศ. 3 11 12 8 1 3 3

14.8250

งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์

14.8250

กิจกรรม : ภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ

กิจกรรม : พัฒนาส่ือการเรียนออนไลน์หลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานอาชีพ

กิจกรรม : จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในแหล่งการเรียนรู้

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 120



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

          9.8600 

โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ กศน. 

ใน 5 ภูมิภาค เป็น Co-Learning space

กิจกรรมหลัก

1. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการด าเนินงาน

ศูนย์การเรียนรู้ (Co – Learning Space)  

2.  โอนจัดสรรงบประมาณให้จังหวัด ๆ ละ 

70,000 บาท เพ่ือค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

และการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์การด าเนินงาน

ศูนย์การเรียนรู้ Co – Learning Space 

3. ติดตามผลการด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบ โดย สพร.

1 เพ่ือพัฒนารูปแบบ

การจัดกิจกรรมและ

บริการการเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้

(Co – Learning Space)  

ท่ีตอบสนองต่อการ

เปล่ียนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21 ของคนทุกช่วงวัย

2 เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้

ท่ีสามารถให้บริการใน

ลักษณะศูนย์การเรียนรู้

(Co – Learning Space) 

ท่ีสามารถตอบสนอง

ความต้องการผู้รับบริการ

ได้ทุกช่วงวัยครอบคลุม

ทุกจังหวัด

ศูนย์การเรียนรู้ ( Co – 

Learning space) ท้ัง 77 

จังหวัด สามารถ

ด าเนินงานได้ตามรูปแบบ

ท่ีก าหนด

1. ร้อยละศูนย์การเรียนรู้

ต้นแบบ (Co – Learning

Space) ท่ีได้สามารถ

ให้บริการกลุ่มเป้าหมายทุก

ช่วงวัยได้ตามรูปแบบท่ี

ก าหนด

2. ร้อยละ ความพึงพอใจ

ของผู้รับริการศูนย์การเรียนรู้

 (Co – Learning Space)

6.1600 ต.ค.64-ก.ย.65 สพร. 3 12 12 8 1 1 3

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
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ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี

กิจกรรมหลัก

1. โอนจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ของห้องสมุดเคล่ือนท่ีให้ส านักงาน

 กศน.จังหวัด ดังเช่น ซ้ือส่ือ วัสดุ อุปกรณ์/ค่า

เช่าครุภัณฑ์ ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง เป็นต้น (ตาม

ระเบียบราชการ) 

2. ประชุมถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการ

แสดงผลงาน

1. เพ่ือให้ส านักงาน กศน.

จังหวัดทุกแห่ง สามารถ

พัฒนาและจัดบริการส่งเสริม

การอ่านการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัยในลักษณะของงาน

ห้องสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี 

ให้กับผู้รับบริการได้อย่าง

ท่ัวถึงครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีมาก

ข้ึน

2. เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัย

ได้รับโอกาสในการเข้าถึงส่ือ

และเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้

 น าสู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ส านักงาน กศน. จังหวัด

ทุกแห่ง 

(จ านวน 77 จังหวัด) 

มีรถห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

รถส่งเสริมการอ่าน

เคล่ือนท่ี หรือมีส่ือ 

วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมี

ความพร้อม สามารถ

จัดกิจกรรมบริการ

การศึกษาเรียนรู้

ตามอัธยาศัย ให้กับ

ประชาชนทุกช่วงวัย และ

สามารถเข้าถึงทุกพ้ืนท่ี

ครอบคลุม

มากย่ิงข้ึน

ร้อยละความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้

ตามอัธยาศัย ในลักษณะของ

ห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

รถห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

หรือรูปแบบอ่ืน ๆ 

ของส านักงาน

กศน.จังหวัด 

อยู่ในระดับดีมาก

3.7000 ต.ค.64-ก.ย.65 สพร. 3 12 12 8 1 1 3

          3.2152 

งบลงทุน 

   - ครุภัณฑ์

3.2152

กิจกรรม : สะสมหน่วยการเรียนเพ่ือการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

(Credit Bank)
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ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

          2.0000 

โครงการพัฒนาครูสอนคนพิการเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนพิการ

เพ่ือให้ครูผู้สอนคนพิการ

มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ

หลักเกณฑ์ แนวคิด 

นโยบายฯ

ครูผู้สอนคนพิการ 

จ านวน 300 คน

ครูผู้สอนคนพิการ จ านวน 

300 คน  มีความรู้ 

ความสามารถในการจัด

การศึกษาคนพิการอย่าง

เหมาะสมฯ

2.0000 ต.ค.64-ก.ย.65 ศกพ. 3 12 12 8 1 2 3

          8.4786 

          8.4786 

1. โครงการน้อมน าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้

สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

       กิจกรรมหลัก

1. อบรมเชิงปฏิบัติการแกนน าอาชีพ

ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. อบรมการขยายผลการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ด้านอาชีพตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ด้านอาชีพในระดับพ้ืนท่ี 

4. ประกวดแหล่งเรียนรู้ด้านอาชีพ

ต้นแบบ 

5. เปิดบ้านน าเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง

วิชาการด้านอาชีพ 

6. อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์

นอกพ้ืนท่ี 

7. การบริหารจัดการ และนิเทศติดตามฯ 

1. เพ่ือให้ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิด

ความรู้ความเข้าใจ และ

ความตระหนักในการด าเนิน

ชีวิตโดยสืบสานศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาท่ี

ย่ังยืนบนพ้ืนฐานหลัก

ปรัชญาของเกษตรพอเพียง

และเกษตรทฤษฎีใหม่ 

2. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมี

ความเป็นอยู่ท่ีม่ันคง ลด

รายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

ตลอดจนมีการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนฯ

1) ประชาชนในพ้ืนท่ี 5 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

จ านวน 1,500 คน 

2) ปราชญ์ผู้น าด้านเกษตร

 จ านวน 190 คน 

3) ผู้บริหารสถานศึกษา/

ครู กศน./นักศึกษา กศน. 

จ านวน 30 คน 

4) ผู้บริหาร/นักเรียน/

ผู้ปกครอง โรงเรียน 

ตชด. จ านวน 30 คน 

5) ครู ศฝช.ปัตตานี

จ านวน 25 คน

1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม

โครงการสามารถน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน เพ่ือลด

รายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้แก่

ตัวเอง ครอบครัวและชุมชน 

(ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของแหล่งเรียนรู้

สามารถเป็นแบบอย่างด้าน

อาชีพในระดับพ้ืนท่ี

ในการด ารงตนบนพ้ืนฐาน

ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

(ร้อยละ 80)

5.3092 ต.ค.64-ก.ย.65 สนง.กศน.

จ.ปัตตานี

1 11 12 8 1 3 1

กิจกรรม : การพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรม : พัฒนาครูสอนคนพิการ

โครงการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย.ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย.ศธ. ย.สป.ศธ

โครงการ/กิจกรรมหลัก
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
เป้าหมายของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการ

2. โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดน

ใต้

  กิจกรรมหลัก   

1.กิจกรรมกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

เกมส์ ระดับอ าเภอ 

2.กิจกรรมกีฬา กศน.สายสัมพันธ์ชายแดนใต้

เกมส์ ระดับจังหวัด 

3.จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.         สาย

สัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับกลุ่ม

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. เพ่ือให้เยาวชนนอกระบบ

ชายแดนใต้เข้าร่วมแข่งขัน

กีฬา กศน.สายสัมพันธ์

ชายแดนใต้ 

2. เพ่ือเสริมสร้างความ

สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ในหมู่คณะและใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ให้กับเยาวชน 

นอกระบบชายแดนใต้

เยาวชนนอกระบบ

ชายแดนใต้ จ านวน

2,500 คน

1. ร้อยละของเเยาวชน

นอกระบบชายแดนใต้ 

มีความสามัคคี รู้แพ้ 

รู้ชนะ 

รู้อภัย ใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ รวมท้ังพัฒนา

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. โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

       กิจกรรมหลัก

1.ประชุมปฏิบัติการพิจารณาก าหนด

หลักสูตรและคณะวิทยากรการอบรม  

2.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานของผู้บริหาร 

3.อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างาน

5.ติดตามและประเมินผล 

6.สรุปผล รายงานผล 

1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ผู้บริหาร ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

และสามารถน าความรู้ท่ี

ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ในสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. เพ่ือสร้างผู้น าแห่งการ

เปล่ียนแปลงและเป็น

แบบอย่างท่ีดีโดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรมมี

จิตส านึก มีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ

บริหาร ข้าราชการครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา และพนักงาน

ราชการ

เข้ารับการอบรมท่ีผ่าน

เกณฑ์การอบรม น าความรู้ท่ี

ได้รับตามหลักสูตร ไปใช้ใน

การปฏิบัติงานได้อย่าง

เหมาะสม  มีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.1194 ต.ค.64-ก.ย.65 สถาบัน กศน.

ภาคใต้

3 12 12 8 1 2 3
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ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. สป.ศธ.

28.0000

28.0000

1. โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแล

ผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงสาธารณสุข

  กิจกรรมหลัก

    จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 

70 ช่ัวโมง ร่วมกับส านักงานสาธารณสุข

อ าเภอ สถานพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ท่ีมีภาวะพ่ึงพิง หลักสูตร 

70 ช่ัวโมง

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีความ

ประสงค์จะประกอบอาชีพ 

“ดูแลบุคคลท่ีมีภาวะพ่ึงพิง”

 จบการศึกษา

ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นข้ึนไป มีใบรับรอง

แพทย์ในเร่ืองสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีเป็นไป

ตามประกาศของ

กระทรวงสาธารณสุข

หรือส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ

1) มีผู้ผ่านการอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ของผู้เข้าอบรม 

2) ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

ของเป้าหมายท่ีก าหนด

4.4350 ต.ค.64-ก.ย.65 ศกพ. 3 12 12 8 1 3 3

เป้าหมายของโครงการ
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

กิจกรรม : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ความสอดคล้อง

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 125



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. สป.ศธ.

เป้าหมายของโครงการ
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. โครงการการจัดและส่งเสริมการจัด

การศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือคงพัฒนาการทาง

กายจิตและสมองของผู้สูงอายุ

  กิจกรรมหลัก

    จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการศึกษา

ตลอดชีวิตเพ่ือคงสมรรถนะ

ทางกาย จิต และสมองให้แก่ผู้สูงอายุ

เพ่ือจัดและส่งเสริมการจัด

กิจกรรมการศึกษาตลอด

ชีวิตเพ่ือคงสมรรถนะทาง

กาย จิต และสมองให้แก่

ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม  

จ านวน 160,000 คน  มี

โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม

การศึกษาตลอดชีวิต ใน

รูปแบบ 

ท่ีหลากหลาย 

จัดกิจกรรมในพ้ืนท่ี

ของ กศน.

1. ร้อยละของผู้สูงอายุ

ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

มีโอกาสมาเข้าร่วม

กิจกรรมการศึกษา

ตลอดชีวิต (ร้อย 80)

2. ร้อยละของบุคลากร 

กศน. ท่ีเข้ารับการอบรม 

ผ่านการอบรม 

(ร้อยละ 90 )

23.5650 ต.ค.64-ก.ย.65 ศกพ. 3 12 12 8 1 3 3

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 126



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ย. ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ย. ศธ. ย. สป.ศธ.

         45.8840 

         45.8840 

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน

  กิจกรรมหลัก 

กิจกรรมท่ี 1 :  อบรมวิทยากรแกนน า 

ครู ก. /ติดตามและประเมินผลโครงการ 

กิจกรรมท่ี 2 :  อบรมวิทยากรแกนน า 

ครู ข.  

กิจกรรมท่ี 3 :  อบรมวิทยากรแกนน า 

ครู ค. 

กิจกรรมท่ี 4 :  อบรมประชาชน

ในพ้ืนท่ี กศน. 

1. เพ่ืออบรมวิทยากรแกน

น าด้านดิจิทัลให้ทราบถึง

เทคนิคการใช้งาน

โปรแกรมส านักงานเพ่ือ

สร้างโอกาสในการมีงานท า

ของประชาชนและการ

สร้างมูลค่าเพ่ิม

2. เพ่ืออบรมประชาชนให้

มีทักษะการใช้งาน

โปรแกรมส านักงานเพ่ือ

สร้างโอกาสในการมีงานท า

สร้างความตระหนักรู้ด้าน

ดิจิทัลและใช้ประ

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็น

ช่องทางเผยแพร่และ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของ

ตนเองและชุมชน

1. วิทยากรแกนน า

ด้านดิจิทัล 

 2. ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 91,768 คน

1. ร้อยละของผู้เข้ารับการ

อบรมวิทยากรแกนน าผ่าน

การอบรม (ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของประชาชนผ่าน

การอบรมจากโครงการศูนย์

ดิจิทัลชุมชน

(ร้อยละ 80)

         45.8840 ต.ค.64-ก.ย.65 กย. 2 12 12 8 6 4 2

เป้าหมายของโครงการ
งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

กิจกรรม : ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

ความสอดคล้อง

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ

แผนงานยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 127



ส่วนท่ี 4.5

งาน/โครงการตามแผนงานบูรณาการ

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.
(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)



รวมงบประมาณท้ังหมด 27,742,600                                                             

1) แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,742,600                                                             

    โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 27,742,600                                                             

    กิจกรรม : การศึกษาเพ่ือความม่ันคง 27,742,600                                                                

ตารางสรุปแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)

แผนงานบูรณาการ (ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต)  งบประมาณ (หน่วย : บาท)

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 129



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ยุทธฯ  ศธ. ยุทธฯ  สป.

27.7426

27.7426

โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

       กิจกรรมหลัก

1.เสริมสร้างทักษะชีวิตเตรียมความ  พร้อม

ศิษย์พระดาบส รุ่นท่ี 13 /2565 

2. จัดกระบวน การเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ

ระยะส้ันและพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นท่ี 

12/2564    

3. จัดกระบวน การเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ

ระยะส้ันและพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นท่ี 

13/2565    

4. ส่งเสริมการเรียนรู้คู่อาชีพเพ่ือพัฒนาการ

เกษตรท่ีย่ังยืน 

5. พระดาบสเคล่ือนท่ีร่วมกับ กศน.บริการ

ประชาชน 

6. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

7. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

8. บริหารจัดการ 

 

1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน

กลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ

และผู้ด้อยโอกาส ได้รับ

โอกาสทางการศึกษา

เพ่ือการประกอบอาชีพ 

สร้างรายได้ให้กับตนเอง

ครอบครัว และชุมชน

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน

กลุ่มเส่ียงผู้ได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์ ความไม่

สงบและผู้ด้อยโอกาส มี

ความสามัคคีเกิดความ

ปรองดอง และอยู่ร่วมกัน

ในสังคม

พหุวัฒนธรรม

อย่างสันติสุข

นักเรียนโรงเรียนพระ

ดาบสจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ จ านวน 160 คน

ร้อยละของผู้เรียน 

จบหลักสูตรการฝึกอาชีพ

ตามแนวทาง

โรงเรียนพระดาบส

จังหวัดชายแดนภาคใต้

มีความม่ันคงในการ

ประกอบอาชีพ มีรายได้ 

และน าความรู้ท่ีได้รับไป

ศึกษาต่อในระดับ

ท่ีสูงกว่า  (ร้อยละ 90)

2.9700 ต.ค. 64-ก.ย. 65 สนง.กศน.

จ.ยะลา

1 11 12 8 1 3 3

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุขในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้

กิจกรรมหลัก : การศึกษาเพ่ือความม่ันคง

ตารางรายละเอียดงาน/โครงการ ตามแผนงานบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

(ปรับปรุงตามงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร)
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

แผนงานบูรณาการ

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 130



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ยุทธฯ  ศธ. ยุทธฯ  สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ในสถาบันศึกษาปอเนาะ

1. เพ่ือช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานตามโครงการ

จัดการศึกษาตลอดชีวิตใน

สถาบันศึกษาปอเนาะ 

2. เพ่ือฝึกทักษะอาชีพข้ัน

พ้ืนฐานสู่การมีงานท าให้กับ

เยาวชนในสถาบันศึกษา

ปอเนาะ  

3. เพ่ือส่งเสริมการใช้

ภาษาไทยเพ่ือการ

4. เพ่ือพัฒนาสถาบัน

ศึกษาปอเนาะให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านศาสตร์

5. เพ่ือให้เยาวชนใน

สถาบันศึกษาปอเนาะ

ขับเคลือนกิจกรรมจิตอาสา

ในพ้ืนท่ีสถาบันศึกษา

ปอเนาะ 

ผู้บริหาร กศน.จังหวัด 

ผู้บริหาร กศน.อ าเภอ 

ผู้บริหารสถาบันศึกษา

ปอเนาะ  ครูอาสาฯ  

ปอเนาะและรับผิดชอบ

งานการจัดการศึกษาใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้

1. ร้อยละของผู้เรียน

ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินน า

ทักษะพ้ืนฐานสู่การ

ประกอบอาชีพและสร้าง

รายได้บนค่านิยมร่วม (ร้อย

ละ 20) 

2. ร้อยละของ

กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์

ประเมิณด้านภาษาไทยตา

มาตรฐานการส่ือสาร (ร้อย

ละ 50)  

3. ร้อยละของลุ่มเป้าหมาย

(ร้อยละ 50)

13.2492 ต.ค. 64-ก.ย. 65 สนง.กศน.

จ.ปัตตานี

1 11 12 8 1 3 3

แผนปฏิบัติราขการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. | 131



ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ยุทธฯ  ศธ. ยุทธฯ  สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้

  กิจกรรมหลัก

1. ค่ายลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 

ระดับจังหวัด

2. ชุมนุมลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 

ระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้

1. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับทักษะองค์ความรู้ตาม

กระบวนการลูกเสือ และ

ปลูกฝังค่านิยมความรักชาติ

 ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี

การพัฒนาทักษะชีวิต การ

รู้จักสิทธิและหน้าท่ี 

และการสร้างจิตสาธารณะ 

บ าเพ็ญประโยชน์และจิต

อาสาในรูปแบบกิจการ

ลูกเสือ กศน.ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

3. เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้

คุณลักษณะและทักษะท่ี

จ าเป็นอย่างรอบด้าน

เยาวชนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ จ านวน 

939 คน

1) ร้อยละของเยาวชนใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับทักษะองค์ความรู้

(ร้อยละ 80)

2) ร้อยละของเยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

มีการพัฒนาทักษะชีวิต การ

รู้จักสิทธิและหน้าท่ี และ

การสร้างจิตสาธารณะ

บ าเพ็ญประโยชน์และจิต

อาสา (ร้อยละ 80)

3) ร้อยละของเยาวชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ได้รับการศึกษาและ

พัฒนาการเรียนรู้

คุณลักษณะและทักษะ

ท่ีจ าเป็นอย่างรอบด้าน

(ร้อยละ 80)

2.0986 ต.ค. 64-ก.ย. 65 สนง.กศน.

จ.ปัตตานี

1 11 12 8 1 3 3
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ตัวช้ีวัด/ ระยะเวลา หน่วยงาน

ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด (ระบุเดือน) รับผิดชอบ ยุทธ์ฯ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปฯ
นโยบาย 

รัฐบาล
แผนฯ 12 ยุทธฯ  ศธ. ยุทธฯ  สป.

งบประมาณ 

(หน่วย : ล้านบาท)

ความสอดคล้อง
โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ของโครงการ เป้าหมายของโครงการ

โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษา

เพ่ือการส่ือสารในจังหวัดชายแดนใต้

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ

การใช้ภาษาในการส่ือสาร

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีต่อกันในชีวิตประจ าวัน

2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ

ความเข้าใจในภาษาท่ี

ส่ือสารกับหน่วยงานของ

ภาครัฐ

3. เพ่ือให้ผู้เรียนใช้ภาษา

ในการส่ือสารเพ่ือสร้าง

สังคมสันติสุขในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

ในพ้ืนท่ี 5 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ 

รวมกลุ่มเป้าหมาย 

13,090 คน

1. ร้อยละของผู้เรียนมี

ทักษะการใช้ภาษาในการ

ส่ือสารเพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีต่อกันใน

ชีวิตประจ าวัน 

(ร้อยละ 80)

2. ร้อยละของผู้เรียนมี

ทักษะความเข้าใจในภาษาท่ี

ส่ือสารกับหน่วยงานของ

ภาครัฐ 

(ร้อยละ 80)

9.4248 ต.ค. 64-ก.ย. 65 สนง.กศน.

จ.สงขลา

1 11 12 8 1 3 3
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                ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตารางสรุปบัญชีแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
ของส านักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร)

ส่วนที่

5



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
          2,836,858         11,809,935           8,197,122           5,445,445         28,289,360 

                    -               100,000             100,000               50,000             250,000 

1 โครงการตรวจสอบการด าเนินงานการจัด

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ กศน.

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อ

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานบรรลุผล

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

โครงการท่ีก าหนดไว้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและปฏิบัติ

ถูกต้องตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง

2. เพ่ือให้ทราบถึงผลลัพธ์หรือผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน

3. เพ่ือให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และหรือ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการ

ด าเนินงาน ตามโครงการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และบรรลุ

ผลสัมฤทธ์ิของงานตามเป้าหมายท่ีก าหนด

สถานศึกษา/หน่วยงาน

ในสังกัดส านักงาน กศน. 

จ านวน 110 แห่ง

                     -                100,000              100,000                 50,000              250,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ตสน.

            745,465           1,148,465             966,465              745,465          3,605,860 

1 โครงการประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.จัดจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมของส านักงาน กศน. ทางส่ือโทรทัศน์

2. จัดจ้างผลิตและเผยแพร่สปอต

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ฯ 

3. จัดซ้ือจัดจ้างผลิตและเผยแพร่กิจกรรม 

กศน.ทางส่ือออนไลน์ (Social Media) 

4. จัดซ้ือจัดจ้างหนังสือพิมพ์รายวันและราย

ปักษ์

5. จัดท าเอกสารจดหมายข่าว กศน. 

6. เอกสารแผ่นพับ หรือโปสเตอร์

ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การปรับองค์กร ฯ

จ านวน 24 ตอน              745,465              745,465              745,465               745,465           2,981,860 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กล.

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ

 (กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง)

 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง

กลุ่มเลขานุการกรม

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.  | 135



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

2 โครงการวันคล้ายวันสถาปนา ส านักงาน กศน.

 ประจ าปี 2565

1. แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดงานวันคล้ายวัน

สถาปนาส านักงาน กศน. พร้อมก าหนดนัด

วันประชุม 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้าย

วันสถาปนาส านักงาน กศน. เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะในการจัดงาน

3. ขออนุมัติโครงการฯ 

4. จัดท าสูจิบัตรกิจกรรม 

5. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามส่ือต่างๆ

6.พิธีบ าเพ็ญกุศล เพ่ือความเป็นสิริมงคล

7.จัดท าของท่ีระลึก

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 400 คน 

1) ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กศน. 300 

คน 

2) แขกผู้มีเกียรติ ภาคีเครือข่ายท่ี

มีผลงานดีเด่น และผู้ท า

คุณประโยชน์ต่อส านักงาน กศน. 

100 คน

                     -                182,000                      -                         -                182,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กล.

3 โครงการประชุมและติดตามการด าเนินงาน

ของผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง ส านักงาน 

กศน. สัญจร

ประชุมและติดตามการด าเนินงานของ 

ส านักงาน กศน.จังหวัด ในพ้ืนท่ี 5 ภาค ๆ 

ละ 1 จังหวัดได้แก่ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง 

และภาคตะวันออก

ผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง                      -                221,000              221,000                       -                442,000 ภารกิจต่อเน่ือง กล.

                    -               884,000                     -                        -               884,000 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้าน

การเงิน บัญชี พัสดุในระบบ GFMIS ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีการเงิน การบัญชี

และพัสดุประจ าส านักงาน ท่ัวประเทศ

เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานประจ า

ส านักงานท่ัวประเทศ ด้านการเงิน

 ด้านบัญชี และด้านพัสดุ รวม

ท้ังส้ินจ านวน 380 คน

                     -                884,000                      -                         -                884,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กค.

                    -               100,000             100,000              100,000             300,000 

1 โครงการติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานของ ส านักงาน กศน.

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1) วิเคราะห์วางแผน และจัดท ากระบวนการ

ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานโครงการฯ

2) ช้ีแจงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ

ติดตาม รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรม  ฯลฯ

1) หน่วยงานและสถานศึกษาทุก

แห่ง 2) บุคลากรท่ีรับผิดชอบการ

ติดตามและรายงานผลการ

ด าเนินงานของหน่วยงานและ

สถานศึกษา

                     -                100,000              100,000               100,000              300,000 ภารกิจต่อเน่ือง กผ.

กลุ่มการคลังและสินทรัพย์

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.  | 136



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

          1,338,013           2,089,657           1,331,843           1,191,447          5,950,960 

1 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน

ของหน่วยงานและสถานศึกษาในการจัด

การศึกษาตลอดชีวิต

1.การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน. ดีเด่น 

ระดับประเทศ 

2.การมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

ให้แก่ ครู กศน. 

3.การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม 

กศน. จังหวัด/กทม. 

4.การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย

ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุคลา

การทางการศึกษา บรรณารักษ์

หน่วยงาน สถานศึกษา เจ้าหน้าท่ี

ส่วนกลางฯลฯ

               16,500              403,490                33,190               196,820              650,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กศ.

2 โครงการขับเคล่ือนการจัดการศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ของส านักงาน กศน. ปี ๒๕๖๕

1. อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจฯ กศน.

จังหวัด/กทม. จังหวัดละ 1 คน

2. ประชุมคณะกรรมการคัดกรองข้อมูล

สถานศึกษา

ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู 

ศึกษานิเทศก์ หรือผู้รับผิดชอบ 

ซ่ึงเป็นผู้แทนของส านักงาน กศน.

จังหวัด/กทม. จ านวน ๗๕ คน

             378,320                      -                        -                   21,680              400,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กศ.

3 โครงการสนับสนุนการติดตามประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ

นอกสถานท่ี ปีงบประมาณ 2565

สนับสนุน ประสานงานการติดตามประชุม

คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 

ปีงบประมาณ 2565

คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ 

และรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ติดตาม

การด าเนินงานของส านักงาน 

กศน. ในพ้ืนท่ี 6 ภาค

               51,260                51,260                70,680                 76,800              250,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กศ.

4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เพ่ือสนองงาน อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ของพระราชวงศ์ทุกพระองค์ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

1. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือจัดท าและพัฒนา

แนวทางการจัดการศึกษาบนพ้ืนท่ีสูง 

14 จังหวัด 

2. เข้าร่วมจัด/ประชุม/อบรม/ติดตาม

การด าเนินงานเชิงประจักษ์

 -ผอ.กศน.จังหวัดพ้ืนท่ีสูง 

 -ผอ.กศน.อ าเภอ ในพ้ืนท่ีสูง 

 -ครูนิเทศ 

 -จนท.ผู้เก่ียวข้อง 

 -จนท.ส่วนกลาง รวม 80 คน

               95,960                95,960                95,960                 95,960              383,840 ภารกิจต่อเน่ือง กศ.

กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษาในพ้ืนท่ีพิเศษ

1. ประชุมจัดท าแผนงานโครงการพัฒนา

การศึกษาฯ

2. ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ศฝช.

ทุกแห่ง 2 วัน

3. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องฯ

1. ผอ.กศน.จังหวัด 

2. ผอ.กศน.อ าเภอ 

3. ผอ.ศฝช. ทุกแห่ง 

4. เจ้าหน้าท่ีส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคท่ีเก่ียวข้อง รวม 102 คน

                     -            131,306.66          131,306.66           131,306.66              393,920 ภารกิจต่อเน่ือง กศ.

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง-พูด

ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารส าหรับผู้ใหญ่บน

พ้ืนท่ีสูง ตามพระราชด าริ สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1. ประชุมปฏิบัติการ/ประสานการด าเนินงาน 

2. ประชุมติดตามผลการด าเนินงาน

1. คณะท างานจากส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค รวม 46 คน

2. หน่วยงานภาคีเครือข่าย และผู้

ท่ีเก่ียวข้อง รวม 40 คน

                     -                  30,000              173,600                 16,640              220,240 ภารกิจต่อเน่ือง กศ.

7 โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้

ส าหรับทุกช่วงวัย กศน.

1. การบริหารจัดการในการด าเนินงานของ 

"ศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับทุกช่วงวัย กศน."

2. ประชุมสรุปผลการด าเนินงานของ 

"ศูนย์การเรียนรู้ ส าหรับทุกช่วงวัย กศน."

1. ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ

ทุกช่วงวัย กศน. 30 แห่ง 

30 จังหวัด

2. ผู้บริหารส่วนกลาง / ผอ.กศน.

อ าเภอ/เจ้าหน้าท่ีและผู้เก่ียวข้อง

จากส่วนกลางและพ้ืนท่ี 40 คน

                     -            160,666.66          160,666.66           160,666.66              482,000 ภารกิจต่อเน่ือง กศ.

8 โครงการขับเคล่ือนการศึกษาตลอดชีวิต 

โดยอาสาสมัคร กศน.

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนว

ทางการด าเนินงานฯ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การขับเคล่ือน

กิจกรรมของอาสาสมัคร กศน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565" ฯลฯ

ได้อาสาสมัคร กศน. จ านวน 

22,296 คน

         248,653.33          248,653.33                      -             248,653.33              745,960 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กศ.

9 โครงการการจัดท ามาตรฐาน กศน. ต าบล 

ปี 2565

1. จัดท ามาตรฐาน กศน.ต าบล ปี 2565

2. กศน.ต าบล/แขวง ทุกแห่ง ได้พัฒนาพ้ืนท่ี

ของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐาน กศน.ต าบล

กศน. ต าบล/แขวง จ านวน 7,432

 แห่ง ท่ัวประเทศ

           80,492.50           80,492.50           80,492.50            80,492.50              321,970 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กศ.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.  | 138



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

10 โครงการ กศน. ต าบลต้นแบบ 5 ดี 

พรีเม่ียม พลัส

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท ากรอบ

แนวทางการขับเคล่ือน 

2. ช้ีแจงรายละเอียด 

3. จัดประชุมถอดบทเรียน 

4. กศน.อ าเภอ/เขต คัดเลือก อ าเภอ/เขตละ 

1 แห่ง

5. กศน.จังหวัด/กทม. คัดเลือก จังหวัด/กทม.

ละ 1 แห่ง ฯลฯ

กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม 

จ านวน 928 แห่ง และกศน.ต าบล

ต้นแบบ 5 ดี พรีเม่ียม จ านวน 77

 แห่ง

         162,427.50          162,427.50          162,427.50           162,427.50              649,710 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กศ.

11 โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด 1. ประชุมเตรียมการจัดอบรมหลักสูตร

วิทยากรยุวกาชาด

2. อบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาด

1. จนท.ส านักงาน กศน. /

ส านักงานยุวกาชาด จ านวน 12 คน

2. บุคลากรหน่วยงาน/สถานศึกษา

 ในสังกัดส านักงาน กศน. จ านวน 

50 คน

                     -                275,000                      -                         -                275,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 กศ.

12 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน

กิจการนักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ปีงบประมาณ 2565

1.จัดประชุมบรรณาธิการคู่มือ  

2. จัดประชุมบรรณาธิการ  

3. จัดประชุมเพ่ือเตรียมการจัดท าวิดีโอ 

ประกอบ 

4. จัดท าวิดีทัศน์ประกอบ 

5.จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น/ผู้มีผลงานดีเด่น

ของ ฯลฯ

1. มีคู่มือการด าเนินงานลูกเสือ 

กศน. ฯ จ านวน 1 ชุด 

2. มีคู่มือการด าเนินสถานศึกษา

คุณธรรม จ านวน 1 ชุด 

3. มีส่ือประกอบคู่มือการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ด้านเพศวิถี

ศึกษาและทักษะชีวิต จ านวน 1 

ชุด ฯลฯ

                 4,400              143,400                 2,200                       -                150,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กศ.

13 โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ 

ปีงบประมาณ 2565

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ส านักงาน 

กศน.

บุคลากรทางการลูกเสือ ส านักงาน

 กศน. จ านวน 125 คน

             300,000              300,000              300,000                       -                900,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กศ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

14 โครงการทบทวนเร่ืองค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาต่อเน่ือง

1. ประชุมจัดท ารายละเอียดประกอบการ

พิจารณาฯ

2. ประชุมปฏิบัติการทบทวนเร่ืองค่าใช้จ่ายใน

การจัดการศึกษาต่อเน่ือง

ประชุมคณะท างานทบทวนเร่ือง

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ต่อเน่ือง จ านวน 2 คร้ัง

                     -                   7,000              121,320                       -                128,320 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กศ.

            242,880           1,570,520           1,386,010              708,590          3,908,000 

1 โครงการเทียบระดับการศึกษา กศน. 1. ประชุมพัฒนาและปรับปรุงคู่มือการใช้

โปรแกรมฯ

2. อบรมการใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา

1. จนท.ท่ีท าหน้าท่ีเทียบระดับ

การศึกษา และจนท.คอมพิวเตอร์ 

จ านวน 11 คน

2. สถานศึกษาท่ีท าหน้าท่ีเทียบ

ระดับการศึกษา และ จนท.ท่ีท า

หน้าท่ีเทียบระดับการศึกษาท่ัว

ประเทศ จ านวน 60 คน

                     -                        -                  46,870               203,130              250,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

2 โครงการ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน 

กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดรูปแบบ

และแนวทางฯ

2. จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. ประชุมหารือเพ่ือก าหนดแนวทางการ

ส่งเสริม สนับสนุนฯ

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าระบบ

รวบรวมรายงานผลการประเมิน

1. ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.

จังหวัดหรือผู้แทน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 

3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

4. ผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

5. ข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติเป็นไป

ตามเกณฑ์

                     -                582,000              105,800                 12,200              700,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

3 โครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ 1. จัดประชุมปรับปรุงคู่มือและจัดท า

เคร่ืองมือการประเมินระดับการรู้หนังสือของ

นักศึกษา กศน. (การอ่านออกเขียนได้)

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการ

ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา 

กศน. (การอ่านออกเขียนได้)

 - สถาบัน กศน. ภาค 

- ส านักงาน กศน.จังหวัด 

- กศน.อ าเภอ 

- ผู้บริหาร ครู กศน. และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ

                     -                201,800                      -                   48,200              250,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัด

กระบวนการเรียนรู้ กศน. ประจ าปี

งบประมาณ 2565

1. ประชุมก าหนดกรอบแนวทางความร่วมมือฯ

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือกผลงานฯ

3. การร่วมมือทางวิชาการพัฒนาศักยภาพครู

1. ส านักงาน กศน.กทม./จังหวัด

2. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

               20,380              279,620              102,640                 47,360              450,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กพ.

5 โครงการพัฒนาคุณภาพส่ือการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

1. ปรับปรุงระเบียบการตรวจคุณภาพหนังสือ

เรียนฯ

2. ประชุมปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่ม

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

 - ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

- ครู 

- นักวิชาการศึกษา 

ฯลฯ

                     -                        -                650,000                       -                650,000 ภารกิจต่อเน่ือง กพ.

6 โครงการการสะสมหน่วยการเรียนรู้

เพ่ือการเทียบโอนและยกระดับคุณวุฒิ

การศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ 

(Credit Bank)

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือการสะสม

หน่วยการเรียนรู้ฯ

2. ประชุมบรรณาธิการคู่มือการสะสมหน่วย

การเรียนรู้

3. อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสะสมหน่วย

การเรียนรู้ฯ

 - ผู้บริหาร 

- ศึกษานิเทศก์ 

- นักวิชาการศึกษา 

- ครู 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

                     -                        -                  51,200                 45,200               96,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กพ.

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาอาชีพ 1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร การ

จัดการศึกษาอาชีพ

2. ประชุมปฏิบัติการจัดท าคู่มือการใช้

โปรแกรมฯ

 - ผู้บริหาร 

- ศึกษานิเทศก์ 

- นักวิชาการศึกษา 

- ครู 

- หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

                     -                154,600                77,000                       -                231,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กพ.

8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ ประจ าปี

งบประมาณ 2565

1. จ้างบ ารุงรักษาโปรแกรมงานทะเบียนและ

วัดผลการศึกษาฯ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าและ

บรรณาธิการคู่มือการใช้งานฯ

3. จัดประชุมช้ีแจงการบริหารหลักสูตรและ

การใช้งานโปรแกรมฯ

 - ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

                     -                130,000              130,000               130,000              390,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กพ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

9 โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช.....

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า (ร่าง) 

โครงสร้างหลักสูตรฯ

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสอบทาน / 

ทบทวน (ร่าง)ฯ

3. ประชาพิจารณ์ (ร่าง) หลักสูตรฯ

ฯลฯ

 - ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ท่ี

เก่ียวข้อง

             222,500              222,500              222,500               222,500              890,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กพ.

            170,000           1,012,850             170,000              983,800           2,336,650 

1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

และผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาท่ีขอมีหรือเล่ือน วิทย

ฐานะช านาญการ ช านาญการพิเศษและวิทย

ฐานะเช่ียวชาญ 

ของส านักงาน กศน.

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล 

2. จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการอ่าน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน

4. จัดประชุมคู่มือการประเมินการขอมีหรือ

เล่ือนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.

 ฯลฯ

 - ข้าราชการครูสายงานบริหาร

สถานศึกษา บริหารการศึกษา

 - ข้าราชการครูสายงานการสอน

             100,000              100,000              100,000               100,000              400,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กบ.

2 โครงการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง

ให้ด ารงต าแหน่งส าหรับผู้ปฏิบัติงาน

ท่ีมีประสบการณ์ ต าแหน่งประเภท

วิชาการ ระดับช านาญการ และ

ช านาญการพิเศษ ของส านักงาน กศน.

1. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินบุคคล 

2. จัดส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการอ่าน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน

1. ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)

 2. ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

จ านวน 70 คน

               70,000                70,000                70,000                 37,500              247,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กบ.

3 โครงการพัฒนากฎหมาย พัฒนาศักยภาพ

บุคลากรและการขับเคล่ือนเพ่ือป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการทุจริต ของส านักงาน กศน.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 1.เจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหาร และ

ระดับปฏิบัติของส านักงาน กศน. 

2.เจ้าหน้าท่ีระดับผู้บริหาร และ

ระดับปฏิบัติของ กศน. อ าเภอ

                     -                842,850                      -                 846,300           1,689,150 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กบ.

กลุ่มบริหารงานบุคคลและนิติการ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

                    -                 87,360             274,860              195,780             558,000 

1 โครงการพัฒนาระบบการทดสอบและระบบ

การรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. พัฒนาระบบคลังข้อสอบ ส านักงาน กศน.

2. พัฒนาระบบการจัดสอบ ด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) ส านักงาน กศน.

3. พัฒนาระบบการรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน

คณะท างานพัฒนาระบบการจัด

สอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(E-Exam) ส านักงาน กศน.

                     -                  87,360              274,860               195,780              558,000 ภารกิจต่อเน่ือง กท.

              36,200           1,171,690             312,100              119,800          1,639,790 

1 โครงการปฏิบัติการขับเคล่ือนร่างกฎหมาย

และการปรับปรุงโครงสร้างส านักงาน กศน.

1 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคล่ือน

ร่างกฎหมายฯ 

2 ปศึกษาและส ารวจภาคสนาม 

3 ประชุมจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองท่ีออก

ตามร่าง พ.ร.บ.ฯ

ฯลฯ

1. ผู้บริหารและบุคลากร สังกัด 

ส านักงาน กศน.

2. ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

                     -                153,740                56,150                 40,000              249,890 ภารกิจต่อเน่ือง กง.

2 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 

ส านักงาน กศน.

1.แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

2.ด าเนินการคัดเลือก

3.ประกาศผลการคัดเลือกพร้อมมอบเข็ม

ท่ีระลึก ฯลฯ

บุคลากรส านักงาน กศน. 30 คน                  5,000                45,500                20,000                 15,000               85,500 ภารกิจต่อเน่ือง กง.

3 โครงการพัฒนา “นักบริหารการเปล่ียนแปลง

 ส านักงาน กศน.”

1.ประชุมคณะท างานจัดท าหลักสูตรฯ

2.ประชุมเตรียมการอบรม 

3.ประชุมช้ีแจงแนวทาง

ฯลฯ

1.คณะท างาน 30 คน 

2.ผู้บริหารพ่ีเล้ียง 10 คน 

3.นักบริหารการเปล่ียนแปลง 

ส านักงาน กศน. 80 คน ฯลฯ

               31,200              403,200                55,200                 14,800              504,400 ภารกิจต่อเน่ือง กง.

กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ

กลุ่มบริหารการเปล่ียนแปลงและพัฒนาระบบงาน

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.  | 143



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารราชการของ

ส านักงาน กศน. ตามเกณฑ์คุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) และการ

ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.อบรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และช้ีแจง

แนวทางการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 4.0

2.อบรมทบทวนลักษณะส าคัญขององค์การ 

และประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 

4.0 ของส านักงาน กศน. ฯลฯ

1.คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ 

50 คน 

2.ตัวแทนจากหน่วยงานประเภท

ต่าง ๆ ในสังกัด สป.ศธ. และ

ส านักงาน กศน. จ านวน 

50 คน

                     -                355,820                      -                         -                355,820 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กง.

5 โครงการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ 

ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง ของส านักงาน กศน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะห์และ

จัดท าข้อเสนอการปฏิบัติราชการ 

2.อบรมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และช้ีแจง

แนวทางการขับเคล่ือนฯ

3.ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ

4.สรุปผลการด าเนินการ

1.คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ 

จ านวน 50 คน 

2.ตัวแทนจากหน่วยงานประเภท

ต่าง ๆ ในสังกัดส านักงาน กศน. 

จ านวน 50 คน 

3.คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลฯ จ านวน 10 คน

                     -                163,430                      -                         -                163,430 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 กง.

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกาย 

สุขภาพจิตบุคลากร กศน. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการ

ด าเนินงานตามโครงการ

1.ขรก. ลปจ. พรก. กลุ่ม/ศูนย์

ส่วนกลาง กศน. จ านวน 40 คน

2.คณะท างานด าเนินงานตาม

โครงการฯ จ านวน 60 คน

                     -                        -                130,750                       -                130,750 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กง.

7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ราชการใสสะอาด ของส านักงาน กศน.

1.พัฒนาบุคลากรสังกัดกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง

ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม 

2.สรรหาและคัดเลือกเพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ

บุคลากรรางวัล “ เพชร กศน.”

3. จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการด าเนินงาน

1.บุคลากรในสังกัดกลุ่ม/ศูนย์

ส่วนกลาง 100 คน 

2.หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด

ทุกแห่ง 1,055 แห่ง

                     -                  50,000                50,000                 50,000              150,000 ภารกิจต่อเน่ือง กง.

                    -                       -               995,100                      -               995,100 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านดิจิทัล

บุคลากรของกลุ่ม/ศูนย์ ส่วนกลาง

 จ านวน 140 คน

                     -                        -                413,600                       -                413,600 ภารกิจต่อเน่ือง กย.

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ

พัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรของส านักงาน กศน. 

จ านวน 77 คน

                     -                        -                581,500                       -                581,500 ภารกิจต่อเน่ือง กย.

กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

                    -               856,273             952,923              554,803          2,364,000 

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับคนไทยใน

ต่างประเทศ

1. ประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือสรุปรายงานผล

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการ

หลักสูตรภาษาไทย

3. อบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอน

การศึกษานอกระบบส าหรับคนไทยใน

ต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ 

4. ประชุมหารือแนวทาง และพัฒนาการจัด

การศึกษาส าหรับคนไทยในต่างประเทศ

1) ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 

10-20 คน 

2) บุคลากรของศูนย์การเรียน 

กศน. ในต่างประเทศ เข้าร่วม

ประชุม จ านวน 40 คน 

3) หลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง 

(ภาษาไทย) จ านวน 6 เล่ม

                     -                245,000                15,000                       -                260,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศกพ.

2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยบุคคลท่ีไม่มี

หลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

 ปี 2565

1. ประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการการจัดท า

ส่ือ 3 ภาษาฯ 

2. ประชุมเชิงวิชาการเพ่ือถอดบทเรียนการ

จัดการศึกษา

3. การอบรมครูผู้สอนและเครือข่าย

4. การติดตามผลการด าเนินงาน 

ฯลฯ

1) สถานศึกษาท่ีด าเนินการจัด

การศึกษา จ านวน 24 แห่ง 

2) ผู้บริหาร ครูผู้สอน และ

เครือข่ายท่ีจัดการศึกษาส าหรับ

บุคคลไม่มีหลักฐานทะเบียน

ราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 

จ านวน 142 คน 

3) เครือข่าย จ านวน 12 แห่ง

                     -                  59,900              242,800                 30,810              333,510 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศกพ.

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายชาติพันธ์ุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

ติดตามผลการด าเนินงานจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายชาวเล

ติดตามผลการด าเนินงาน และ

ประเมินผลการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กลุ่มเป้าหมายชาวเล จ านวน 2 คร้ัง

                     -                        -                  24,440                 45,560               70,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศกพ.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับ

คนพิการ

1. ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร

2. ประชุมปฏิบัติการจัดท าส่ือรายวิชา

3. ประชุมปฏิบัติการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัว

ส าหรับคนพิการ 

4. จัดท าฐานข้อมูลคนพิการท่ีอยู่นอกระบบ

การศึกษา 

5. ประชุมช้ีแจงผู้บริหาร ส านักงาน กศน. 

จังหวัด อ าเภอ ในการจัดการศึกษาส าหรับ

คนพิการ ฯลฯ

คณะท างาน จ านวน 25-30 คน 

ผู้บริหาร 77 จังหวัด

                     -            237,433.33          237,433.33           237,433.33              712,300 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศกพ.

5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยส าหรับเด็กด้อยโอกาส ปีงบประมาณ

 2565

1. การอบรมครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาสในการ

จัดการศึกษาในยุคภาวะปกติใหม่ (New 

normal) 

2. จัดท าหลักสูตร รายวิชาเลือก กศน.ส าหรับ

เด็กเร่ร่อน 

3. ประชุมเชิงวิชาการเพ่ือถอดบทเรียนและ

จัดท าเอกสารเผยแพร่ 

4. การติดตามผลการด าเนินงาน ฯลฯ

1) สถานศึกษาท่ีด าเนินการจัด

การศึกษา จ านวน 12 แห่ง 

2) ครูผู้สอนเด็กด้อยโอกาส 

จ านวน 36 คน

                     -                313,940              190,250               241,000              745,190 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศกพ.

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชากร

วัยเรียนท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาและเด็ก

ออกกลางคัน ปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมเชิงวิชาการเพ่ือถอดบทเรียนการ

จัดการศึกษาส าหรับประชากรวัยเรียนท่ีอยู่

นอกระบบการศึกษา 

2. การติดตามผลการด าเนินงาน

สถานศึกษาท่ีด าเนินการจัด

การศึกษา จ านวน 789 แห่ง

                     -                        -                243,000                       -                243,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศกพ.
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

                    -               780,520             262,520               58,960          1,102,000 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรม

การอ่านและการเรียนรู้ เพ่ือป้องกันโรคสมอง

เส่ือม และการลืมหนังสือในผู้สูงอายุของบ้าน

หนังสือชุมชน และประชุมปฏิบัติการพัฒนา

เว็บไซต์บ้านหนังสือชุมชน

1. คัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนท่ีมีความพร้อม

ในการเข้าร่วมโครงการ 

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ

3. บ้านหนังสือชุมชนด าเนินการ

จัดกิจกรรมฯ ตามแผน 

4. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการจัด

กิจกรรม 

5. ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์บ้าน

หนังสือชุมชน 

6. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน

บ้านหนังสือชุมชนในเขตภาคกลาง

 18 แห่ง เจ้าของบ้าน/ผู้มีจิต

อาสา/ครู กศน. และบรรณารักษ์

ห้องสมุดฯ

                     -                453,320                25,920                 12,960              492,200 ภารกิจต่อเน่ือง สพร.

2 โครงการจัดท ามาตรฐานห้องสมุดประชาชน 1. แต่งต้ังคณะท างานฯ (เพ่ิมเติม)

2. ปรับ แก้ไขเน้ือหา/ข้อมูล (ร่าง) มาตรฐาน

ห้องสมุดประชาชน

เอกสารวิชาการ เร่ือง "มาตรฐาน

ห้องสมุดประชาชน ส านักงาน 

กศน." 1 ช่ือเร่ือง

                     -                  46,000                46,000                 46,000              138,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สพร.

3 โครงการ “ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาด” ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมมอบนโยบาย 

2. จัดท าเอกสารและอีบุ๊ก รายงานโครงการฯ 

2564 

3. ด าเนินโครงการ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

สร้างเครือข่ายและ จัดมอบโล่ / หรือเกียรติ

บัตรเชิดชูเกียรติ 

4. ด าเนินงานทางส่ือออนไลน์ ฯลฯ

1) ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาด ต้นแบบ จ านวน 77 แห่ง

2) ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาว

ตลาดในทุกพ้ืนท่ีตามความพร้อม

และความเหมาะสม

                     -                        -                  50,000                       -                 50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 สพร.

สถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลเว็บไซต์ 

2. จัดท าคู่มือใช้งานเว็บไซต์ส าหรับผู้ใช้งาน

และผู้ดูแลระบบ 

3. ทดลองและติดตามการใช้งานเว็บไซต์เพ่ือ

การเรียนรู้ในสภาพจริง 

4. จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์

ระบบเช่ือมโยงแหล่งการเรียนรู้

 - นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 - นักพัฒนาเว็บไซต์ 

 - บรรณารักษ์ 

 - ครู กศน. 

 - ผู้เก่ียวข้อง

                     -                281,200              140,600                       -                421,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สพร.

            104,300           1,175,600             779,300               26,800          2,086,000 

1 โครงการพัฒนาและยกระดับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ของสถาบันการศึกษา

ทางไกล

1.ประชุมปฏิบัติการจัดท ามาตรฐานตัวบ่งช้ี

ของสถาบันการศึกษาทางไกล 

2.ประชุมปฏิบัติการ ก าหนดค่าเป้าหมาย 

3.ประชุมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา 

4.จัดพิมพ์แนวทางและรายงาน

1.แนวทางการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2.เคร่ืองมือเก็บข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน

3.รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)

                     -                  45,600              128,300                  6,100              180,000 ภารกิจต่อเน่ือง สทก.

2 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ภาค

ภาษาอังกฤษ (English Program) 

ปีงบประมาณ 2565

1.ปรับปรุงและพัฒนาเน้ือหาภาค

ภาษาอังกฤษในรายวิชาท่ีลงทะเบียนในภาค

เรียนน้ัน

ปรับปรุงและพัฒนาเน้ือหา

ภาคภาษาอังกฤษในรายวิชา

ท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนน้ัน 

10 รายวิชา (ภาคเรียนละ 5 

รายวิชา)

                     -                        -                306,000                       -                306,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สทก.

3 โครงการจัดและพัฒนาการศึกษาทางไกล 

ประเภทการศึกษาต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ ส าหรับประชาชน ปีงบประมาณ 2565

1.พัฒนา/ปรับปรุง/หลักสูตร ส่ือ คู่มือการ

เรียนกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล

ประเมินผล 

2.จัดการศึกษาต่อเน่ือง 

3.ส ารวจ ติดตามและประเมินผล

1) ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร – ส่ือ

 คู่มือการเรียน 1 – 2 หลักสูตร 

2) จัดการศึกษาทางไกล ประเภท

การศึกษาต่อเน่ือง

             104,300              130,000              145,000                 20,700              400,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สทก.

สถาบันการศึกษาทางไกล
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

4 โครงการการพัฒนาระบบการศึกษาออนไลน์ 

ภาคภาษาไทย

จัดท าเน้ือหาบทเรียน กิจกรรม และพัฒนา

ระบบการศึกษาออนไลน์

จัดท าเน้ือหาบทเรียน กิจกรรม 

และพัฒนาระบบการศึกษา

ออนไลน์ ส าหรับจัดการศึกษา

ทางไกล หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 ภาคภาษาไทย

 จ านวน 1 ระบบ เ

                     -             1,000,000              200,000                       -             1,200,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สทก.

            200,000             500,000             500,000              200,000          1,400,000 

1 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วย

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

1.พัฒนาเว็บไซต์ จ านวน 4 เว็บไซต์

เพ่ือสามารถให้บริการส่ือออนไลน์

บน Device ต่างๆ 

2.ผลิตรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาแนะน า

อาชีพท่ีเหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ 26 รายการ 

3.ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์/จัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 กิจกรรม

จ านวนผู้รับบริการส่ือเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของ ศท

 ไม่ต่ ากว่า 2,000,000 VIEW

             200,000              500,000              500,000               200,000           1,400,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศท.

                    -               149,000                     -                460,000             609,000 

1 โครงการพัฒนาส่ือนิทรรศการจ าลองเสมือน

จริง (3D Virtual Exhibition)

1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เน้ือหาฯ

2. จ้างจัดท าส่ือนิทรรศการจ าลองเสมือนฯ

3. ประเมินผลและสรุปรายงาน

นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ 

และประชาชนท่ัวไปไม่น้อยกว่า 

10,000 คน ต่อปี

                     -                        -                        -                 200,000              200,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.เอกมัย

2 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ

 Science @home

1. ประชุมหารือเตรียมรูปแบบการจัด

กิจกรรมฯ

2. ด าเนินการจัดท าชุดกิจกรรมเคล่ือนท่ี

จัดกิจกรรมตามนโยบาย คร้ังท่ี 1

3. ด าเนินการจัดท าชุดกิจกรรมเคล่ือนท่ี

จัดกิจกรรมตามนโยบาย คร้ังท่ี 2

นักเรียน นักศึกษา ท้ังในระบบ

และนอกระบบโรงเรียน และ

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีส่วน

ภูมิภาค 4,000 คน

                     -                149,000                      -                         -                149,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.เอกมัย

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

3 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ส าหรับนักศึกษา 

กศน. ประจ าปี พ.ศ. 2565

1. วางแผนงาน/ประชุมคณะท างาน

2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง/

เตรียมกิจกรรม

3. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานฯ

1. สถานศึกษา สังกัด กศน.เขต

2. สถานศึกษา สังกัด กศน.จังหวัด

                     -                        -                        -                 180,000              180,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.เอกมัย

4 โครงการการประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) 

ส าหรับนักศึกษา กศน. ในรูปแบบ New 

Normal

จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show) ส าหรับนักศึกษา กศน.

1. นักศึกษา กศน. 

2. ครู กศน.

รวมท้ังส้ิน 95 คน

                     -                        -                        -                   80,000               80,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.เอกมัย

                    -               184,000               66,000               50,000             300,000 

1 โครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง

คุณภาพ Science @home

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจ าวัน

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ดาราศาสตร์

3. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ท่ัวไป 1,000 คน

                     -                100,000                50,000                 50,000              200,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.รังสิต

2 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการศึกษา

1. ประชุมเพ่ือพัฒนารูปแบบการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ 

2. ส ารวจความต้องการส่ือเทคโนโลยี 

3.แต่งต้ังคณะกรรมการ/ประชุมจัดท า

ข้อก าหนดรายละเอียดการ 

4. ด าเนินการพัฒนา 

5.ทดสอบส่ือการเรียนรู้ 

6. จัดท าส่ือ/กิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรม

7. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

8. สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป/ผู้เข้าสนใจ 

จ านวน 50,000 คน

                     -                  84,000                16,000                       -                100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.รังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษารังสิต
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4

        1,743,100         7,173,697         6,045,949         4,222,255        19,185,000 

             61,285         1,752,010         1,455,983            695,721         3,965,000 

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ              33,300            324,220            374,840            242,640            975,000 

1 โครงการพัฒนาคลังความรู้ในระบบออนไลน์เพ่ือ

ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย

1. ศึกษานโยบายต้นสังกัด 

2. แต่งต้ังคณะท างาน 

3. ประชุมวิเคราะห์ รูปแบบคลังความรู้ในระบบ

ออนไลน์ฯ 

4.พัฒนาคลังความรู้ 

5.จัดท าเน้ือหาความรู้ 

6. ประชุมปฏิบัติ การบรรณาธิการเน้ือหาและจัดท า

ส่ือความรู้ในรูปแบบเว็บบล็อก 

7. เผยแพร่ส่ือความรู้ข้ึนในระบบออนไลน์ 

8.สรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการ

1) บทความความรู้ในรูปแบบเว็บบล็อก 

จ านวน 30 เร่ือง 

2) ผู้ใช้บริการผ่านทางคลัง

ความรู้ในระบบออนไลน์ จ านวน 15,000 คน

                   -                      -                      -                30,000              30,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

2 โครงการประกวดส่ือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน

ระบบออนไลน์

1. ประชุมจัดท าเกณฑ์การประกวดผลงานพัฒนา

นวัตกรรม

ระบบช่วยเหลือผู้เรียน และ

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ในระบบออนไลน์ 

2. การประกวดผลงานพัฒนานวัตกรรมระบบ

ช่วยเหลือผู้เรียน

และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

ในระบบออนไลน์ 

1) ผลงานนวัตกรรมระบบช่วยเหลือผู้เรียน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีส่งเข้าประกวด 17

ผลงาน 

2) ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน

ระบบออนไลน์ ประเภทการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ท่ีส่งเข้าประกวด จ านวน 17 ผลงาน 

3)ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใน

ระบบออนไลน์ ฯลฯ

                   -                21,600              98,400                    -               120,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค

 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

สถานศึกษาข้ึนตรง

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 (สถานศึกษาข้ึนตรง)

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.การเตรียมก่อนการการพัฒนา

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าส่ือ

3.ด าเนินการฝึกอบรม 

4.สรุปผลการพัฒนาและจัดท ารายงาน ประเมินผล

5.แจ้งผลการพัฒนา

6.การประเมินผลโครงการ

7.นิเทศ ติดตามผล

1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 สายงานการสอน

จ านวน  50  คน

2) รายงานการประเมินผลผลการใช้หลักสูตร 

จ านวน 1 เร่ือง

                   -                  7,320             132,920              29,760             170,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

4 โครงการการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.ศึกษาหลักการ ทฤษฎี กระบวนการ 

2.จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือยกร่างหลักสูตร

3.ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึน 

4.จัดท าส่ือประกอบหลักสูตร

ฯลฯ

หลักสูตรเพ่ือการพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

จ านวน 2 หลักสูตร

                   -                12,900              39,700                1,400              54,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษา

 และส่งเสริมการจัดกิจกรรม กศน.ในเขตภาคเหนือ

 ปี 2565

1. ประชุมประสานแผน

2. นิเทศ ติดตาม และรายงานผล

3. ประชุมคัดเลือกผลงานดีเด่น

4. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

5. พัฒนาบุคลากรสังกัดสถาบัน กศน.ภาคเหนือ 

6. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

1. ประชุมประสานแผน จ านวน 6 คร้ัง 

2.นิเทศงานตามนโยบาย 

2 คร้ัง

3. คัดเลือกผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ จ านวน 2

 คร้ัง 

4. ประชุมและรับการประเมินโดยต้นสังกัด 

จ านวน 1 คร้ัง 

5.พัฒนาบุคลากร 1 คร้ัง จ านวน 30 คน

             33,300             113,840              62,500             118,760             328,400 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

6 โครงการสร้างส่ือการสอนโดยใช้โปรแกรม Prezi 

ส าหรับครู กศน.

1.ประชุมแต่งต้ังคณะท างาน

2.ประชุมจัดท าหลักสูตรการอบรม

3.ประชุมวางแผนกับคณะท างาน 

4. จัดการอบรมฯ 

5. ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ 

6. สรุปผลโครงการ 

ครู กศน. จ านวน 50 คน                    -                  3,400              41,320              12,280              57,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. 

ด้านการจัดท าหนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี

ปีงบประมาณ 2565

1. จัดพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม

2. ด าเนินการฝึกอบรม  

3. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมทักษะการจัดท า

หนังสือเรียนรายวิชาเลือกเสรี  

4. ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้

ครู กศน. ในเขตภาคเหนือ 

ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีปกติ  

จ านวน   80  คน

                   -               156,720                    -                28,880             185,600 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

8 โครงการการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดท า

โปรแกรมส าเร็จรูป (Mobile Application for 

education) เพ่ือการจัดการศึกษาออนไลน์

1.ประชุมแต่งต้ังคณะท างาน

2.ประชุมจัดท าหลักสูตรอบรม

3.ประชุมวางแผนกับคณะท างาน 

4. จัดการอบรมฯ 

5. ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ 

6. สรุปผลโครงการ 

ครู กศน. จ านวน 50 คน                    -                  8,440                    -                21,560              30,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง -                  577,095           212,895           55,010                        845,000 

1 โครงการสนับสนุนและนิเทศ ก ากับ ติดตามการ

ด าเนินงานของส านักงาน กศน. จังหวัดในเขตภาค

กลาง

1. การประชุมประสานแผน

2. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม

3. การประชุมคณะกรรมการนิเทศฯ

4. ประชุมสรุปและรายงานผล

5. สรุปผลการด าเนินงาน

ส านักงาน กศน.จังหวัดในเขตภาคกลาง 

จ านวน 18 จังหวัด

                   -                12,495              12,495              55,010              80,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคกลาง

2 โครงการผลิตส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้

ตลอดชีวิต

1. แต่งต้ังคณะท างานประชุมและวางแผน

2. ประชุมจัดท าหลักสูตร

3. ประสานงานผู้เข้าร่วมโครงการ/สถานท่ี

4. ด าเนินการจัดฝึกอบรม

5. นิเทศ ติดตาม และรายงานผล

6. สรุป/รายงานผล

ครู กศน. ในเขตภาคกลาง 17 จังหวัด ๆ ละ

 2 คน จ านวน 34 คน

                   -                      -               200,400                    -               200,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคกลาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแนวทางการ

น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การ

ปฏิบัติ ระดับภาคกลาง ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมวางแผน

2. ด าเนินารจัดอบรม

3. สรุป รายงานผล

ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 

ของส านักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา

ข้ึนตรงในพ้ืนท่ีภาคกลาง

จ านวน 50 คน

                   -               132,000                    -                      -               132,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคกลาง

4 โครงการอบรมการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ 

ด้านเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และโคก 

หนอง นา โมเดล ส าหรับครู กศน. ประจ าปี 2565

1. ประชุมวางแผน

2. ด าเนินการจัดอบรม

3. สรุป รายงานผล

ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 

ของส านักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา

ข้ึนตรงในพ้ืนท่ีภาคกลาง 

จ านวน 50 คน

                   -               166,540                    -                      -               166,540 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคกลาง

5 โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ระดับภาคกลาง 

ประจ าปี 2565

1. ประชุมวางแผน

2. ด าเนินการจัดอบรม

3. สรุป รายงานผล

ข้าราชการครู หรือบุคลากรทางการศึกษา 

ของส านักงาน กศน.จังหวัด/สถานศึกษา

ข้ึนตรงในพ้ืนท่ีภาคกลาง 

จ านวน 50 คน

                   -               206,000                    -                      -               206,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคกลาง

6 โครงการมหกรรมวิชาการ "การจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย"

ระดับภาคกลาง ประจ าปี 2565

1. ประชุมวางแผน

2. ด าเนินการจัดอบรม

3. สรุป รายงานผล

1. ส านักงาน กศน. จังหวัด/สถานศึกษาข้ึน

ตรง 

18 จังหวัด

2. ครู นักศึกษา ผู้รับบริการ

ภาคีเครือข่าย และประชาชนท่ัวไป จ านวน 

300 คน

                   -                60,060                    -                      -                60,060 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคกลาง

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27,985             322,505           574,918           374,591                   1,300,000 

1 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.จัดการศึกษาต่อเน่ือง 

2.ติดตามและสรุปผล

การด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป                    -                55,000              55,000              10,000             120,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาต่อเน่ือง

1.ประชุมปฏิบัติการจัดท าและบรรณาธิการหลัก

สุตร 

2.ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ต่อเน่ือง 

3.ติดตาม สรุปรายงานผล

ข้าราชการครูในสังกัดส านักงาน กศน. 

ในภาคตะะวันออก

เฉียงเหนือ ท้ัง 20 จังหวัด

จ านวน  40  คน

                   -                      -                27,600                4,000              31,600 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

3 โครงการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรวิทยากรโยคะ 

ส าหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ Application

Facebook ประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565

1. การพัฒนาหลักสูตร

2. พัฒนาบุคลากรออนไลน์

3. ติดตามและรายงานผล

ครู กศน. หรือบุคลากร 

กศน. ท่ีจบหลักสูตร

วิทยากรโยคะ ส าหรับ

ผู้สูงอายุ จ านวน 20 คน

                   -                      -                20,000                    -                20,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการการพัฒนาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้

ในรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก

1.ส ารวจความต้องการ 2.พัฒนาส่ือส่งเสริมการ

เรียนรู้ตามอัธยาศัยรูปแบบหนังสือเล่มเล็ก 3.

เผยแพร่ 4.สรุปติดตามและรายงานผล

1) หนังสือเล่มเล็ก จ านวน  

3 รายการ/หลักสูตร 

2) จ านวนจัดพิมพ์ 1,000 เล่ม

ต่อหลักสูตร รวม 3,000 เล่ม

3) เผยแพร่ 1,000 เล่ม

                   -                      -                60,000              32,640              92,640 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรบรรณารักษ์ห้องสมุด

ประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

หลักสูตรการพับผ้าขนหนูเป็นของเล่น

1.การปรับปรุงหลักสูตร          

2. พัฒนาบุคลากร (ออนไลน์)   

3. ติดตามและรายงานผล

บรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าท่ีห้องสมุด

ประชาชน จ านวน 

20 คน

                   -                      -                      -                20,000              20,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

6 โครงการการศึกษาแนวโน้มและแนวทางท่ีพึง

ประสงค์ของการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ภายหลังภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019

1.ศึกษาสภาพ 

2.สร้างเคร่ืองมือ 

3.เก็บรวบรวมข้อมูล 

4.สรุปการวิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่

ข้าราชการครู ผู้ทรงคุณวุฒิ                    -                  2,500              27,080                3,620              33,200 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

7 โครงการผลิตส่ือเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะอาชีพสู่ความม่ันคงของพ้ืนท่ีชายแดน

1. จัดประชุมเตรียมเน้ือหาวัสดุ

2. ผลิตส่ือวีดิทัศน์  10 รายการ

ครู กศน. ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                    -                68,000              38,000              38,000             144,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

8 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

1. จัดท าเว็บไซด์สถาบัน

2. ประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนน าพัฒนาส่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก

3. อบรมพัฒนาส่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอินโฟ

กราฟิก

ครูและบุคลากรในสังกัด  

จ านวน 30 คน

                   -                39,387                    -                37,413              76,800 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

9 โครงการพัฒนาบุคลากรผู้ท าหน้าท่ีนิเทศ ก ากับ 

ติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือขับเคล่ือนการ

ด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานของ

ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ประชุมคณะกรรมการฯ 

2.ประสานงานการนิเทศ 

3.ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 

4.ติดตามผล

ผู้บริหาร ศึกษานิเทศ ครู                    -                40,000              40,000             100,900             180,900 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

10 โครงการการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการเตรียมความ

พร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.ศึกษาข้อมูล 

2.ประชุมช้ีแจง/ปฏิบัติการ 

3.สรุปผล

บุคลากรของสถาบัน กศน.ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

             10,120              10,120              10,120              10,120              40,480 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

11 โครงการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1.จัดประชุม 

2.อบรม/ศึกษาดูงาน 

3.สรุปผล

บุคลากร สถาบันฯ และเครือข่าย                    -                20,000             100,000              20,000             140,000 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

12 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบัน กศน.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนาบุคลากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุคลากรสถาบัน กศน.ภาคะวันออก

เฉียงเหนือ  จ านวน  15  คน

                   -                44,000              40,000              10,400              94,400 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

13 โครงการพัฒนางานตามนโยบายกระทรวง ศธ.และ

ส านักงาน กศน.

1.จัดประชุม 

2.พัฒนางานตามนโยบาย

บุคลากร กศน.จ านวน 20 คน                    -                      -               113,620              44,000             157,620 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ14 โครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เพ่ือการปฏิบัติงาน

อบรมโครงการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุเพ่ือ

การปฏิบัติงาน

ครูและบุคลากรในสังกัด  

จ านวน 25 คน

                   -            25,633.33          25,633.33          25,633.33              76,900 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ
15 โครงการการปลูกนาข้าวในสระน้ า

เพ่ือการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมวางแผน 

2.อบรม 

3.ติตตาม 

4.สรุปผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

จ านวน 12 คน

             17,865              17,865              17,865              17,865              71,460 ภารกิจต่อเน่ือง สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออก -                  528,190           293,330           23,480                        845,000 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย ตามนโยบายและจุดเน้น

การด าเนินงานของส านักงาน กศน. ประจ าปี พ.ศ. 

2565

1. กิจกรรมประชุมประสานแผน

2. สรุปผลประชุมประสานแผน

3. กิจกรรมนิเทศติดตาม

4. สรุปผลนิเทศติดตาม

1) ผู้บริหารส านักงาน กศน.จังหวัด/

สถานศึกษาข้ึนตรง  จ านวน 12 คน

2) เจ้าหน้าท่ีแผนส านักงาน กศน.จังหวัด/

สถานศึกษาข้ึนตรง

จ านวน 12 คน

3) คณะท างาน สถาบัน กศน.ภาคตะวันออก

  จ านวน 20 คน

                   -                38,730              48,970                    -                87,700 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

2 โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลชุมชน

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1.ประชุมวางแผนออกแบบกระบวนการฝึกอบรม 

(P) 

2.ด าเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนท่ีก าหนด (D)

3.ด าเนินการติดตามผลหลังจากการฝึกอบรม (C)

4.ประชุมสะท้อนผล (A)

1) ครู กศน.ต าบล จาก 67 อ าเภอ ๆ ละ 

1 คน  จ านวน 67 คน 

2) คณะท างาน  จ านวน 10 คน 

3) คณะวิทยากร  จ านวน 2 คน 

                   -               197,300                    -                      -               197,300 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก
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 งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ืองหลักสูตรทักษะความ

เข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ

1 จัดการศึกษาต่อเน่ืองหลักสูตรทักษะความเข้าใจ

และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลส าหรับผู้สูงอายุ 

2 การประชุมติดตามผลการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 

3 การสรุปผลและจัดท ารายงาน

ผู้สูงอายุ จ านวน 40 คน                    -                32,160              32,160              15,680              80,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาต่อเน่ืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 (EEC)

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

2 การติดตามผลการอบรม 

3 การสรุปผลและจัดท ารายงาน

ข้าราชการครูและครู กศน. จ านวน 38 คน                    -                      -               112,200                7,800             120,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

5 โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.หลักสูตรภาษาจีน

อย่างง่ายสไตล์ Mind Map

1 ประชุมคณะกรรมการ

2 จัดท าและเสนอโครงการ 

3 ด าเนินโครงการตามแผน 

4 นิเทศ ติดตามประเมินผล

ประกอบด้วย ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ 

ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครู กศน. 

และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 40 คน

                   -               160,000                    -                      -               160,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาระบบ

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

1 จัดท าหลักสูตรและส่ือ 

2 อบรมปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากร

3.ติดตามผลการน าไปใช้ 

4 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

1 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8 คน 

2 ครู/บุคลากร สถานศึกษาข้ึนตรง 

จ านวน 3 คน 

3 ครู/บุคลากรทางการศึกษา กศน.อ าเภอ 

จ านวน 24 คน

                   -               100,000                    -                      -               100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

7 โครงการการพัฒนาบุคลากรผลิตรายการ

ถ่ายทอดสดออนไลน์เพ่ืองานด้านการศึกษา

1. จัดท าหลักสูตรและส่ือ ท่ีใช้ในการอบรม

2. อบรมปฏิบัติการ

3. ติดตามผลการน าไปใช้

4. รายงานสรุปผลการเนินงาน

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  

24 คน

2) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 8 คน

3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานศึกษาข้ึนตรง จ านวน 3 คน

                   -                      -               100,000                    -               100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบัน กศน.

ภาคตะวันออก

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 1,153,115        3,408,083        2,572,943        2,419,858        9,554,000        

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษากาญจนบุรี 120,000           162,000           140,000           140,000                      562,000 

1 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science @home

1. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์แก่ผู้สูงอายุ

3. กิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านส่ือมัลติมีเดีย

4. กิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่าย

นักเรียนในระบบ ครูในระบบ  นักศึกษา 

กศน. ครู กศน.  ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ 

จ านวน 25,100 คน 

             20,000              30,000              10,000              35,000              95,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศว.กาญจนบุรี
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2 โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สถานศึกษาได้รับการพัฒนา จ านวน 3 

รายการ

            100,000             102,000                    -                      -               202,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.กาญจนบุรี

3 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์ 1. กิจกรรมสร้างเยาวชน เยาวชนสร้างชาติ

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์

ความรู้ เร่ืองโครงงานวิทยาศาสตร์

3. กิจกรรมสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

นักเรียนในระบบ ครูในระบบ  นักศึกษา 

กศน. ครู กศน.  ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุ   

จ านวน 1,250 คน 

                   -                10,000              20,000             105,000             135,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.กาญจนบุรี

4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ และ ดาราศาสตร์

ผู้บริหาร ข้าราชการครู เจ้าหน้าท่ี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

กาญจนบุรี จ านวน 20 คน

                   -                      -               100,000                    -               100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ศว.กาญจนบุรี

5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1.กิจกรรมพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต 1. บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษากาญจนบุรี จ านวน 20 คน 

2. ระบบอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 ระบบ

                   -                20,000              10,000                    -                30,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศว.กาญจนบุรี

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาขอนแก่น 16,800             176,522           239,900           128,778                      562,000 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมพูนความรู้

ของบุคลากร

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สัมพันธ์สร้างสรรค์

องค์กร

2. อบรมบุคลากรการพัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์

ชุมชน

3. กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และแลกเปล่ียน

เรียนรู้

ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

ขอนแก่น จ านวน 28 คน

             16,800              18,400              64,800                    -               100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น

2 โครงการเด็กดีนักวิทย์ฯ พิชิต Learning new way 1. จัดกิจกรรมนิทรรศการร่วมกับหน่วยงาน

เครือข่ายในรูปแบบ Onsite

2. การประกวดแข่งขัน/การแสดงบนเวที

เด็ก เยาวชน นักเรียนในระบบ นักศึกษา 

กศน. และประชาชนท่ัวไป จ านวน 5,000 คน

 0              50,000                    -                      -                50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น

3 โครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ 1. จัดกิจกรรมชีวีมีสุขด้วยสารจากสมุนไพรใกล้ตัว

เร่ือง การท าลูกประคบสมุนไพร

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุสุขภาพดี

1. ผู้สูงอายุ และประชาชนท่ัวไป จ านวน 60

 คน

2. ชุมชนในเขตอ าเภอบ้านไผ่ 7 ชุมชน

                   -                      -                20,000                    -                20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น
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4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ิมทักษะทางด้าน

วิทยาศาสตร์

1. จัดท าส่ือ นิทรรศการและฐานการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ 4 เร่ือง

2. พัฒนาส่ือ ปรับปรุงซ่อมแซมนิทรรศการฐานการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์

3. จัดกิจกรรมเชิงรุกส่งเสริมการจัดการศึกษาการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์

ครู/นักเรียน ครู/นักศึกษา กศน. และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,500 คน

                   -                55,000              30,000              15,000             100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น

5 โครงการมหกรรมวิทยาศาสตร์สัญจร 1. จัดท าส่ือนิทรรศการฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชุดเคล่ือนท่ี 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สัญจร 

ให้บริการนักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. และ

ประชาชนท่ัวไป ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ครู/นักเรียนในระบบ  ครู/นักศึกษา กศน

และประชาชนท่ัวไป จ านวน 5,500 คน

                   -                33,300              66,700                    -               100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น

6 โครงการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

(Science Show)

1. จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพ้ืนท่ี 

ประจ าปี 2565

2. ส่งเสริมและสนับสนุนทีมชนะเลิศ ระดับพ้ืนท่ี 

เข้าร่วมการประกวดระดับประเทศ

ครู/นักเรียนในระบบ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

 4 จังหวัด (ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู 

และอุดรธานี)  จ านวน 100 คน

                   -                      -                10,000              30,000              40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น

7 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

2. ติดตาม/ตรวจสอบ การด าเนินงานประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. ประเมินตนเอง

1. ข้าราชการและบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาขอนแก่น จ านวน 28 คน 

2. คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 8 คน

                   -                19,822                    -                  5,178              25,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น

8 โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้

โครงงานวิทยาศาสตร์

1. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ส าหรับ ครู กศน.

2. จัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

นักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนท่ี

3. เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงาน

วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน. ระดับประเทศ

ครู/นักศึกษา กศน. เขตพ้ืนท่ีบริการ 4 

จังหวัดขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู  และ

อุดรธานี   จ านวน 600 คน

                   -                      -                11,400              38,600              50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น
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9 โครงการจุดประกายความคิด ส่งเสริม

นักวิทย์ ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

1. กิจกรรมถวายเคร่ืองราชสักการะ พระบิดาแห่ง

วิทยาศาสตร์ไทย

2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดสด รูปแบบออนไลน์ ด้าน

วิทยาศาสตร์

3. จัดกิจกรรมให้กับหน่วยงานเครือข่าย (ใน

รูปแบบสัปดาห์วิทย์สัญจร)ฯ

นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 12,000 คน

                   -                      -                37,000              40,000              77,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ขอนแก่น

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง 54,150             173,050           200,050           134,750                      562,000 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ความเส่ียงในองค์กร

1.ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายในสถานศึกษา 

2.ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ ศว.ตรัง 

(ITA) 

3.กิจกรรมจิตอาสา และ กิจกรรม 5 ส. 

4.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

บุคลากรผู้รับผิดชอบของศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาตรังจ านวน 23 คนและ

เครือข่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จ านวน 100 คน

               3,250              15,250                3,250                3,250              25,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศว.ตรัง

2 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน

2.ประสาน งานภาคีเครือข่าย

3.ด าเนินการตามแผนกิจกรรม

4.นิเทศ ติดตามผลการด าเนินโครงการ

5.สรุปและประเมินผลโครงการ

6. รายงานผลปฏิบัติงาน

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาตรัง จ านวน 23 คน

                   -                25,000                    -                      -                25,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศว.ตรัง

3 โครงการส่งเสริมพันธมิตรเครือข่าย 1.ประชุมช้ีแจง  และวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ

2.ด าเนินงานตามโครงการ 

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

 1) เครือข่ายท่ีเป็นหน่วยงาน สถานศึกษา 

องค์กรต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 5 จังหวัด

จ านวน 30 แห่ง

 2) เครือข่ายท่ีเป็นบุคคลภายนอก 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ จ านวน 50 แห่ง

               5,000                5,000                5,000                5,000              20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้นวัตกรรมและ

เทคโนโลยี

1. ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ   

2. ด าเนินงานตามโครงการ

3. นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

ครูและนักเรียนในระบบโรงเรียน อาจารย์

และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,000 คน

               4,900              24,800              31,800                3,500              65,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และการ

ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ   

2.ด าเนินงานตามโครงการ

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

ครูและนักเรียนในระบบ อาจารย์และ

นักศึกษานอกระบบ จ านวน 200 คน

                   -                      -                20,000              40,000              60,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง

6 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1.แลกเปล่ียนเรียนรู้การด้านการเงินบัญชี และพัสดุ

 เบ้ืองต้น

2.การเขียนวิจัยอย่างง่าย

3.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดสร้างท านิทรรศการ การ

เขียน TOR

4.พัฒนาบุคลากรการกิจกรรมรูปแบบออนไลน์

5.พัฒนาบุคลากรด้านสรุปผลการด าเนินงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการครู  นักวิชาการศึกษา

และเจ้าหน้าท่ี แกนน าชุมชน จ านวน 100 คน

               9,000                8,000              10,000              33,000              60,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์

และการแสดงทางวิทยาศาสตร์ประจ าปี 2565

1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ

2.ด าเนินงานตามโครงการ

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียนและนักศึกษาท้ังในและนอกระบบ

โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

5 จังหวัด ตรัง กระบ่ี พังงา ภูเก็ต 

ระนอง และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาตรัง จ านวน 100 คน

                   -                      -                40,000                    -                40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

8 โครงการวิทยาศาสตร์เพ่ือชุมชน

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ

2.ด าเนินงานตามโครงการ

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

ครู และนักเรียนในระบบ อาจารย์และ

นักศึกษานอกระบบ

และประชาชนท่ัวไป จ านวน 

1,000 คน

             14,000              25,000              12,000                9,000              60,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง

9 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science @home

1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ 

2.การด าเนินงานตามโครงการ

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา

และประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,000 คน

               4,000              13,000              15,000              13,000              45,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง

10 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ

2.ด าเนินการตามโครงการ

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

ครูและนักเรียนในระบบโรงเรียน อาจารย์

และนักศึกษานอกระบบโรงเรียน และ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,000 คน

             10,000              24,000              18,000                8,000              60,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง

11 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

เพ่ือการเรียนรู้

1.ประชุมช้ีแจงและวางแผนการด าเนินงานและ

เขียนโครงการ 

2.การด าเนินงานตามโครงการ

3.นิเทศติดตามและรายงานสรุปผลการด าเนินงาน

โครงการ

พัฒนาฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน

เพ่ือการเรียนรู้ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาตรัง เพ่ือให้รองรับกลุ่มเป้าหมาย

ทุกช่วงวัย จ านวน  

15,000  คน

               4,000              33,000              45,000              20,000             102,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ตรัง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครพนม -                  187,333           187,333           187,333                      562,000 

1 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science @home

 กิจกรรมบูรณาการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง

คุณภาพ science @ home 

1) นักศึกษา กศน. และนักเรียนในระบบ  

จ านวน  2,000  คน 

2) ประชาชนท่ัวไป  จ านวน

500  คน

                   -           187,333.33         187,333.33         187,333.33             562,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครพนม
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา 48,000             186,815           59,185             268,000                      562,000 

1 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2. ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรม

3. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ วัสดุ

4. อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายครูผู้สอน 

5. สรุปและรายงานผล

ครูผู้สอน/บุคลากรทางการศึกษา สังกัด

ส านักงาน กศน.ในเขตพ้ืนท่ีบริการ จ านวน 

40 คน

                   -                70,000                    -                      -                70,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครราชสีมา

2 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการการพัฒนาของ

บุคลากร

2. เสนอแผนการพัฒนาตนเองจากหน่วยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน

3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

4. เสนอขออนุมัติโครงการ

5. ด าเนินการพัฒนา

6. สรุปและรายงานผล

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครราชสีมา

 จ านวน 19 คน

                   -                50,000                    -                      -                50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครราชสีมา

3 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2.ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน

3. จัดเตรียมเอกสาร /ส่ือ/ อุปกรณ์ / สถานท่ี 

ในการจัดกิจกรรม

4. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

5. สรุปและรายงานผล

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีบริการจ านวน 

1,500 คน

                   -                      -                      -               158,000             158,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครราชสีมา

4 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

สถานศึกษา และการประเมินสถานศึกษาโดยต้น

สังกัด

2.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศและ

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

บุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครราชสีมา จ านวน 19 คน

                   -                41,815                4,185                    -                46,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครราชสีมา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนท่ี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2.ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรม

3.จัดเตรียมเอกสารส่ือประกอบกิจกรรม

4.จัดกิจกรรม

5. สรุปและรายงานผล

ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

                   -                  5,000              30,000              60,000              95,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครราชสีมา

6 โครงการประกวดทักษะกระบวนการเรียนรู้

ทางวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2.ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรม

3.จัดเตรียมเอกสารส่ือประกอบกิจกรรม

4.จัดกิจกรรม

5. สรุปและรายงานผล

ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

                   -                20,000              25,000              50,000              95,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครราชสีมา

7 โครงการสร้างสุขสมวัยใส่ใจสุขภาพ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2.ประสานหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรม

3.จัดเตรียมเอกสารส่ือประกอบกิจกรรม

4.จัดกิจกรรม

5. สรุปและรายงานผล

ผู้สูงอายุ / ญาติหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุ / อสม. 

ในเขตพ้ืนท่ีบริการ จ านวน 40 คน

             48,000                    -                      -                      -                48,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครราชสีมา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครศรีธรรมราช -                  165,000           20,000             377,000                      562,000 

1 โครงการอบรมาเชิงปฏิบัติการการน าเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์มาใช้ส าหรับการจัดการเรียนการ

สอน

ด าเนินการจัดโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการการน า

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ส าหรับการจัดการ

เรียนการสอน (AI for Education management)

บุคลากรกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน 30 คน

                   -                35,000                    -                      -                35,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.

นครศรีธรรมราช

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้าน

วิทยาศาสตร์

1. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้งาน

บริหาร งานบริการ

2. สรุปผล/รายงาน

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน

                   -                      -                      -               240,000             240,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.

นครศรีธรรมราช
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการส่งเสริมความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว

 ปี 3

1.ประสานการจัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์งาน

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก

3.ประเมินผล

4.สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 70 คน                    -               100,000                    -                      -               100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.

นครศรีธรรมราช

4 โครงการพัฒนาเยาวชนด้วยสังคมวิทยาศาสตร์ : 

หัวใจสีเขียว

1.ประชุมบุคลากรเพ่ือปรึกษาหารือและแต่งต้ังค าส่ัง

2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

3.จัดกิจกรรมตามโครงการ

4.นิเทศติดตามผล

5.สรุปผลและรายงานผล

นักเรียนนักศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ

โรงเรียน ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,000 คน

                   -                      -                      -               100,000             100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.

นครศรีธรรมราช

5 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการ

เรียนรู้ด้วย Quizizz

อบรมออนไลน์ ครู กศน.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ จ านวน 50 คน                    -                      -                20,000                    -                20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.

นครศรีธรรมราช

6 โครงการจิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้

สไตล์ Play and Learn

1.ประชุมบุคลากรเพ่ือปรึกษาหารือและแต่งต้ังค าส่ัง

2.เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ

3.จัดกิจกรรมตามโครงการ

4.นิเทศติดตามผล

5.สรุปผลและรายงานผล

ข้าราขการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาท่ัวประเทศ จ านวน 50 คน

                   -                30,000                    -                      -                30,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.

นครศรีธรรมราช

7 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ระดับพ้ืนท่ีส าหรับนักศึกษา กศน.

ประเภทนวัตกรรมจากขยะ ประจ าปีงบประมาณ 

2565

1.ประชุมจัดท ารายละเอียดการด าเนินงานและ

การประกวดโครงงาน

2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ระดับพ้ืนท่ี ประเภท นวัตกรรมจากขยะ

3.จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ 

4.ประเมินผล/สรุปผล/รายงานผลการด าเนิน

โครงการ

นักศึกษาและครู กศน.ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

จ านวน 150 คน

                   -                      -                      -                37,000              37,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.

นครศรีธรรมราช
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ 37,365             200,983           177,785           145,867                      562,000 

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ี

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการแสดง ทาง

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดการแข่งขันประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค

2. เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ

นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ รวมถึง

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป รวมท้ังส้ิน 245 คน

                   -                      -                      -                93,502              93,502 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครสวรรค์

2 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร

เพ่ือการให้บริการแบบไร้ขีดจ ากัด

1. อบรมให้ความรู้โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

2. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงาน

เครือข่าย

3. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

1) ผู้บริหาร จ านวน 2 คน 

2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 9 คน

3) บุคลากรจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ

 จ านวน 13 คน

                   -                59,628              14,420              10,000              84,048 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครสวรรค์

3 โครงการพัฒนากระบวนการจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย กศน. เพ่ือการ

พัฒนาชุมชนและสังคม

1.จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ค่ายพัฒนาการจัดท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ 

2.จัดกิจกรรมนิเทศและติดตามผลการจัดท า

โครงงานวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน

และการเสริมแรง 

3.จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษา กศน. ระดับพ้ืนท่ี เขตภาคเหนือ

ตอนล่าง จ านวน 1 คร้ัง ฯลฯ

นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา

นอกระบบโรงเรียน (กศน.) รวมถึง

ประชาชนผู้สนใจท่ัวไป รวมท้ังส้ิน จ านวน 

250 คน

             37,365              37,365              37,365              37,365             149,460 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครสวรรค์

4 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ

วิเคราะห์ BIG Data ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. แต่งคณะท างานด าเนินโครงการ

2. น าผลการวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจ 

และข้อเสนอแนะโครงการจัดท าระบบฐานข้อมูล

และวิเคราะห์ BIG Data ท่ีรวดเร็วและทันสมัย 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มาประชุมวางแผนการด าเนินงานกับคณะท างาน

3. น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ประสานงานกับ

ผู้ออกแบบระบบเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและวิเคราะห์ BIG Data ฯลฯ

ระบบฐานข้อมูลท่ีได้รับการปรับปรุงพัฒนา 

จ านวน 1 ระบบ

                   -                  7,000                1,000                    -                  8,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครสวรรค์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ 1. ให้ความรู้พ้ืนฐานดาราศาสตร์

2. จัดท าแผนท่ีดาวอย่างง่าย

3.จัดท าส่ือประกอบการเรียนรู้เร่ือง การระบุ

ต าแหน่งของวัตถุท้องฟ้า

4. นิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน

ครู กศน. และบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัด

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก จ านวน 30

 คน

                   -                26,990                    -                      -                26,990 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครสวรรค์

6 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านระบบนิเวศ 1. จัดจ้าง/จัดท า ระบบนิเวศของสัตว์น้ าในท้องถ่ิน

2. จัดท าป้ายนิทรรศการประกอบการเรียนรู้

3. จัดช้ือ/จัดจ้างในการปลูกต้นไม้ดอก-ไม้ประดับ

จัดท าส่ือ นิทรรศการฐานการเรียนรู้ระบบ

นิเวศของสัตว์น้ าในท้องถ่ินจังหวัด

นครสวรรค์  จ านวน 1 ฐาน

                   -                70,000                5,000                5,000              80,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครสวรรค์

7 โครงการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานครสวรรค์ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2. จัดท าหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมาย

3. จัดเตรียมสถานท่ี ระบบและอุปกรณ์

4. จัดประชุมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย

5. สรุปและรายงานผล

จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคี

เครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

นครสวรรค์ 1 คร้ัง จ านวน 78 คน

                   -                      -               120,000                    -               120,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.นครสวรรค์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 144,000           245,000           91,000             82,000                        562,000 

1 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science @home

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แนวทางพัฒนา

กิจกรรม

2. อบรมเชิงปฎิบัติการ 

3. มหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ศตวรรษท่ี 21 ฯลฯ

เยาวชนทุกสังกัดและประชาชนผู้สนใจ 

บุคลากรศว.นราธิวาส บุคลากร ครูผู้สอน

และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อ่ืน ๆ

จ านวน 3,000 คน

             80,000              80,000              80,000              80,000             320,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.นราธิวาส

2 โครงการคาราวาน ศว.นราธิวาส 

น าวิทยาศาสตร์เชิงรุกสู่ชุมชน

กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เชิงรุกสู่ชุมชน เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจจ านวนบุคลากร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษานราธิวาส 

จ านวน 500 คน

                   -               136,420                    -                      -               136,420 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.นราธิวาส

3 โครงการนวัตกรรมวิทย์เพ่ือชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้

2. ออกแบบและผลิตนิทรรศการ

3. จัดแสดงนิทรรศการ

4. รายงานสรุปและประเมินผลโครงการ

เยาวชนทุกสังกัดและประชาชนผู้สนใจ 

บุคลากรศว.นราธิวาส บุคลากร ครูผู้สอน

และหน่วยงานภาคีเครือข่าย อ่ืน ๆ

จ านวน 1,000 คน

             64,000              20,000                1,000                    -                85,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.นราธิวาส

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงาน กศน.  | 167



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ของนักศึกษา กศน.

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ (Analysis) 

รวบรวมข้อมูล

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบ (Design) 

การจัดเก็บข้อมูล

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา (Development) 

การเผยแพร่ข้อมูล

4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรม

เทคโนโลยี

5. รายงานผลการด าเนินโครงการ

เยาวชน ประชาชนผู้สนใจท่ีมีส่วนร่วม

กิจกรรมบริการวิชาการ

จ านวน 1,000 คน

                   -                  8,580              10,000                2,000              20,580 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.นราธิวาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา 15,000             54,150             196,720           296,130                      562,000 

1 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 1. อบรมให้ความรู้ในการท าวิจัยในช้ันเรียน และ

วิจัยสถานศึกษา

2. สรุปผลการด าเนินการวิจัยในช้ันเรียนของ

ครูผู้สอน

ครูผู้สอนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีการ

ด าเนินการวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 

เร่ือง

             15,000                    -                      -                  2,000              17,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.พระนครศรีอยุธยา

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

1. การประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

2. พัฒนาระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ

3. จัดท ารายงานสรุปผล

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 22 คน

                   -                  1,000                1,000              22,000              24,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.พระนครศรีอยุธยา

3 โครงการศูนย์วิทย์ฯ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science @home

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

2.จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัด

โครงการ

1) ครู กศน. จ านวน 30 คน

2) นักศึกษา กศน. จ านวน 160 คน

3) ประชาชนท่ัวไป จ านวน 160 คน

                   -                17,000              17,500                  500              35,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศว.พระนครศรีอยุธยา

4 โครงการพัฒนาหลักสูตร ส่ือและกิจกรรมการ

เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง หลักสูตรสมรรถนะ

2. อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดกิจกรรมใน

รูปแบบ Active Learning

3. จัดท าคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม และ

จัดท าหลักสูตรของสถานศึกษา

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 32 คน

                   -                36,150              36,150                2,700              75,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.พระนครศรีอยุธยา
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

5 โครงการวิทย์คิดสร้างสรรค์ด้วยโครงงาน

วิทยาศาสตร์

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท าโครงงาน

วิทยาศาสตร์ ส าหรับ นักศึกษา กศน.”

2. การประกวดโครงงาน

ครู นักศึกษา และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

บริการ จ านวน 149 คน

                   -                      -                75,000              50,000             125,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.พระนครศรีอยุธยา

6 โครงการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

1. กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา

 ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการ

แสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

2. กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

ครู นักศึกษา และประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

บริการ จ านวน 125 คน

                   -                      -                      -               123,000             123,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.พระนครศรีอยุธยา

7 โครงการสืบสานศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

1. อบรมส่งเสริมความรู้ด้าน “การผลิตถังหมักก๊าซ

ชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน”

2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงของศว. พระนครศรีอยุธยา

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พระนครศรีอยุธยา จ านวน 52 คน

                   -                      -                58,000                    -                58,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.พระนครศรีอยุธยา

8 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

1. อบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร 

และสร้างขวัญก าลังในให้กับข้าราชการและ

บุคลากรในสังกัด

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ข้าราชการและบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาพระนครศรีอยุธยา จ านวน 

22 คน

                   -                      -                  9,070              95,930             105,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาล าปาง 277,000           215,600           30,000             39,400                        562,000 

1 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home "พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา"

จัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ในหัวข้อเร่ือง

 “การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทย

ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู”

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งครู กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษา  จ านวน 100 คน

             80,000                    -                      -                      -                80,000 กศน. WOW : 

Good 

Partnership

ศว.ล าปาง

2 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home

ผลิตรายการวิทยาศาสตร์ออนไลน์ รายการวิทยาศาสตร์  จ านวน 8 รายการ 

200 เร่ือง

             12,000                4,000                3,000                1,000              20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ล าปาง

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงาน กศน.  | 169



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

3 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home "ศูนย์วิทย์ใกล้ชิดชุมชน"

จัดและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชนจัดและ

ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

ครู กศน.นักศึกษา กศน. และ ประชาชน

ท่ัวไป ในชุมชนบนพ้ืนท่ีสูงซ่ึงเป็นท่ีต้ังของ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า

หลวง” (ศศช.)จ านวน 4 แห่งในจังหวัด

เชียงราย เชียงใหม่ น่าน และแม่ฮ่องสอน 

จ านวน 350 คน

            150,000                    -                      -                      -               150,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ล าปาง

4 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home "พัฒนาระบบบริหารจัดการและ

ส่งเสริมให้ทุกภาคมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา"

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบสนับสนุน

การจัดการศึกษา

2. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่าย

3. สร้างและพัฒนาฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯลฯ

1.บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาล าปาง จ านวน 29 คน

2.ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีบริการ 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ านวน 2,000 คน

             30,000              40,000              22,000                    -                92,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ล าปาง

5 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home "ส่งเสริมและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา"

จัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผ่านทาง 

Facebook,TIKtok ,รายการทางช่อง YouTube 

และ เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ล าปาง

ทุกกลุ่มเป้าหมายนักเรียน  จ านวน 40,000 

 คน

               5,000              10,000                5,000                    -                20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ล าปาง

6 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home การพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

1.พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดท าคลิป

ส่ือการเรียนการสอน

2.พัฒนาลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้

โดยใช้ Google Sites และGoogle Form

3.พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการพัฒนา

หลักสูตร ฯลฯ

ครู กศน.ทุกประเภท ในพ้ืนท่ีบริการ 8 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน (ล าปาง ล าพูน 

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน พะเยา และ

เชียงราย จ านวน 170 คน

                   -                95,400                    -                  4,600             100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ล าปาง

7 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home "เพ่ิมโอกาสให้คนทุกช่วงวัย

เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต"

1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้วิทยาศาสตร์สู่สุข

ภาวะส าหรับผู้สูงอายุ

2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้วิทย์ส าหรับเด็กและ

เยาวชน

3.จัดกิจกรรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ส าหรับ 

นักศึกษา กศน.  

4.จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฯลฯ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 2,700 คน                    -                66,200                    -                33,800             100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ล าปาง
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสระแก้ว -                  257,000           165,000           140,000                      562,000 

1 โครงการประกวดทักษะ ทางด้านวิทยาศาสตร์

 เทคโนโลยี ส่ิงแวดล้อม และนวัตกรรม

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 

(Science Show)

1. นักศึกษา กศน. จ านวน  69 คน 

2. ครู กศน จ านวน  46 คน

3. นักเรียน จ านวน  48 คน

4. ครู จ านวน  32 คน

                   -                      -                      -                90,000              90,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

2 โครงการวิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ชุมชน และโรงเรียน 1.กิจกรรม “วิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่โรงเรียน”

2.กิจกรรม “วิทยาศาสตร์เคล่ือนท่ีสู่ นักศึกษา 

กศน.” 

3.โครงการหน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิม

ให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว

1. ครูในระบบ  จ านวน 300 คน

2. นักเรียนในระบบ  จ านวน 2,000 คน

3. ครูกศน. จ านวน 30 คน

4. นักศึกษา กศน. จ านวน 570 คน

5. ประชาชนท่ัวไป จ านวน 3,000 คน

                   -                30,000              30,000              30,000              90,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.สระแก้ว

3 โครงการวิทยาศาสตร์สู่สุขภาวะทุกช่วงวัย 1.กิจกรรม Vanlentine Wow Wow

2.กิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยวิทยาศาสตร์

สุขภาพ

1.ประชาชนท่ัวไป  จ านวน 300 คน 

2.บุคลากร ศว.สระแก้ว จ านวน 22 คน

                   -                40,000                    -                      -                40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1.กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

นอกระบบฯ

2.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

4.กิจกรรมประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท า

แผนงานและโครงการ

5.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

1.บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

สระแก้ว จ านวน 23 คน

2.กรรมการสถานศึกษา จ านวน 8 คน

                   -                27,000             135,000              20,000             182,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

5 โครงการวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ส าหรับ

ครอบครัว

ค่ายดาราศาสตร์ส าหรับครอบครัว ประชาชนท่ัวไป จ านวน 30 คน                    -                20,000                    -                      -                20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงส่ือการเรียนรู้เพ่ือการศึกษา 1. พัฒนาส่ือนิทรรศการ

2. พัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษา

1.ส่ือวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 เร่ือง

2.ป้ายส่ือประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์

เพ่ือการศึกษาสระแก้ว   จ านวน  1  ป้าย

                   -                40,000                    -                      -                40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว

7 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home

1.กิจกรรม Science for life

2.กิจกรรม Science for development

3.กิจกรรม Science for education

1. ครูในระบบ จ านวน 20 คน

2. นักเรียนในระบบ จ านวน 150 คน

3. ครู กศน. จ านวน 20 คน

4. นักศึกษา กศน. จ านวน 150 คน

5. ประชาชนท่ัวไป จ านวน 60 คน

                   -               100,000                    -                      -               100,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สระแก้ว
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 230,800           191,200           59,400             80,600                        562,000 

1 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 1.กิจกรรมส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมและนวัตกรรมเคล่ือนท่ีสู่

โรงเรียน 

2. กิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน

3. กิจกรรมภาคฤดูร้อน

นักเรียน นักศึกษา ท้ังในระบบและ

นอกระบบ และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 10,000 คน

                   -               100,000              10,000              40,000             150,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สมุทรสาคร

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมให้ทุก

ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

กิจกรรมปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบกล้อง

วงจรปิดและเว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาสมุทรสาคร

1. จ านวนระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ระบบเครือข่าย เว็บไซต์ และระบบกล้อง

วงจรปิด จ านวน 1 ระบบ

2. จ านวนผู้รับบริการศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาสมุทรสาคร จ านวน 

3,000 คน

                   -                17,000              23,000              10,000              50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศว.สมุทรสาคร

3 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคนทุกช่วงวัยให้มี

สมรรถนะและทักษะทางวิทยาศาสตร์ท่ีเหมาะสม

1. ฝึกอบรมมัคคุเทศก์/สัมมนา/ประชุมปฏิบัติการ

2.สร้างส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม/ส่ือเอกสาร

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 20 คน

2. ผู้รับบริการในเขตพ้ืนท่ีบริการ 4 จังหวัด

รวมท้ังเครือข่ายสนับสนุน/ผู้ท่องเท่ียวสัญจร

 จ านวนไม่น้อยกว่า 5,000 คน

            210,400              39,600                    -                      -               250,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สมุทรสาคร

4 โครงการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัด

การศึกษาสถานศึกษา

1. กิจกรรม 5 ส.

2. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี และพัฒนา

แหล่งเรียนรู้

1.ประชาชนท่ัวไปในเขตพ้ืนท่ีบริการ จ านวน

 1,000 คน

2.บุคลากร ศว.สมุทรสาครจ านวน 30 คน

             15,000              15,000              15,000                5,000              50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.สมุทรสาคร

5 โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และ

การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

1. ประชุมจัดท ารายละเอียดการด าเนินงานและ

การประกวดแข่งขัน

2. จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Google Meet 

2. การจัดประกวดโครงงาน

3. การจัดประกวดแข่งขัน

1. นักศึกษา และครู กศน. ในพ้ืนท่ี

ให้บริการ จ านวน 100 คน 

2. นักเรียน และครูในระบบ ในพ้ืนท่ี

ให้บริการ จ านวน 100  คน

                   -                      -                  5,000              25,000              30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สมุทรสาคร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

6 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และภาคี

เครือข่ายในการให้บริการ

2. ประชุมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับระบบการ

ประกันคุณภาพ

3. ประชุมจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

4. จัดเก็บเอกสารและจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง

5. จัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเองและเผยแพร่

ต่อสาธารณชน

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

สมุทรสาคร และคณะกรรมการสถานศึกษา 

จ านวน 30 คน

               3,400                4,600                3,400                  600              12,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สมุทรสาคร

7 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา

จัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา จ านวน 1 คร้ัง

1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 1 คร้ัง

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เข้ารับการพัฒนา จ านวน 20 คน

                   -                10,000                    -                      -                10,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศว.สมุทรสาคร

8 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รูปแบบออนไลน์

1. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

2. ประเมินติดตามผล การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รูปแบบออนไลน์

1. ส่ือการเรียนรู้ประเภทคลิปวิดีโอใน

รูปแบบส่ือออนไลน์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 500

 คลิป

2. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาสมุทรสาคร 

จ านวน 3,000 คน

               2,000                5,000                3,000                    -                10,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.สมุทรสาคร

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษายะลา -                  355,340           206,660           -                             562,000 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานทาง

วิทยาศาสตร์ ส าหรับ กศน. ด้วยกระบวนการ 

STEM ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมหลัก 1 การอบรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการโครงงานทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ กศน. 

ด้วยกระบวนการ STEM ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมหลักท่ี 2 น าเสนอผลงาน นวัตกรรม

โครงงานวิทยาศาสตร์

1. ครู กศน. และนักศึกษา กศน. จ านวน 

155 คน

2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ยะลา จ านวน  28 คน

                   -               101,000                2,000                    -               103,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศว.ยะลา

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงาน กศน.  | 173



 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ด้านส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลักท่ี 1 การเสริมสร้างความรู้ภูมิปัญญา

ท้องถ่ินด้านส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมหลักท่ี 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

คุณภาพผลงานภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ด้านส่ิงแวดล้อม

1. ครู กศน. นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไป จ านวน 155 คน

2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ยะลา จ านวน  28 คน

                   -               136,340              44,660                    -               181,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ยะลา

3 โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาส่ืออินโฟ

กราฟิกเพ่ือสร้างการรับรู้”

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างส่ือดิจิทัล

เพ่ือการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ส่ิงแวดล้อม”

3. การศึกษาเรียนรู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

1) ครู กศน. และบุคลากรทางการศึกษา

จ านวน 60 คน

2) บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษายะลา จ านวน 30 คน

                   -                75,600              92,400                    -               168,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ยะลา

4 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home

กิจกรรมหลักท่ี 1 เสวนา “วิทย์สู่ชุมชน Science

 @home”

กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมท่ี 3 AAR (After Action Review)

1. ผู้บริหาร และครู กศน. จ านวน  62 คน

2. นักศึกษา กศน. และประชาชน  จ านวน  

88 คน

3. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ยะลา จ านวน  30 คน

                   -                42,400              67,600                    -               110,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ยะลา

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี 5,000              295,000           140,000           122,000                      562,000 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

อบรม ศึกษาดูงาน บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

อุบลราชธานี จ านวน 29 คน

                   -                25,000                    -                25,000              50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ศว.อุบลราชธานี

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 1.จัดซ้ือระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์

2.จัดซ้ือชุดโปรแกรมส านักงาน

3.จัดจ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์

4.ปรับปรุงซ่อมแซมเคร่ืองคอมพิวเตอร์         

5.จัดซ้ือสายสัญญาณอุปกรณ์ต่อพ่วงเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ

1. ผู้เข้ารับบริการผ่านอินเทอร์เน็ตและ

เว็บไซต์ 50,000 คน

2. บุคลากรภายในสถานศึกษา 20 คน

               5,000                5,000              10,000                    -                20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.อุบลราชธานี

3 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา 1.จัดท าเอกสาร ประกันคุณภาพของสถานศึกษา

2.ปรับปรุงศูนย์สารสนเทศการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา

บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

อุบลราชธานี จ านวน 27 คน

                   -                10,000              10,000                    -                20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศว.อุบลราชธานี
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาภาพลักษณ์

ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาอุบลราชธานี

1. ระดมความคิดเห็นประชุมเชิงปฏิบัติการระดม

แนวคิดภาพลักษณ์ 

2. ด าเนินการจัดท าส่ือภาพลักษณ์

3. พิจารณาคัดเลือกบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น

1.บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาอุบลราชธานี จ านวน 27 คน

2.ประชาชนท่ัวไป

                   -                      -                      -                27,000              27,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศว.อุบลราชธานี

5 โครงการอบรมแกนน า สร้างระบบคิด ปลูกจิต

วิทยาศาสตร์ นักศึกษา กศน.ของส านักงาน กศน.

1. เตรียมการอบรม

2. ด าเนินการอบรม

3. ติดตามผล

4. รายงานผลการจัดกิจกรรม

นักศึกษา กศน. ครู กศน. 

ในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด 

จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ 

และ จ.อ านาจเจริญ จ านวน 80 คน

                   -                      -                30,000                    -                30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

6 โครงการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. ประชุมปฏิบัติวิเคราะห์หลักสูตร

2. ขออนุมัติหลักสูตร

3. จัดหาส่ือการเรียนรู้ตามหลักสูตร

ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมและส่ือการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 5 หลักสูตร

                   -                15,000              20,000                    -                35,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

7 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home

1.เตรียมการจัดกิจกรรม

2.ประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง

3.ด าเนินการจัดกิจกรรม 

4.ติดตามผล/ประเมินผล

5.รายงานผลการจัดกิจกรรม

ครู กศน. นักเรียนในระบบ นักศึกษา กศน. 

และประชาชนท่ัวไป จ านวน 500 คน

                   -                10,000              10,000                    -                20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศว.อุบลราชธานี

8 โครงการพัฒนาครู กศน. นักวิทย์ ผลิตส่ือ

วิทยาศาสตร์ ของส านักงาน กศน.

1. เตรียมการอบรม

2. ด าเนินการอบรม

3. ติดตามผล

4. รายงานผลการจัดกิจกรรม

ครู กศน. ต าบลในเขตพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได้แก่

 จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ และ 

จ.อ านาจเจริญ จ านวน 60 คน

                   -                40,000                    -                      -                40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ศว.อุบลราชธานี

9 โครงการพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและฐานการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์

1. ขออนุมัติโครงการ และประสานงานกับ

ผู้เก่ียวข้อง

2. ประชุมผู้เก่ียวข้องในการมอบหมายงาน

3. ด าเนินการตามโครงการฯ

4. วิเคราะห์ติดตามและประเมินผล

5. รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ

1. ส่ือนิทรรศการเคล่ือนท่ีส าเร็จรูป จ านวน 

10 ชุด

2. ฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์พร้อมส่ือ

ประกอบ จ านวน 2 ฐาน

                   -                50,000              50,000                    -               100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.อุบลราชธานี
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 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

10 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ตาม

แนวพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.ขออนุมัติโครงการ และ ประสานงานกับ

ผู้เก่ียวข้อง

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี ในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนตาม

แนวพระราชดาริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3.ติดตามผล/ประเมินผล

ครู นักเรียน จ านวน 150 คน                    -                10,000              10,000                    -                20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

11 โครงการค่ายผู้สูงวัยหัวใจ ติดดาว 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและหลักสูตร

2. จัดกิจกรรมค่าย

3.ติดตามผล/ประเมินผล

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ / ประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 150 คน

                   -               120,000                    -                      -               120,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

12 โครงการสานสัมพันธ์แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

1.เสนอโครงการฯ ให้ผู้บริหารอนุมัติ

2.ประชุมผู้เก่ียวข้องในการมอบหมายงาน

4.ด าเนินการตามโครงการฯ

5.ติดตามและประเมินผล

6.รายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

อุบลราชธานี จ านวน 29 คน

                   -                10,000                    -                      -                10,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ศว.อุบลราชธานี

13 โครงการการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

กิจกรรมด้านด้านวิทยาศาสตร์

1.เตรียมการจัดกิจกรรม

2.ประสานงานกับผู้เก่ียวข้อง

3.ด าเนินการจัดกิจกรรม

4.ติดตามผล/ประเมินผล

5.รายงานผลการจัดกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้แข่งขัน จ านวน 120

 คน

                   -                      -                      -                50,000              50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี

14 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนา

นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

1.ประชุมจัดทารายละเอียดการดาเนินงานและ

การประกวดโครงงาน 

2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

ผู้รับบริการในเขตพ้ืนท่ีบริการ นักเรียน 

นักศึกษา ครูท้ังในและนอกระบบและ

ประชาชน 300 คน

                   -                      -                      -                20,000              20,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.อุบลราชธานี
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ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก 120,000           155,000           157,000           130,000                      562,000 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 2565

จัดอบรมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก

บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

พิษณุโลก จ านวน 33 คน

                   -                      -                      -                90,000              90,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก

2 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ประจ าปี 

งบประมาณ 2565

ด าเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ

-กิจกรรมส่งเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน และเทคโนโลยี

นักเรียน นักศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน

ท่ัวไป  จ านวน 400 คน ในเขตพ้ืนท่ี

จังหวัด พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย 

เพชรบูรณ์

                   -                25,000              25,000                    -                50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก

3 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และ ส่ิงแวดล้อม นักศึกษา กศน. ประจ าปี

งบประมาณ 2565

จัดกิจกรรมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

 เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม นักศึกษา กศน. 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

 (จัดในพ้ืนท่ีหรือรูปแบบออนไลน์)

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 10 ทีม

/50 คน    

2) ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกในระดับพ้ืนท่ี 

รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 ผลงาน

                   -                      -                      -                30,000              30,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก

4 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ประจ าปี

งบประมาณ 2565

จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาปรับปรุง

นิทรรศการภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 เร่ือง

จ านวน 8,000 คน                    -                30,000              30,000                    -                60,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก

5 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home

จัดกิจกรรมโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ 

ก้าวแห่งคุณภาพ science@home 

จัดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ 

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย 

และจังหวัดอ่ืนๆท่ีสนใจ เข้าร่วมโครงการ

ครู นักเรียน นักศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 

และประชาชนท่ัวไป ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

เพชรบูรณ์ สุโขทัย และจังหวัดอ่ืนๆท่ีสนใจ 

เข้าร่วมโครงการศูนย์วิทย์ก้าวใหม่ ก้าวแห่ง

คุณภาพ science@home จ านวน 3,500 

คน

                   -               100,000              40,000                    -               140,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก

6 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

นักศึกษา กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. จัดการแข่งขันประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์ 

ส าหรับนักศึกษา กศน. ในระดับพ้ืนท่ี 

2. เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ใน

ระดับประเทศ

1) ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน

2) ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกในระดับพ้ืนท่ี 

จ านวน 2 ผลงาน เพ่ือเข้าร่วมประกวด

ระดับประเทศ(รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล

รองชนะเลิศอันดับท่ี 1)

                   -                      -                30,000                    -                30,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก
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7 โครงการพัฒนาครูและบุคลากร กศน. ด้วย

กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และผลิตส่ือ

วิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรกศน.

 ด้วยกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และผลิต

ส่ือวิทยาศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 ใน

รูปแบบออนไลน์โดยจัดออนไลน์ในรูปแบบ google

 meet ต้นทางท่ีศูนย์วิทยาศาตร์เพ่ือการพิษณุโลก

ลายทางกศน.แต่ละจังหวัดเป็นสถานท่ีในการอบรม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย รวมท้ังส้ิน 122 คน

                   -                      -                32,000                    -                32,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก

8 โครงการสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาพิษณุโลก ประจ าปี

งบประมาณ 2565

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ, เสวนาวิชาการร่วมกับ

หน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม และ

จัดท าแบบส ารวจข้อมูล ประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานภาคีเครือข่าย

ผู้เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ีบริการ

 4 จังหวัด (จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

และจังหวัดเพชรบูรณ์)  และศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 20 แห่ง

            120,000                    -                      -                10,000             130,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว. พิษณุโลก

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด 35,000             197,000           280,000           50,000                        562,000 

1 โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2565 ประเภทนวัตกรรมจาก

ขยะ

การจัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้าน

ส่ิงแวดล้อม/พัฒนาวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 

200 คน

                   -                      -                40,000                    -                40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ร้อยเอ็ด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพครู

ด้านการปฏิบัติงาน

ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้าร่วมโครงการครู กศน. 100 คน                    -                40,000                    -                      -                40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ร้อยเอ็ด

3 โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ ส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1.ชมนิทรรศการ

2.ชมท้องฟ้าจ าลอง

3.กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย

พิเศษ

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน                    -                20,000              20,000                    -                40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ร้อยเอ็ด
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4 โครงการ Science for Health จัดกิจกรรมด้านสุขภาวะ ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน                    -                10,000              10,000              10,000              30,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศว.ร้อยเอ็ด

5 โครงการลานเรียนรู้วัฒนธรรม 1. วันเด็กแห่งชาติ

2. สัปดาห์วิทยาศาสตร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1,500 คน                    -                20,000              45,000              20,000              85,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ร้อยเอ็ด

6 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรม

เนียบประเพณีประจ าท้องถ่ิน

จัดกิจกรรมเก่ียวกับด้านวัฒนธรรม ในวันส าคัญ

ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ได้

เรียนรู้และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประจ าถ่ิน

 1,000 คน

             20,000              20,000              20,000              20,000              80,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ร้อยเอ็ด

7 โครงการพัฒนาบุคลากร ประชุม/อบรมบุคลากรและศึกษาดูงาน บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม

เพ่ือการศึกษาร้อยเอ็ด จ านวน 54 คน

                   -                47,000             100,000                    -               147,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศว.ร้อยเอ็ด

8 โครงการศูนย์วิทย์ ก้าวใหม่ ก้าวแห่งคุณภาพ 

Science@home

การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์

ใกล้ตัวในการสร้างอาชีพในกับคนในชุมชน 

(กิจกรรมวิทย์ติดล้อ สู่อาชีพ)

ประชาชนในชุมชน  

ร่วมโครงการ 200 คน

                   -                25,000              25,000                    -                50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศว.ร้อยเอ็ด

9 โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี

เครือข่าย

เชิญหน่วยงานภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการจัดการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ท าข้อตกลงกับภาคีเครือข่าย

จ านวนหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนร่วม

โครงการ จ านวน 20 หน่วยงานหรือ

ผู้เข้าร่วมโครงการ  จ านวน 200 คน

             15,000              15,000              20,000                    -                50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศว.ร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาปัตตานี 50,000             191,090           222,910           98,000                        562,000 

1 โครงการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1) กิจกรรมอบรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การ

พัฒนาโครงงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

2) กิจกรรม จัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

1) ครู กศน.อ าเภอในจังหวัดปัตตานี  

จ านวน24 คน

2) นักศึกษา กศน. จ านวน     36 คน

3) ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  จ านวน 19 คน

                   -                58,090              41,910                    -               100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี

2 โครงการค้นคว้าทดลองการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ี

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนปัตตานี

ค้นคว้าทดลองการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ท่ี

สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนปัตตานี

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 200 คน

                   -                15,000              25,000              10,000              50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี

3 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม

พัฒนาฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และส่ิงแวดล้อม

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 200 คน

                   -                      -                50,000                    -                50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี
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4 โครงการรับการตรวจราชการ และเปิดนิทรรศการ 

"การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย"

โครงการรับการตรวจราชการและเปิดนิทรรศการ 

“การเล่น เรียน รู้ ของเล่นภูมิปัญญาไทย”

1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

เข้าชมนิทรรศการ ปีละ จ านวน 20,000 คน

2. บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา

ปัตตานี และเครือข่าย จ านวน 25 คน

             50,000                    -                      -                      -                50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี

5 โครงการศูนย์วิทย์ติดร้ัวบ้าน 

scince @home

ศูนย์วิทย์ติดร้ัวบ้าน science @home ประชาชนท่ัวไป 200 คน                    -                17,000              17,000              16,000              50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี

6 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้

ด้านวิทยาศาสตร์

พัฒนาอาคารสถานท่ีเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์

พัฒนาและปรับปรุงอาคารนิทรรศการและ

บริเวณโดยรอบ จ านวน 1 หลัง

                   -                72,000                    -                      -                72,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี

7 โครงการค้นคว้าทดลองการพัฒนาส่ิงแวดล้อมตาม

แนว โคก หนอง นา โมเดล เพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่

ประชาชน

ค้นคว้าทดลอง การพัฒนาส่ิงแวดล้อมตามแนว โคก

 หนอง นา โมเดล เพ่ือเผยแพร่การศึกษาสู่

ประชาชน

ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 200 คน

                   -                15,000              25,000              10,000              50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี

8 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือ

การศึกษาปัตตานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ประชุมวางแผนกาด าเนินงานและสรุปผล

การด าเนินงานประจ าไตรมาส / ศึกษาดูงาน

1. ผู้บริหาร1 คน

2. ข้าราชการ 1 คน

3. พนักงานราชการ 3 คน

4. พนักงานจ้างเหมาบริการ 14 คน

                   -                14,000              64,000              62,000             140,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศว.ปัตตานี

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน 431,200           1,652,603        1,163,572        652,625                   3,900,000 

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย 60,000             140,000           95,000             95,000                        390,000 

1 โครงการอบรมศาสตร์พระราชา และโครงการ

พระราชด าริ เพ่ือสร้างแกนน าขยายผลเกษตร

ธรรมชาติและ งานศิลปาชีพ

สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. โครงการสร้างแกนน าเกษตรธรรมชาติ ตาม

ความร่วมมือระหว่าง ส านักงาน กศน.กับมูลนิธิเอ็ม

โอเอ ไทยและ MOA International หลักสูตร 3 

วัน 

2. โครงการขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่ชุมชนอย่าง

ย่ังยืน 

3. โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตรธรรมชาติ

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร กศน.และ

ประชาชนท่ัวไป 65 คน

                   -                80,000                    -                      -                80,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศฝช.เชียงราย
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ  -  ประชุมรับทราบนโยบาย

 -  ประสานงานคณะท างานวางแผน

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายผล

 -  ประเมินผล

 -  สรุปผลการด าเนินงาน

 - รายงานผล

บุคลากร ศฝช.เชียงราย จ านวน 1,648 คน              32,000              32,000              63,000              63,000             190,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศฝช.เชียงราย

3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

1. พัฒนาความรู้และทักษะในการสร้างนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

2. การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน โดยการฝึกอบรม

ประชาชน

3. นิเทศ ติดตามผล ประเมิน

4. สรุปรายงานผล

บุคลากร ศฝช.เชียงราย จ านวน 166 คน              25,500              25,500              19,500              19,500              90,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศฝช.เชียงราย

4 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้

ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2565

 -  ประชุมรับทราบนโยบาย 

 -  ประสานงานคณะท างานวางแผน

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรมขยายผล 

 -  สรุปผลการด าเนินงาน

 - รายงานผล

บุคลากร ศฝช.เชียงราย จ านวน 42 คน                    -                      -                10,000              10,000              20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศฝช.เชียงราย

5 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

ประจ าปีงบประมาณ  2565

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2.จัดอบรมพัฒนาบุคลากร โดยการให้ความรู้ความ

เข้าใจ 

3.การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน

4.การสรุป นิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน

5.การรายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากร ศฝช.เชียงราย/ประชาชนท่ัวไป/

เครือข่าย  จ านวน  100 คน

               2,500                2,500                2,500                2,500              10,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศฝช.เชียงราย

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร -                  230,000           105,000           55,000                        390,000 

1 โครงการจัดนิทรรศการและสาธิตอาชีพ 1.ประชุมช้ีแจงวางแผนการท างาน

2.จัดนิทรรศการและสาธิตอาชีพ 

3. นิเทศติดตาม ประเมินผล

4. สรุปผลการจัดกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 500 คน                    -                30,000              10,000              10,000              50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ศฝช.ชุมพร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้เพ่ือสาธิต ทดลอง 

วิจัยตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมช้ีแจง วางแผนการท างาน

2.พัฒนาฐานการเรียนรู้

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้

4. นิเทศติดตามผล

5. สรุป รายงานผล

นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ

ของ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย

บริเวณชายแดนชุมพร จ านวน 1,000 คน 

เข้ามาศึกษาเรียนรู้

                   -                50,000              25,000              25,000             100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ศฝช.ชุมพร

3 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการปฏิบัติงาน

1. ประชุมวางแผนการท างาน จัดท าแผนพัฒนา

2. พัฒนาบุคลากร ศฝช.ชุมพร

3. นิเทศติดตามผล

4. สรุป รายงานผล

ครูและบุคลากรของ ศฝช.ชุมพร

จ านวน  31 คน

                   -               150,000              70,000              20,000             240,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ศฝช.ชุมพร

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี 58,437             242,588           52,237             36,738                        390,000 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล

และการบริหารจัดการ

1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศฝช.

ปัตตานี  จ านวน 25 คน

2) ฐานเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง จ านวน 16 ฐานเรียนรู้

3) วิทยากรด้านอาชีพของ ศฝช.ปัตตานี  

จ านวน 56 คน

4) ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีแผนงานโครงการและ

ผู้เก่ียวข้อง ศฝช.  จ านวน 43 คน

             58,437             242,588              52,237              36,738             390,000 ข้อ 1 ศฝช.ปัตตานี

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร 15,000             180,000           153,600           41,400                        390,000 

1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบกระบวนการ

เรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

และขยายผลสู่ชุมชน

1. อบมรมพัฒนาหลักสูตร

2. จัดนิทรรศการขยายผลองค์ความรู้

3. ติดตาม/สรุป และประเมินผลโครงการ

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ศฝช.มุกดาหาร จ านวน 50 คน

                   -                50,000              30,000                    -                80,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศฝช.มุกดาหาร

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ

การปฏิบัติงาน

1. ศึกษาส ารวจข้อมูล

2. ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

3. ติดตาม/สรุป และประเมินผลโครงการ

กลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ศฝช.มุกดาหาร จ านวน 38 คน

             10,000              30,000              30,000              10,000              80,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศฝช.มุกดาหาร

3 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้

สู่ชุมชน

1. จัดท าส่ือ และนิทรรศการด้านเกษตรธรรมชาติ 

บ้านพอเพียง โมเดล 30 

ตารางวา/โคก หนอง นา โมเดล

2. เผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ   จ านวน 3,000 

คน

               5,000             100,000              31,400              31,400             167,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศฝช.มุกดาหาร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการอบรมศาสตร์พระราชาเพ่ือขยายผลเกษตร

ธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

1. อบรมให้ความรู้

2. นิเทศติดตามการด าเนินงานขยายผล ของ กศน.

อ าเภอ

3. สรุปและรายงานผลโครงการ

1. บุคลากร ศฝช.มุกดาหาร  

2. วิทยากรจาก ศฝช.มุกดาหาร

                   -                      -                62,200                    -                62,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ศฝช.มุกดาหาร

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว 29,190             147,725           140,245           72,840                        390,000 

1 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ด้านการ

ประกอบอาชีพ

1 ปลูกดีกินดีวิถีเกษตรธรรมชาติ ตามแนวทาง

เศรฐกิจพอเพียง 

2 จัดนิทรรศการ และร่วมงานวิชาการ ต่างๆ

ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี

 จังหวัดตราด และจังหวัดใกล้เคียง จ านวน 

500 คน

               2,500              17,500                2,500                2,500              25,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศฝช.สระแก้ว

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ 1. กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา

2.กิจกรรมพัฒนาส่ือและนวัตกรรม

3.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาระบบการประกัน

สถานศึกษา 

4.กิจกรรมการนิเทศและติดตามผล 

5.กิจกรรมการพัฒนาฐานการเรียนรู้

ข้าราชการครู พนักงานราชการ

บุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ของศูนย์ฝึกและ

พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

สระแก้ว จ านวน 48 คน

               5,870              85,225              68,905                    -               160,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.สระแก้ว

3 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านจัดท าแผน

ด าเนินงาน 

2 พัฒนาศักยภาพตามสายงานและเสริมสร้างความ

สามัคคี

3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ด้านการวิจัย สาธิต 

ทดลอง 

4 ติดตามผลการด าเนินงาน

5 สรุปผลการด าเนินงาน

ข้าราชการครู พนักงานราชการ

บุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ของศูนย์ฝึกและ

พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน

สระแก้ว จ านวน 48 คน

             20,820              45,000              53,840              70,340             190,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ศฝช.สระแก้ว

4 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ฝึกอบรมด้านการผลิตพืชสมุนไพร ประชาชนจังหวัดสระแก้ว จ านวน 50 คน                    -                      -                15,000                    -                15,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.สระแก้ว

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ 38,120             265,440           86,440             -                             390,000 

1 โครงการอบรมศาสตร์ของพระราชาเพ่ือสร้างแกน

น าขยายผลเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

ตามโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงาน กศน. 

มูลนิธิเอ็มโอเอไทย และ MOA  International 

ปีงบประมาณ 2565

 -จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ

-กิจกรรมการเรียนรู้/ การแบ่งกลุ่มเวียนฐานการ

เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ

-การจัดท าแผนปฏิบัติการ

-การน าเสนอแผนการขยายผล

- นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล

                                                           

เครือข่ายกศน.

อ าเภอ 45 คน 

                   -                60,000              10,000                    -                70,000 ศฝช.สุรินทร์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565

 -พัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ บุคลากรในสังกัด ศฝช.สุรินทร์  

จ านวน 42  คน

                   -                55,000              45,000                    -               100,000 ศฝช.สุรินทร์

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2565

 - ประชุมแผนการด าเนินงาน

- พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

- การนิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรม

-พัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงในถาน

ศึกษา

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

- ประเมินผล

- สรุปรายงานผลการด าเนินงานกลุ่มศูนย์ฝึกและ

พัฒนาอาชีพฯ 

บุคลากรในสังกัด ศฝช.สุรินทร์ 

จ านวน 51  คน

             25,840             127,720              26,440                    -               180,000 ศฝช.สุรินทร์

4 โครงการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้

ด้านอาชีพ ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.กิจกรรมด าเนินการพัฒนา ส่ือหลักสูตร

การศึกษาและอาชีพ

2.พัฒนาครูและบุคลากร กศน.ในการใช้เทคโนโลยี 

เพ่ือการจัดการเรียนการสอน

3.จัดท าส่ือหลักสูตรหน่ึงครู หน่ึงอาชีพในระบบ

ดิจิทัลและเผยแพร่

4.ติดตามประเมินผล

5.สรุป รายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรในสังกัด ศฝช.สุรินทร์ 

จ านวน 43  คน

             12,280              17,720                    -                      -                30,000 ศฝช.สุรินทร์

5 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้  ประจ าปี

งบประมาณ 2565

1.ประชุมช้ีแจงบุคลากร ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

2. กิจกรรมงานนิทรรศการมหกรรมเกษตรธรรมชาติ

3. กิจกรรมงานเครือข่าย

4. ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

5.  ติดตามประเมินผลและสรุปผล

ประชาชนท่ัวไป 1,500 คน                    -                  5,000                5,000                    -                10,000 ศฝช.สุรินทร์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์ 111,250           86,250             121,250           71,250                        390,000 

1 โครงการอบรมเพ่ือสร้างและขยายผลเกษตร

ธรรมชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2565

 -  เสนอขออนุมัติโครงการ

-  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

-  จัดกิจกรรมอบรมสร้าง และขยายผลเกษตร

ธรรมชาติ

-  สรุปและรายงานผล

                                                           

                                                           

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้าราชการครู พนักงานราชการ เจ้าหน้าท่ี

บุคลากรทาง การศึกษาของส านักงาน กศน.

 นักศึกษา ครู กศน. แกนน าเกษตรธรรมชาติ

 และเกษตรกร ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบด าเนินการ 9 จังหวัด จ านวน 500

 คน

                   -                      -                50,000                    -                50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

2 โครงการก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

 -เสนอขออนุมัติโครงการ 

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

-ด าเนินกิจกรรมการนิเทศ 

-สรุปผลการด าเนินงาน

ครูอาสาสมัครกศน. 17 คน ครูประจ ากลุ่ม

ปวช. 8 คน และข้าราชการครู 6 คน และ

ประชาชนท่ัวไป 100 คน การนิเทศ 4 คร้ัง

ต่อปีงบประมาณ

             10,000              10,000              10,000              10,000              40,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรธรรมชาติ  -เสนอขออนุมัติโครงการ 

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

 -ด าเนินการจัดกิจกรรมอบรมบุคลากรด้านเกษตร

ธรรมชาติ 

-สรุปผลการด าเนินงาน

บุคลากร ศฝช.อุตรดิตถ์ จ านวน 30 คน                2,500                2,500                2,500                2,500              10,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

4 โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดท า

แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 -เสนอขออนุมัติโครงการ 

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

-ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

-สรุปผลการด าเนินงาน

บุคลากรของ ศฝช.อุตรดิตถ์ จ านวน 46 คน              25,000                    -                      -                      -                25,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

5 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ตามแนวทางศาสตร์

พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน

  -เสนอขออนุมัติโครงการ

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน -ด าเนินการรักษ์

ส่ิงแวดล้อม พัฒนาฐานการเรียนรู้ตามแนวทาง

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

-สรุปผลการด าเนินงาน

บุคลากรของ ศฝช.อุตรดิตถ์ จ านวน 46 คน

 พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ 22 ฐาน

                   -                      -                15,000              15,000              30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

6 โครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน

 -เสนอขออนุมัติโครงการ 

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

-ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผ่านการ

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน งานกศน.เกมส์ 

-สรุปผลการด าเนินงาน

บุคลากรของศฝช.อุตรดิตถ์ จ านวน 46 คน              12,500              12,500              12,500              12,500              50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

7 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร ส่ือ 

การน าเสนอการจัดการเรียนรู้บน Platform On 

Demand เพ่ือพัฒนาอาชีพ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย

 -เสนอขออนุมัติโครงการ 

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน -ด าเนินการจัด

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านหลักสูตร ส่ือ การ

น าเสนอการจัดการเรียนรู้บน Plantform On 

Demand ผ่านแอพพลิเคช่ัน Line Facebook 

Zoom MS Team MS Excel2019 -สรุปผลการ

ด าเนินงาน

ข้าราชการครู และครูอาสาสมัคร กศน. 

จ านวน 23 คน

                   -                      -                15,000              15,000              30,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

8 โครงการกิจกรรมคาราวาน 1 อาชีพ 1 กลุ่ม ศูนย์ 5

 จังหวัด

 -เสนอขออนุมัติโครงการ 

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

-ด าเนินการจัดกิจกรรมคาราวานอาชีพ 5 จังหวัด 

แบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ 

-สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไปใน 5 จังหวัด 500 คน              16,250              16,250              16,250              16,250              65,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

9 โครงการมหกรรมสัมมนาวิชาการ การน้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 -เสนอขออนุมติโครงการ 

-ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

-พัฒนาระบบ และจัดท าประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 

-สรุปผลการด าเนินงาน

บุคลากรของ ศฝช.อุตรดิตถ์ จ านวน 46 คน              45,000              45,000                    -                      -                90,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝช.อุตรดิตถ์

ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ" -                  205,000           185,000           -                             390,000 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

1.ประชุม/พัฒนาบุคลากรโดยส านัก กศน./กศน.

ภาค/กลุ่มศฝช.

2.พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงาน 

ข้าราชการ,พนักงานราชการ,บุคลากร ศฝส. 

                จ านวน 25 คน

                   -                70,000             100,000                    -               170,000 ศฝส.สามสงฆ์

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวิชาการ 1.พัฒนาฐานเรียนรู้ สาธิต ทดลอง วิจัย  

2. พัฒนาหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการเรียนการสอน

ด้านอาชีพ  

3.การนิเทศติดตามผล     

4.พัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา

1)  ข้าราชการ,พนักงานราชการ,บุคลากร 

ศฝส. จ านวน 25  คน 

2)  ประชาชนท่ัวไป จ านวน 500  คน 

                   -                65,000              65,000                    -               130,000 ศฝส.สามสงฆ์

3 โครงการพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านอาชีพในพ้ืนท่ีตาม

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

1. ข้าราชการ,พนักงานราชการ  จ านวน 17

 คน 

2. ภาคีเครือข่าย /ประชาชนท่ัวไป จ านวน  

150 คน

                   -                10,000              20,000                    -                30,000 ศฝส.สามสงฆ์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการเผยแพร่และขยายผลองค์ความรู้ มหกรรมส่งเสริมอาชีพ และเกษตรธรรมชาติ 1. ข้าราชการ,พนักงานราชการ,บุคลากร 

ศฝส. จ านวน  25 คน 

2. ภาคีเครือข่าย /ประชาชนท่ัวไป จ านวน 

200 คน 

                   -                60,000                    -                      -                60,000 ศฝส.สามสงฆ์

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารฯ 30,453             91,850             81,050             186,647                      390,000 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ศฝก.วัด

ญาณสังวรารามวรมหาวิหาร  

2. กิจกรรมส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตาม

ภาระหน้าท่ีงานท่ีได้รับมอบหมาย 

3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

บุคลากร ศฝก.วัดญาณฯ จ านวน 27 คน                    -                14,700              14,700             142,400             171,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศฝก.วัด

ญาณสังวรารามฯ

2 โครงการการจัดนิทรรศการเพ่ือเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร

ธรรมชาติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 1. จัดนิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติสถาบัน

พระมหากษัตริย์

2. จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเกษตร

ธรรมชาติ

บุคลากร กศน. ภาคีเครือข่ายและประชาชน

ท่ัวไป จ านวน 500 คน

             11,103                7,500              10,000              14,597              43,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศฝก.วัด

ญาณสังวรารามฯ

3 โครงการนิเทศติดตามประเมินผลและรับรอง

มาตรฐานเกษตรธรรมชาติ ประจ าปี 2565

1) นิเทศติดตามผลและตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

เกษตรธรรมชาติ

2) ประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตร

ธรรมชาติ

เกษตรกรผู้ผ่านการอบรมเกษตรธรรมชาติ 

จ านวน 300 คน

             19,350              29,650              19,350              29,650              98,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ศฝก.วัด

ญาณสังวรารามฯ

4 โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้ ประจ าปีงบประมาณ

 2565

1. ประชุมวางแผนการพัฒนาฐานการเรียนรู้ 

2. ด าเนินการพัฒนาฐานการเรียนรู้ จ านวน 

6 ฐานเรียนรู้

3. นิเทศติดตามผล 

4. รายงานผลการด าเนินงาน

1. บุคลากรท่ีรับผิดชอบฐานเรียนรู้แต่ละฐาน

 ศฝก. 22 คน 

2. ฐานการเรียนรู้ ในบริเวณ ศฝก. จ านวน 6

 ฐาน

                   -                40,000              37,000                    -                77,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศฝก.วัด

ญาณสังวรารามฯ
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์              88,750              63,750            143,750              93,750            390,000 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม

พระราชด าริ

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวันคล้ายวันพระราช

สมภพ และวันอนุรักษ์มรดกไทย  

3. โครงการน าเสนอผลงานทางวิชาการ

4. โครงการพัฒนาบุคลากร ศูนย์วงเดือน 

อาคมสุรทัณฑ์ 

5. โครงการขับเคล่ือนระบบบริหารจัดการ

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์

ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจเข้ารับบริการ ครู 

บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ จ านวน 

2,361 คน

             88,750              63,750             143,750              93,750             390,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ศูนย์วงเดือน 

อาคมสุรทัณฑ์

สถานศึกษาพิเศษ 97,500             361,000           853,450           454,050                   1,766,000 

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ฯ -                  172,500           236,000           317,500                      726,000 

1 โครงการสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า 

ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ

“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” 

2. กิจกรรมประกวดแข่งขัน

3. กิจกรรมแรลล่ีวิทยาศาสตร์

4. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ

5. กิจกรรมค่ายหลวงหว้ากอ

6. กิจกรรมสร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์

นักเรียน นักศึกษา ในและนอกระบบ

โรงเรียน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จ านวน  

10,000 คน

                   -                12,500              60,000             317,500             390,000 ภารกิจต่อเน่ือง อุทยาน

วิทยาศาสตร์ฯ 

ณ หว้ากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

2 โครงการพัฒนาภาพลักษณ์อุทยานวิทยาศาสตร์

พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1.กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าหว้า

กอ  

2. กิจกรรม Night@Waghor 

นักเรียน นักศึกษา ในและนอกระบบ

โรงเรียน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป จ านวน  

100,000 คน

                   -               160,000             176,000                    -               336,000 ภารกิจต่อเน่ือง อุทยาน

วิทยาศาสตร์ฯ 

ณ หว้ากอ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก ฯ 97,500             97,500             97,500             97,500                        390,000 

1 โครงการพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศึกษา

วิชาชีพศิลปะไทยโบราณ

ช่างสิบหมู่และศิลปวัฒนธรรมไทย

1. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

2. กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนฯ

3. จัดกิจกรรมการด าเนินโครงการ

4. ประเมินผล สรุป และรายงานผล

บุคลากร วิทยากรวิชาชีพหลักสูตรระยะส้ัน 

และภาคีเครือข่าย ของศูนย์การศึกษานอก

โรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) 

จ านวน 200 คน

             97,500              97,500              97,500              97,500             390,000 ภารกิจต่อเน่ือง ศกภ.

สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเน่ืองสิรินธร -                  91,000             519,950           39,050                        650,000 

1 โครงการพัฒนาผู้บริหาร กศน. เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

1. ประชุมจัดท าหลักสูตรฯ 

2. ด าเนินการฝึกอบรม 

3. ประชุมปฏิบัติการสรุปผล

4. รายงานผลการด าเนินงาน

ผู้บริหาร กศน.  จ านวน 20 คน                    -                      -                93,450                    -                93,450 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร

2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ส่ือสารส าหรับ ครู กศน.

1.ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 

2.จัดท าและขออนุมัติโครงการ

3.แต่งต้ังคณะท างาน 

4.ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 

5.ด าเนินการฝึกอบรม 

6.สรุปผลการฝึกอบรม 

7.รายงานผลการฝึกอบรม

ครู กศน.  จ านวน  20  คน                    -                      -               102,250                    -               102,250 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร

3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปต่างประเทศ

1.ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 

2.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

3.แต่งต้ังคณะท างาน 

4.ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร 

5.ด าเนินการฝึกอบรม 

6.สรุปผลการฝึกอบรม 

7.รายงานผลการฝึกอบรม

ครู กศน. จ านวน 20 คน                    -                      -               102,250                    -               102,250 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร
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 ไตรมาส 1  ไตรมาส 2  ไตรมาส 3  ไตรมาส 4
 รวมงบประมาณ ความสอดคล้อง

หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ท่ี ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

 งบประมาณรายไตรมาส

4 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในการ

บริหารจัดการเรียนรู้

1.ประชุมและวางแผนการด าเนินการ 

2.จัดท าและขออนุมัติโครงการ 

3.แต่งต้ังคณะท างาน 

4.ด าเนินการวิจัย 

5.เขียนรายงานการวิจัย 

6.น าเสนอผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย จ านวน 1 เร่ือง                    -                  5,000              90,000                5,000             100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสังคม

1. จัดประชุมวางแผน จัดท าหลักสูตร และ

เตรียมการพัฒนา 

2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามความ

ต้องการและความจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมาย 

3. ประเมินผลและสรุปรายงาน

ประชาชนทุกช่วงวัย จ านวน 100 คน                    -                  4,000              30,000                    -                34,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร

6 โครงการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดประชาชน

“เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library

1. เตรียมโครงการ / วางแผนการจัดกิจกรรม 

2. ด าเนินการจัดกิจกรรม 

3. สรุปผลการด าเนินงาน

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป จ านวน 

5,000 คน

                   -                25,000              25,000                4,050              54,050 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี

1.ประชุมวางแผน 

2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 

4.สรุปผลรายงานการจัดกิจกรรม

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หรือผู้สนใจ

ท่ัวประเทศ จ านวน 250 คน

                   -                17,000              17,000                    -                34,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร

8 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเน่ืองสิรินธร 

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

1.เก็บรวมรวมข้อมูลความต้องการการพัฒนาของ

บุคลากร 

2.เสนอแผนการพัฒนาตนเองจากหน่วยงานท้ัง

ภาครัฐและเอกชน 

3.จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรภายในสถาบันฯสิรินธร 

4.เสนอขออนุมัติโครงการ 

5.ด าเนินการพัฒนา 

6.สรุปและรายงานผล

ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ

เจ้าหน้าท่ี สถาบันการศึกษาและพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร จ านวน 13 คน

                   -                40,000              60,000              30,000             130,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 สถาบันการศึกษา

และพัฒนา

ต่อเน่ืองสิรินธร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม. 58,848,716     46,025,630  90,840,464    72,340,904    268,055,714  

ส านักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร 22,200          2,267,187    1,589,580      1,744,300      5,623,267      
1 โครงการ พัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจ เก่ียวกับงานการเงิน บัญชี ประจ าปี 2565

1.วางแผนการจัดโครงการ 

2.เสนออนุมัติโครงการ 

3.ประชุมช้ีแจงโครงการและมอบหมาย

งาน 

4.ส่งหนังสือเชิญผู้บริหารและผู้เข้ารับ

การอบรมรวมถึงวิทยากร 

5.ผลิตส่ือประกอบโครงการ/วัสดุ

อุปกรณ์/จัดเตรียมสถานท่ี ฯ

เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) 

ข้าราชการ พนักงานราชการ และ

บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.

กทม. จ านวน 167 คน

                     -               877,740                      -               877,740 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

2 โครงการ “แนวทางการก ากับนิเทศ ติดตาม 

การจัดการศึกษา ตามนโยบาย จุดเน้น เพ่ือรองรับ

การจัดการเรียนรู้แบบ New normal”

1.แต่งต้ังคณะนิเทศ ติดตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา (กลุ่ม

นิเทศ ติดตามฯ บันทึก เสนอ

ผู้บริหารพิจรณา 

2.ประชุมช้ีแจง ค าส่ังแต่งส่ังคณะนิเทศ

 ติดตาม และประเมินผลการจัด

การศึกษา

1. ผู้บริหารสถานศึกษา กศน.

กทม. 18 คน (6 โซนละ 3 คน) 

2. บุคลากรทางการศึกษา 

สนง.กศน.กทม. 12 คน

               22,200             18,000               72,000                 2,000             114,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

3 โครงการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดส านักงาน 

กศน.กทม. ประจ าปีงบประมาณ 2565

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน

ผู้บริหารส านักงาน กศน. กทม. 

ผู้อ านวยการ กศน.เขต ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและ

เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังส้ิน 40 คน

                     -                     -               107,040                      -               107,040 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ด้าน

กฎหมายของส านักงาน กศน. กทม.”

ฝึกอบรมพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับให้พร้อมในการปฏิบัติงานใน

หน่วยงานในสังกัด ให้มีประสิทธิภาพ

 - กลุ่มผู้อ านวยการสถานศึกษา 

50 คน 

- กลุ่มข้าราชการครู จาก

สถานศึกษา 50 คน

                     -                     -                        -                623,300             623,300 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ตารางสรุปรายละเอียดกลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 (ส านักงาน กศน. จังหวัด/กทม.)

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

5 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

ผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

ฝึกอบรมศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

ผู้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 - บุคลากรส านักงาน กศน.กทม. 

50 คน 

- ครู กศน.พนักงานราชการ 50 คน

                     -                     -               532,800                      -               532,800 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าและสังเคราะห์

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา

ในสังกัดส านักงาน กศน.กทม. ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2564

1. ให้ความรู้/บรรยาย 

2. การฝึกปฏิบัติ/และปฏิบัติจริง

1. ผู้บริหาร จ านวน 3 คน 

2. วิทยากร/ผู้ช่วยวิทยากร จ านวน

 12 คน 

3. ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพของ

สถานศึกษา จ านวน 100 คน

4. ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีจาก

ส านักงาน กศน.กทม. 

จ านวน 10 คน รวม 125 คน

                     -                     -                        -             1,119,000           1,119,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

7 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ 

บรรณาธิการ และจัดชุดแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิ

ปลายภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (รายวิชา

เลือกเสรี) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.

กทม.

การประชุมปฏิบัติการสร้าง

แบบทดสอบบรรณาธิการและจัดชุด

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 (รายวิชา

เลือก)

รวมท้ังส้ิน จ านวน 70 คน                      -             483,670                      -                        -               483,670 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

8 โครงการประชุมปฏิบัติการสร้างแบบทดสอบ 

บรรณาธิการ และจัดชุดแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิ

ปลายภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (รายวิชา

เลือกเสรี) ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.

กทม.

การประชุมปฏิบัติการสร้าง

แบบทดสอบบรรณาธิการและจัดชุด

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลายภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 (รายวิชา

เลือก)

ผู้บริหาร ข้าราชการ และ

เจ้าหน้าท่ีในสังกัดส านักงาน กศน.

กทม. จ านวน 70 คน

                     -             483,670                      -                        -               483,670 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

9 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ

ส านักงาน กศน.กทม.ในการสร้างเคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียน (ระยะท่ี 1)

1. ให้ความรู้/บรรยาย 

2. การฝึกปฏิบัติ/และปฏิบัติจริง

ครู/บุคลากรของสถานศึกษาละ 

50 เขต ๆ ละ 3 คน จ านวน 150 

คน ผู้บริหาร/ข้าราชการ/

เจ้าหน้าท่ีจากส านักงาน กศน.

กทม.จ านวน 20 คน วิทยากร/

คณะกรรมการด้านวิชาการ 

จ านวน 20 คน รวม 190 คน

                     -             640,560                      -                        -               640,560 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

10 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของ

ส านักงาน กศน.กทม. ในการสร้าง เคร่ืองมือวัดผล

และประเมินผลการเรียน (ระยะท่ี 2)

1. ให้ความรู้/บรรยาย 

2. การฝึกปฏิบัติ/และปฏิบัติจริง

ครู/บุคลากรของสถานศึกษาละ 

50 เขต ๆ ละ 3 คน ผู้บริหาร/

ข้าราชการ/เจ้าหน้าท่ีจาก

ส านักงาน กศน.กทม. วิทยากร/

คณะกรรมการด้านวิชาการ รวม 

190 คน

                     -             640,560                      -                        -               640,560 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

11 โครงการฝึกอบรม”การพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ” ส าหรับสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงาน กศน.กทม.

ฝึกอบรม"การพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานด้านพัสดุ" ส าหรับ

สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน กศน.

กทม.

เจ้าหน้าท่ีและบุคลากร ส านักงาน

 กศน. กทม. เป็นจ านวน 178 คน

                     -                   727                      -                        -                     727 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

กทม.

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 2,326,795      2,015,495    2,015,495      1,861,995      8,219,780      
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ขับเคล่ือนงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียม

ความพร้อมขับเคล่ือนงาน กศน.

ประจ าปีงบประมาณ 2565

ผู้บริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี

จ านวน 277 คน

             464,800                   -                        -                        -               464,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบุรี

2 โครงการจัดการศึกษาต่อเน่ือง (กิจกรรมส่งเสริมการ

รู้หนังสือ)

สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริม

การรู้หนังสือ

ผู้ไม่รู้หนังสือในจังหวัดกาญจนบุรี 

จ านวน 1,523 คน

             209,400           209,400             209,400              209,400             837,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบุรี

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะชีวิต

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 4,061 คน              116,750           116,750             116,750              116,750             467,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบุรี

4 โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,692 คน              169,200           169,200             169,200              169,200             676,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

5 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา

สังคมและชุมชน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2,970 คน              297,000           297,000             297,000              297,000           1,188,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบุรี

6 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.) สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนใน

เขตภูเขา (ศศช.)

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 614 คน                      -             153,500             153,500                      -               307,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบุรี

7 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1.ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและ

ค่าสาธารณูปโภค 

2.ค่าบริหารจัดการและค่าวัสดุ 

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือหนังสือ ส่ือ 

ส าหรับห้องสมุดประชาชน ฯ

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ในจังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 

5,000 คน

          1,069,645         1,069,645           1,069,645           1,069,645           4,278,580 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาญจนบุรี

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ 518,910         1,123,410    637,410        889,910        3,169,640      
1 โครงการประชุมติดตามผลการด าเนินงานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและประชุมประจ าเดือน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

1. ก าหนดแนวทางการในการจัด

โครงการ

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน

และจัดปฏิทินการด าเนินงาน

3. วางแผนเตรียมโครงการและวิธีการ

วัดผล

4. ด าเนินโครงการตามก าหนดการ

5. สรุปผลโครงการ

ผู้บริหารการศึกษา/ ผู้บริหาร

สถานศึกษา / ข้าราชการครู /

บุคลากรอ่ืนทางการศึกษาตาม

มาตรา 38ค(2) / พนักงาน

ราชการท่ีปฏิบัติงานในส านักงาน 

กศน.จังหวัด รวมท้ังส้ิน จ านวน 

75 ราย

               46,500             46,500               46,500               46,500             186,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบ

ความรู้ด้าน Digital Literacy ของบุคลากรสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ก าหนดแนวทาง

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

3. วางแผนและเตรียมโครงการและ

วิธีการวัดผล

4. ด าเนินโครงการตามก าหนดการ

5. สรุปผลโครงการและจัดท า

เอกสารรายงานสรุป

ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้าราชการครูและ

บุคลากรจ้างเหมาเอกชน

ด าเนินงาน ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 497 คน

                     -             300,000                      -                        -               300,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู

อาสาสมัครฯ ด้าน Digital Literacy เพ่ือส่งเสริม

การรู้หนังสือ

1. ก าหนดแนวทาง

2. แต่งต้ังคณะกรรมการ

3. วางแผนและเตรียมโครงการและ

วิธีการวัดผล

4. ด าเนินโครงการตามก าหนดการ

5. สรุปผลโครงการและจัดท า

เอกสารรายงานสรุป

ครูอาสาสมัครทุกคนท่ีปฏิบัติงาน 

ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธ์ุ รวมท้ังส้ิน 70 คน

                     -               30,000                      -                        -                 30,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

4 โครงการประชุมคณะกรรมการ กศน.จังหวัด

กาฬสินธ์ุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(คร้ังท่ี 1,2)

1. แจ้งคณะกรรมการ

2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ

3. ช้ีแจงนโยบายและจุดเน้น กศน.

4. รายงานการด าเนินโครงการ

1. คณะกรรมการ กศน.จังหวัด

กาฬสินธ์ุ (ตามค าส่ัง) 

2. เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง รวม 25 

คน

                     -               27,500                      -                 27,500               55,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

5 โครงการการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลงาน

ธุรการส านักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธ์ุ ด้วย Digital

 Technology

ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บ

ข้อมูลงานธุรการส านักงาน กศน. 

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

เจ้าหน้าท่ีงานธุรการ ส านักงาน 

กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ จ านวน 3 

คน

                     -               27,500                      -                 27,500               55,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

6 โครงการนิเทศการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี 

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปี

งบประมาณ 2565

1. นิเทศสถานศึกษา 18 อ าเภอ 

2. การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

1 ผู้บริหารสถานศึกษา 18 อ าเภอ 

2 เจ้าหน้าท่ีการเงิน 18 อ าเภอ 

3 เจ้าหน้าท่ีบัญชี 18 อ าเภอ รวม 

54 คน

               20,000             20,000                      -                        -                 40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

7 โครงการปรับปรุงสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ให้มีความ

พร้อมในใช้งานเพ่ือให้พร้อมสนับสนุนการจัด

การศึกษาตามภารกิจ ของ กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1) จัดหาพัสดุ และอุปกรณ์ 

2) ส ารวจความต้องการใช้วัสดุและ

สถานท่ี

ส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ              100,000                   -               100,000                      -               200,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าแผนปฏิบัติ

การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน

 กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ เพ่ือขับเคล่ือน สู่ กศน. ONIE

 UNLOCK

1. มอบนโยบาย 

2. แบ่งกลุ่ม 

3. น าเสนอ

1. ผู้บริหาร การศึกษาและ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

2. เจ้าหน้าท่ีแผน/ผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

กศน.อ าเภอ 

3. บุคลากร กศน.กาฬสินธ์ุ

             184,000                   -                        -                        -               184,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

9 โครงการ KALASIN REPORT ไตรมาส 1-2 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

1. มอบนโยบาย 

2. น าเสนอผลการด าเนินงาน

บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

                     -             150,000                      -                        -               150,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

10 โครงการสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธ์ุ

1. มอบนโยบาย 

2. น าเสนอผลการด าเนินงาน

บุคลากรสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

                     -                     -                        -                780,000             780,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

11 โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ส านักงาน กศน. จังหวัดกาฬสินธ์ุ

- ประชุมวางแผน - เสนอโครงการฯ - 

ด าเนินงานโครงการฯ - ติดตามผล - 

สรุปโครงการ

บุคลากรในสังกัด ส านักงาน กศน.

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 497 คน

             100,000                   -                        -                        -               100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เป็นผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

- ประชุมวางแผน - เสนอโครงการฯ - 

ด าเนินงานโครงการฯ - ติดตามผล - 

สรุปโครงการ

บุคลากรในสังกัด ส านักงาน กศน.

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

                     -               70,000                      -                        -                 70,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคลังความรู้สู่ดิจิทัล 

ส านักงาน กศน. จ.กาฬสินธ์ุ

- ประชุมวางแผน - เสนอโครงการฯ - 

ด าเนินงานโครงการฯ - ติดตามผล - 

สรุปโครงการ

บุคลากรในสังกัด ส านักงาน กศน.

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ กศน.อ าเภอ 

กศน.ต าบล บรรณารักษ์

                     -               60,000               60,000                      -               120,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Re-Skill Up -Skill 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของวิทยากรการจัดการศึกษา

ต่อเน่ือง ในสถานศึกษาสังกัด ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ส ารวจความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 

2. ด าเนินการคัดกรองความรู้

ความสามารถของผู้สมัครฯ 

3. จัดอบรมตามโครงการฯ

ผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถด้าน

การสอนวิชาอาชีพ ท่ีมีความ

ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรม

ฯ เป็นวิทยากรในสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

กาฬสินธ์ุ

                     -                     -                        -                        -                        -   ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

15 โครงการ กศน. งามตา ประชาช่ืนใจ เพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

1. ประชุมบุคลากร/คณะท างาน 

2. วางแผนงาน/ออกแบบกิจกรรม

3.นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

รายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรหน่วยงาน / สถานศึกษา

ในสังกัด

               60,000                   -                        -                        -                 60,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

16 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนและ

ขยายผลศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจ/ 

ออกแบบกิจกรรมการด าเนินงาน 

2. แต่งต้ังคณะท างาน 

3. นิเทศติดตามผลการด าเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง

ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้ช่วย/ครู

อาสาสมัครฯ/ครู กศน.ต าบล จา

กกศน.อ าเภอ 6 แห่ง ท่ียังไม่รับ

การประเมินเป็น ศรร. จ านวน 30

 คน

                     -               15,000                      -                        -                 15,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

17 โครงการมหกรรมวิชาการ กศน.กาฬสินธ์ุ ประจ าปี 

2565

1.จัดประชุมวางแผนการด าเนินงาน

ร่วมกับ สถานศึกษาในสังกัด 

2. แต่งต้ังคณะท างานตามโครงการฯ 

3. ด าเนินงานตามโครงการฯ

1.ผู้บริหารหน่วยงาน/ครู

2.ผู้บริหารสถานศึกษา 18 แห่ง 

3.ครู กศน 18 อ าเภอ 

4.นักศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5.ผู้เรียน/

ผู้รับบริการ

                     -                     -               400,000                      -               400,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

18 โครงการนิเทศติดตามผลการด าเนินงานการศึกษา

ต่อเน่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/

เสนอโครงการ

2. ด าเนินงานตามโครงการฯ 

3. ด าเนินงานนิเทศ ติดตามผล

คณะ กรรมการนิเทศติดตามงาน

การศึกษาต่อเน่ืองระดับจังหวัด 4

 คน

                     -                 7,500                 7,500                      -                 15,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หน่ึงชุมชน หน่ึงนวัตกรรม พัฒนา

ถ่ินไทยงาม” ออนไลน์

1. ส ารวจข้อมูลสารสนเทศ

2.รวบรวมข้อมูลเป็นข้อมูลท่ีเป็นระบบ

ออนไลน์ เป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 135 

ต าบล

กศน.ต าบล 135 ต าบล                      -               18,000                      -                        -                 18,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร

อาชีพออนไลน์ (Online Learning)

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า

หลักสูตรอาชีพออนไลน์ 

2.รวบรวมหลักสูตรอาชีพออนไลน์

รูปแบบกลุ่มสนใจ รูปแบบหลักสูตรช้ัน

เรียนวิชาชีพระยะส้ัน 1 อ าเภอ อาชีพ 

ของ กศน.อ าเภอทุกแห่ง

1.ครู กศน.ต าบล ๆ ละ 1 คน 135

 คน 

2.เจ้าหน้าท่ีงานการศึกษาต่อเน่ือง

อ าเภอ ละ 1 คน 

3.เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง

รวมท้ังส้ิน 153 คน

                     -               90,000                      -                        -                 90,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

22 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการ

ลงทะเบียนเรียน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช

2551

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/

เสนอโครงการ

2. จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการ 

3. รายงานผลการด าเนินงาน

1. ครู กศน. ท่ีรับผิดชอบงาน

การศึกษาพ้ืนฐาน และเจ้าหน้าท่ี

งานทะเบียน อ าเภอละ 2 คน (36) 

2. เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง (4)

                     -               15,000                      -                        -                 15,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

23 โครงการมหกรรมกีฬา กศน.กาฬสินธ์ุ เกมส์ 

ประจ าปี 2565

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/

เสนอโครงการ

2. จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3. รายงานผลการด าเนินงาน

1. ผู้บริหาร (2) /ข้าราชการ (3)

/ลูกจ้างประจ า (4) /พนักงาน

ราชการ (24) /ครูอาสาสมัครฯ (2)

 /พนักงานบริการ (2)

                     -               80,000                      -                        -                 80,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

24 โครงการกศน.อีสาน เกมส์ E-SAN ONIE Games 1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน/

เสนอโครงการ

2. จัดกิจกรรมตามโครงการ

3. รายงานผลการด าเนินงาน

1. ผู้บริหาร (2) /ข้าราชการ (3)

/ลูกจ้างประจ า (4) /พนักงาน

ราชการ (24) /ครูอาสาสมัครฯ (2)

 /พนักงานบริการ (2)

                     -             134,000                      -                        -               134,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

25 โครงการรถโมบายห้องสมุดเคล่ือนท่ีแห่งการเรียนรู้สู่

ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. รถโมบายห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

2. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ DIY 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

นักศึกษา กศน. นักเรียน

ในระบบ และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 2,850 คน

                8,410               8,410                 8,410                 8,410               33,640 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

26 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในงานวันเด็ก 

ประจ าปี 2565

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบ

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป

 จ านวน 500 คน

                     -               20,000                      -                        -                 20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงาน กศน.  | 198



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

27 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการ

ด าเนินงานห้องสมุดประชาชน สู่ Digital Library

1. น าเสนอผลการด าเนินงาน

2. วิเคราะห์ และ สรุปผล

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 18 คน 

2. บรรณารักษ์ ขรก. 3 คน 

3. เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 1 คน 

4. บรรณารักษ์จ้างเหมา 16 คน 

5. บุคลากร 12 คน

                     -                     -                 15,000                      -                 15,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

28 โครงการอบรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ให้กับสถานศึกษา ผ่านกระบวนการสถานศึกษาสี

ขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประจ าปีงบประมาณ 2565

1. ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจและ

การสร้างภูมิคุ้มกัน

2. ให้ความรู้ กระบวนการด าเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ

อบายมุข

1. เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงาน

ประชาสัมพันธ์ อ าเภอ ละ 2 คน 

จ านวน 36 คน 

2. ผอ. กศน.อ าเภอ 18 คน 

3. เจ้าหน้าท่ีจังหวัด จ านวน 6 คน

 รวม จ านวน 60 คน

                     -                 4,000                      -                        -                   4,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดกาฬสินธ์ุ

ส านักงาน กศน.จังหวัดก าแพงเพชร -               172,000      159,480        -               331,480        
1 โครงการช้ีแจงแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียน

ช้ีแจงแนวการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

(Active Learning) เพ่ือพัฒนาทักษะ

ผู้เรียนในทศวรรษท่ี 21

ข้าราชการ / ครูอาสาสมัคร และ 

ครู กศน.ต าบล / บุคลากร 

สนง.กศน.จังหวัด รวมท้ังหมด 

จ านวน 140 คน

                     -                     -               159,480                      -               159,480 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดก าแพงเพชร

2 โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษา (STEM Education)

1 วิทยากรบรรยาย/สาธิต ครู กศน.

2 ร่วมกันวิพากษ์/เสนอแนะ 

3 แก้ไข/ปรับปรุง 

4. สรุปผลโครงการ

ครู กศน. จ านวน 70 คน                      -             172,000                      -                        -               172,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดก าแพงเพชร

ส านักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี 145,000         145,000      145,000        145,000        580,000        
1 โครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารและการมีงานท า

จัดกิจกรรมการศึกษาภาษาอังกฤษเพ่ือ

การส่ือสารและการมีงานท า

ประชาชนท่ัวไป 400 คน              120,000           120,000             120,000              120,000             480,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดจันทบุรี

2 โครงการสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ 

โคก หนอง นา โมเดล

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การสร้าง

และพัฒนาการเรียนรู้ โคก หนอง นา

โมเดล

ประชาชน 250 คน                25,000             25,000               25,000               25,000             100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดจันทบุรี

ส านักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี -               45,000        -               -               45,000          
1 โครงการส่งเสริมการอ่านเคล่ือนท่ี 

รถห้องสมุดเคล่ือนท่ี

1. ซ่อมแซมและปรับปรุงรถห้องสมุค

เคล่ือนท่ี (รถโมบาย)

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 1,000 คน

                     -               45,000                      -                        -                 45,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชลบุรี
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รับผิดชอบ
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ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ 12,359,339     6,210,283    45,971,711    42,008,312    106,549,645  
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

นอกระบบ

1. จัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2. จัดการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3.

 จัดหาส่ือ หนังสือเรียน 4. จัดกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. นิเทศ ก ากับ 

ติดตาม ประเมินผล 6. จัดสอบ E-Exam

ประชาชนท่ัวไปท่ีมีอายุระหว่าง 

15 – 59 ปี ภาคเรียนท่ี2/2563 

จ านวน 32,596 คน ภาคเรียนท่ี

1/2564 จ านวน 32,596 คน

          9,691,668         3,876,674         43,612,500         39,735,843        96,916,685 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาส่ือ/

หนังสือพิมพ์ และวารสาร 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาส่ือฯ

3. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 1. 

ห้องสมุดจ านวน 18 แห่ง 2. กศน.

 ต าบลจ านวน 124 แห่ง

          1,482,984         1,482,982           1,482,982           1,482,982          5,931,930 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

3 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. จัดกิจกรรมให้กับผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้

ลืมหนังสือ 

2. นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล

ผู้ไม่รู้หนังสือหรือผู้รู้หนังสือใน

พ้ืนท่ี จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 1,074

 คน

             147,675           147,675             147,675              147,675            590,700 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

4 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต

1. จัดอบรม 

2. ด้านสิทธิและหน้าท่ี 

3. ด้านการสร้างจิตสาธารณะ 

4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 3,990 คน

             114,712           114,712             114,714              114,712            458,850 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ฝึกอบรม 

2. จิตอาสา

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2,866 คน              286,600           286,600             286,600              286,600          1,146,400 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

- จัดอบรม ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,055 คน              105,500           105,500             105,500              105,500            422,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

(งบรายจ่ายอ่ืน)

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงาน กศน.  | 200



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

7 โครงการ จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ

1. จัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานส าหรับคนพิการ

2. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ

ส าหรับคนพิการ 

3. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ส าหรับคนพิการ

1. นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปผู้

พิการ 

2. ครูผู้สอนคนพิการ ภาคเรียนท่ี

2/2563 

   1). จ านวนนักศึกษาผู้พิการ 

จ านวน 51 คน ภาคเรียนท่ี1/2564

             135,000           135,000             135,000              135,000            540,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

8 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่เจ้าหน้าท่ีด้าน

พัสดุตามพระราชบัญญัติ

นิเทศ ก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงาน

ในด้านต่างๆ

1. ผู้บริหาร 18 คน 

2. ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 16 คน 

3. เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กศน. 

จังหวัด 7 คน รวมท้ังส้ิน 64 คน

                     -                     -                        -                        -                      -   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

9 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินของสถานศึกษา

 สอบทานความรู้ความเข้าใจ

1. จัดอบรมบรรยายให้ความรู้

2. สอบทานการจัดท าเอกสารการ

เบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา

1. ผอ. กศน. อ าเภอ 16 คน 

2. ครู กศน. ต าบล 124 คน 

3. เจ้าหน้าท่ีการเงินอ าเภอ 16 คน

 รวมท้ังส้ิน 156 คน

                     -               61,140               61,140                      -              122,280 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

10 โครงการส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานศึกษา จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมรัก

การอ่าน 1. จัดให้มีบริการรถห้องสมุด

เคล่ือนท่ี

1. ห้องสมุด 18 แห่ง 

2. กศน.ต าบล 124 แห่ง 

3. กศน.อ าเภอ 16 แห่ง 4. บ้าน

หนังสือชุมชน รวม 341 แห่ง

                     -                     -                        -                        -                      -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

11 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1. รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. เสนอแนะแนวทางการพัฒนา

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ

1. คณะกรรม การส่งเสริม กศน. 

จังหวัดชัยภูมิ 

2. ผู้บริหาร 

3. ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ี 

สังกัด ส านักงาน กศน. จังหวัด

ชัยภูมิ รวมท้ังส้ิน 39 คน

                     -                     -                 25,600                      -                25,600 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ
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12 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงาน

ท่ีมีประสทธิภาพ

1. จัดหาคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย 

แบบท่ี 2 

2. จัดหาตู้ส าหรับจัดเก็บคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ 

3. จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 

4. จัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

ส านักงาน กศน. จังหวัดชัยภูมิ 1 

แห่ง

             395,200                   -                        -                        -              395,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดชัยภูมิ

ส านักงาน กศน.จังหวัดชุมพร 4,145,000      4,145,000    4,145,000      4,145,000      16,580,000    
1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน

1.พัฒนาหลักสูตร 

2.พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ 

3.จัดหาส่ือและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

4.พัฒนาระบบนิเทศติดตามวัดผล

ประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดโอกาส ผู้พลาด

โอกาสและประชาชนท่ีอยู่นอก

ระบบโรงเรียน จ านวน 4,500 คน

          3,375,000         3,375,000           3,375,000           3,375,000         13,500,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชุมพร

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง 1.พัฒนาทักษะชีวิต 

2.พัฒนาสังคมและชุมชน 

3.ส่งเสริมกระบวนการจัดการ

เรียนรู้เศรษฐกิจ

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีจังหวัด

ชุมพร จ านวน 4,200 คน

             420,000           420,000             420,000              420,000           1,680,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชุมพร

3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามอัธยาศัย 1.พัฒนาระบบการส่งเสริมการอ่าน

ให้กับประชาชน 

2.พัฒนาระบบแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

3.พัฒนาและเช่ือมโยงระบบคลังความรู้

ประชาชนท่ัวไปจ านวน 

28,000 คน

             350,000           350,000             350,000              350,000           1,400,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดชุมพร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย 153,000         659,200      153,000        424,000        1,389,200      

1 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาชุมชน

บนพ้ืนท่ีสูงของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย

ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ส านักงาน กศน.

จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. พัฒนาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย

ภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

2. สัมมนาให้ความรู้แก่ครู ศศช. 

3. นิเทศ ติดตาม ผลการจัดกิจกรรม

4. จัดท าคู่มือแนวทางการจัดการศึกษา

นอกระบบฯ

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แม่ฟ้าหลวง” สังกัด ส านักงาน 

กศน.จังหวัดเชียงราย

จ านวน 154 แห่ง

                     -             506,200                      -                271,000             777,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดเชียงราย

2 โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม

อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ

จัดกิจกรรมหลักสูตรผู้สูงอายุ

แบ่งหมวดวิชาออกเป็น 3 หมวย 

( 120 ช่ัวโมง )

ผู้สูงอายุ จาก 18 อ าเภอ ๆ ละ 50

 คน รวม 900 คน

             153,000           153,000             153,000              153,000             612,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดเชียงราย

ส านักงาน กศน.จังหวัดตรัง -               149,220      -               -               149,220        

1 โครงการส่งเสริมเทคนิคการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ส าหรับครู กศน.ต าบล ส านักงาน กศน.

จังหวัดตรัง

อบรมเทคนิคและทักษะการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ครู กศน.

ต าบล

ครู กศน.ต าบล จ านวน 87 คน                      -               51,780                      -                        -                 51,780 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดตรัง

2 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยการปลูก

สมุนไพรไทยเพ่ือการบ ารักษาโรค

อบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการปลูก

สมุนไพรและสรรพคุณฯ

ประชาชนช่วงอายุ 15 - 59 ปี 

จ านวน 1740 คน (ต าบลละ 20 

คน 87 ต าบล)

                     -               97,440                      -                        -                 97,440 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดตรัง

ส านักงาน กศน.จังหวัดตราด 70,570          -             70,570          -               141,140        
1 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรการศึกษา

นอกระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551

1.ศึกษารายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกับการ

พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 

2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

3.ด าเนินงานจัดการเรียนรู้ 

4.ปรับปรุง พัฒนากระบวนการจัดการ

เรียนรู้

ครู ครูผู้ช่วย ครู กศน.ต าบล และ

เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้อง จ านวน 10 

คน

               70,570                   -                 70,570                      -               141,140 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดตราด
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม 70,000          177,220      -               -               247,220        
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนด และ

แนวทางปฏิบัติงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 

กศน. จังหวัดนครปฐม

ด าเนินการจัดประชุมตามโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อก าหนด และแนวทางปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครู

อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

 ครู กศน.ต าบล และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน 60 คน

               70,000                   -                        -                        -                 70,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครปฐม

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนา

ระบบแอพพลิเคช่ันในห้องสมุด ของส านักงาน กศน.

 จังหวัดนครปฐม

ด าเนินการจัดกิจกรรม ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร

ทางการศึกษาฯ บรรณารักษ์ 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 45 

คน

                     -               50,000                      -                        -                 50,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครปฐม

3 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน. สังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ในการใช้เครือข่าย 

สังคมออนไลน์ เพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

สารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ด าเนินการอบรมตามโครงการอบรม

พัฒนาศักยภาพครู กศน. สังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม ในการ

ใช้เครือข่าย สังคมออนไลน์ เพ่ือการ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

 พนักงานราชการ และเจ้าหน้าท่ีท่ี

เก่ียวข้อง สังกัดส านักงาน กศน. 

จังหวัดนครปฐม จ านวน 68 คน

                     -               44,520                      -                        -                 44,520 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครปฐม

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการจัด

การศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพของ ส านักงาน กศน. 

จังหวัดนครปฐม

จัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาอาชีพของ ส านักงาน กศน. 

จังหวัดนครปฐม

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครู

อาสาสมุคร ครู กศน.ต าบล 

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และวิทยากร

วิชาชีพ จ านวน 95 คน

                     -               82,700                      -                        -                 82,700 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครปฐม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม 7,665            27,670        7,665            7,665            50,665          
1 โครงการประชุมสรุปแผนและผลการด าเนินงานการ

จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดนครพนม ปีงบประมาณ 2565

1. เสนอขอความเห็นชอบแผนการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 

2. สรุปผลการด าเนินงานการจัด

กิจกรรมในปีงบประมาณ

มีผู้เข้าร่วมประชุม 

จ านวนท้ังส้ิน 23 คน

                     -               20,005                      -                        -                 20,005 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครพนม

2 โครงการประชุมประจ าเดือน ประจ าปีงบประมาณ 

2565 ส านักงาน กศน.จังหวัดนครพนม

สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้เข้าร่วม

ประชุมช้ีแจง ฯ

จ านวนท้ังส้ิน 58 คน                 7,665               7,665                 7,665                 7,665               30,660 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครพนม

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 90,920          1,827,260    770,940        39,900          2,729,020      

1 โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ 1.Live สด ผ่าน Facebook 

2. Qr น่ารู้ 

3. Qr Code ส่งเสริมการอ่าน 

4. ส่งเสริมการอ่านผ่านส่ือออนไลน์ 

5. เกร็ดความรู้ผ่านส่ือออนไลน์

ประชาชน 60 คน                      -               43,000                      -                        -                 43,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

2 โครงการ อบรมพัฒนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี

ห้องสมุด ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

อ่านและแนวทางปลุกพลังการอ่านด้วยห้องสมุดให้มี

ชีวิตสไตล์ Modern Library

อบรมพัฒนาบรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี

ห้องสมุด ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านและแนวทางปลุกพลัง

การอ่านฯ

บรรณารักษ์ / เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด 

จ านวน 37 คน

                     -                     -                        -                 16,820               16,820 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

3 โครงการการประเมินคัดเลือก กศน.ต าบลต้นแบบ 5

 ดี พรีเม่ียม “ระดับจังหวัด”

ด าเนินการลงพ้ืนท่ีเพ่ือประเมินคัดเลือก

 กศน.ต าบลต้นแบบ 5 ดี 

พรีเม่ียม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 “ระดับกลุ่มศูนย์อ าเภอ”

จ านวน 4 แห่ง

กศน.ต าบล จ านวน 4 แห่ง                      -                     -                 18,800                      -                 18,800 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือตรวจสอบ

แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

1. เขียนโครงการประชุม

2. วางแผนและแต่งต้ังคณะกรรมการ

3.ด าเนินการตามโครงการ

4.สรุปผลโครงการ 

5.สรุปผลและติดตามผล

1 ผู้บริหาร จ านวน 11 คน

2 ครูผู้สอนคนพิการ 

จ านวน 17 คน 

3 เจ้าหน้าท่ีจังหวัด 

จ านวน 10 คน 

4 ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ

เขต 11 จ านวน 5 คน 

รวมท้ังส้ิน 43 คน

                     -                     -                 54,340                      -                 54,340 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเน่ือง 1.ประชุมการจัดท าแผนงาน/โครงการ/

กรอบการด าเนินงาน 

2.ด าเนินการจัดโครงการตามกรอบการ

ด าเนินงาน 

3.ประชุมเพ่ือสรุปผลติดตามการ

ด าเนินงานโครงการฯ

ผู้บริหารการศึกษา 2 คน 

ผู้บริหารสถานศึกษา 32 คน 

ข้าราชการ/ครู กศน.ต าบล 362 

คน บุคลากร กศน.จังหวัด

นครราชสีมา 34 คน

               23,080           130,400             130,400               23,080             306,960 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

6 โครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

1.วางแผนการด าเนินงาน 

2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

4.จัดท าแบบประเมินสมรรถนะ

ครูผู้สอน 

5.จัดท าระบบการประเมิน ผ่านระบบ 

online ฯลฯ

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา 

รวมท้ังส้ิน 615 คน

                     -           1,458,060                      -                        -             1,458,060 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนการ

จัดการเรียนรู้รายวิชาในหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1. วางแผนการด าเนินงาน 

2. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 

3. ด าเนินการตามโครงการฯ 

4. รวมรวมแผนการจัดการเรียนรู้

5. จัดท าสรุปผลและรายงานผลการ

ด าเนินโครงการฯ

1. ผู้บริหาร จ านวน 7 คน 

2. ครู ปวช. จ านวน 21 คน 

3. เจ้าหน้าท่ีงาน ปวช. 

จ านวน 1 คน 

4. เจ้าหน้าท่ีจังหวัด จ านวน 10 

คน รวมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 39

 คน

                     -             125,300                      -                        -               125,300 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ

วัดและประเมินผลปลายภาคเรียน หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1. สรุปจ านวนราชวิชา

2. เสนอขออนุมัติโครงการฯ 

3. ด าเนินการตามโครงการฯ 

4. ส่งต้นฉบับข้อสอบวัดผล

5. จัดท าสรุปผลและรายงานผล

การด าเนินโครงการฯ

1. ผู้บริหาร จ านวน 7 คน 

2. ครู ปวช. จ านวน 21 คน 

3. เจ้าหน้าท่ีงาน ปวช. 

จ านวน 1 คน 

4. เจ้าหน้าท่ีจังหวัด จ านวน 10 

คน รวมกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 39

 คน

                     -                     -               118,100                      -               118,100 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

9 โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556

1.ส ารวจนักศึกษาท่ีคาดว่าจะจบ

หลักสูตร ปวช. และนักศึกษาตกหล่น 

ท่ีมีความประสงค์จะประเมินมาตรฐาน

วิชาชีพ 

2.ประสานงานและหาแนวทางการ

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพกับวิทยาลัยท่ี

เป็นศูนย์สอบ 

3.จัดท าโครงการ เพ่ือ เสนอขออนุมัติ

โครงการฯและแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ด าเนินโครงการฯ 

4.เตรียมความพร้อม 

5.ด าเนินการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

หลักสูตร ปวช. กับวิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์

สอบ

1 ครู ปวช. /ครู อ่ืนๆ จ านวน 25 

คน

2 คณะกรรมการจากอาชีวศึกษา 

จ านวน 15 คน 3 นักศึกษา ปวช. 

จ านวน 100 คน

                     -               70,500                      -                        -                 70,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

10 โครงการพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้

ส าหรับผู้ไม่รู้หนังสือให้กับครูอาสาสมัคร กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

1.วางแผนการด าเนินงาน  

2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 

3.ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน

4.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดแจ้งครูอาสาฯ

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย

 ผู้บริหาร / ข้าราชการครู / ครู 

อาสาสมัคร กศน./ คณะท างาน

ส านักงาน กศน.จังหวัด

นครราชสีมา รวมท้ังส้ิน 150 คน

                     -                     -               158,100                      -               158,100 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

11 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาใน 

สังกัด ส านักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา

 -จัดท าแผนงาน/โครงการ/กรอบการ

ด าเนินงาน 

-ด าเนินการจัดโครงการฯ 

-ติดตามการด าเนินงาน/ขยายผล

กศน.ต าบล จากกศน.อ าเภอๆละ 

2 คน รวมท้ังส้ิน 64 คน

               67,840                   -                        -                        -                 67,840 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

12 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน

ด้านจิตอาสาเพ่ือขยายผลโครงการจิตอาสา 

ของส านักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา

 - ประชุมผู้บริหารและบุคลากร

ท่ีเก่ียวข้อง 

 - ด าเนินการจัดขยายผลโครงการจิต

อาสาของส านักงาน กศน. ระดับกลุ่ม

ศูนย์อ าเภอ 

 - ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านจิตอาสา

 - จัดท าสรุปผลและรายงานผลการ

ด าเนินการจัดกิจกรรม

บุคลากรสังกัดิส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 200 

คน

                     -                     -                 90,000                      -                 90,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การจัดการศึกษาและการจัดกระบวน การเรียนรู้ 

ส าหรับครู กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

นครราชสีมา

- จัดท าโครงการ และเสนอขออนุมัติ

โครงการฯ - แต่งต้ังคณะกรรมการ 

และคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการฯ -

 จัดท าโครงการ และเสนอขออนุมัติ

โครงการฯ - แต่งต้ังคณะกรรมการ 

และคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการฯ 

“โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษาและ

การจัดกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับครู 

กศน. สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

นครราชสีมา - สรุปผลและรายงานผล

1. ครู กศน.ต าบล จ านวน 64 คน

2. คณะวิทยากร จ านวน 2 คน 

3. คณะท างาน จ านวน 9 คน รวม

 จ านวน 75 คน

                     -                     -               201,200                      -               201,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครราชสีมา

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช -               -             -               248,900        248,900        
1 โครงการทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้าน

การเงินบัญชีและพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

 - ทบทวนความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

การเบิกจ่าย 

 - ซักถามประเด็นสงสัยในการ

ปฏิบัติงานและการจัดท าเอกสาร 

 - สรุปประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน

ไตรมาส1-3

จ านวน 84 คน                      -                     -                        -                248,900             248,900 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

ส านักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ 251,000         250,000      250,000        33,400          784,400        
1 โครงการพัฒนาศักยภาพครู English Boot Camp 

สังกัด ส านักงาน กศน. จังหวัดนครสวรรค์

1.วิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการ

2.เขียนโครงการ/ก าหนดการ 

3.ด าเนินการจัดท าคู่มือ/หลักสูตร

4.ประสานงานวิทยากร 

5.ประสานงานให้ครูเข้ารับการอบรม

6.ด าเนินการจัดโครงการ

7.นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

8.ประเมินผลโครงการ 

9.สรุป/รายงานผล

ครู กศน.จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีเข้า

รับการอบรม 15 อ าเภอ และ

สถานศึกษาข้ันตรง จ านวน 60 คน

 คณะท างานและด าเนินการจัด

โครงการ จ านวน 10 คน

             246,000                   -                        -                        -               246,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครสวรรค์

(งบรายจ่ายอ่ืน)
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

2 โครงการอบรมครู กศน.ต าบล จัดการเรียนการสอน

แบบ “สะเต็มศึกษา” (STEM Education)

1. แต่งต้ังคณะจัดโครงการ 

2. ประชุมวางแผน

3. เตรียมความพร้อม 

4. จัดโครงการอบรมครู กศน.ต าบล

5. สรุปผลและประเมินผล

ผู้บริหาร จ านวน 18 คน ครู 

กศน.ต าบล จ านวน 163 คน 

เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กศน.จังหวัด 

จ านวน 10 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน

 191 คน

                5,000           250,000             250,000               33,400             538,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนครสวรรค์

ส านักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี -               432,550      -               -               432,550        
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของส านักงาน กศน.จังหวัด

นนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรมท่ี 1 การฝึกอบรมระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office)

กิจกรรมท่ี 2 การฝึกอบรมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากรในสังกัดเก่ียวข้อง 

รวม 89 คน

                     -             432,550                      -                        -               432,550 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนนทบุรี

ส านักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส 756,751         756,751      756,751        756,752        3,027,005      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

2. วางแผนการด าเนินงาน 

3. จัดการส่งเสริมการรู้หนังสือ 

4. นิเทศติดตาม/สรุปผล

5. รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป/

ผู้สนใจ/ผู้ลืม/ผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน

 3,150 คน

             433,125           433,125             433,125              433,125           1,732,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนราธิวาส

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

2. วางแผนการด าเนินงาน 

3. จัดกระบวนการศึกษา

4. นิเทศติดตาม/สรุปผล

5. รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2,787 คน                80,126             80,126               80,126               80,127             320,505 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนราธิวาส

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

2. วางแผนการด าเนินงาน 

3. การจัดกิจกรรมการศึกษา

4. นิเทศติดตาม/สรุปผล

5. รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,780 คน              178,000           178,000             178,000              178,000             712,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนราธิวาส
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

4 โครงการการศึกษาเพ่ือเรียนรู้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

2. วางแผนการด าเนินงาน 

3. การจัดเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

4. นิเทศติดตาม/สรุปผล

5. รายงานผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 655 คน                65,500             65,500               65,500               65,500             262,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนราธิวาส

5 โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย 1. ส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

2. วางแผนการด าเนินงาน 

3. การจัดกิจกรรม

4. นิเทศติดตาม/สรุปผล

5. รายงานผลการด าเนินงาน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ท่ัวไป จ านวน 71,400 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดนราธิวาส

ส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน -               145,700      -               259,850        405,550        
1 โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาครู

ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps 

for Education ส าหรับ ครู กศน.

1. จัดท าคู่มือหลักสูตร 

2. อบรมหลักสูตรการพัฒนาครู

1. ครู กศน.ต าบลจ านวน 98 คน

2. ครูศูนย์การเรียนชุมชน จ านวน

 1 คน

                     -             145,700                      -                        -               145,700 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดน่าน

2 โครงการอบรมพัฒนาพนักงานราชการ 

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน

อบรมพัฒนาพนักงานราชการ

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดน่าน

พนักงานราชการ จ านวน 250 คน                      -                     -                        -                259,850             259,850 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดน่าน

ส านักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ 278,300         -             -               -               278,300        
1 พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ของ ส านักงาน กศน. จังหวัดบึงกาฬ

1. ประชุมคณะท างานฯ

2. ด าเนินกิจกรรม

3. สรุปและประเมินผลโครงการ

ผู้บริหารและข้าราชการ พนักงาน

ราชการ จ้างเหมาบริการ รวม

ท้ังส้ิน จ านวน 173 คน

             278,300                   -                        -                        -               278,300 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดบึงกาฬ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดปทุมธานี 467,820         112,200      37,800          74,360          692,180        
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการ

จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ กศน.อ าเภอ

เมืองปทุมธานี

พัฒนาครูให้จัดการศึกษาในรูปแบบ

ออนไลน์ได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย 

สนองตอบ ความต้องการของผู้เรียน

และชุมชน

- บุคลากร กศน.อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จ านวน 29 คน

             142,200                   -                        -                        -               142,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมุนไพรไทยกับการรักษา

และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

อบรมให้ความรู้ครูเก่ียวกับหลักสูตร

สมุนไพรไทยกับการรักษาและ

เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

บุคลากร กศน.อ าเภอเมือง

ปทุมธานี จ านวน 29 คน

             142,200                   -                        -                        -               142,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบออนไลน์

พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะ

ในการใช้งานแอพพลิเคช่ันทางการศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ

บุคลากร ครู กศน.ต าบล จ านวน 

11 คน

                     -               50,350                      -                        -                 50,350 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรฝึกอาชีพเพ่ือ

รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

(First S – curve และ New S – curve)

พัฒนาครูและวิทยากรฝึกอาชีพให้มี

ความรู้และทักษะพัฒนาหลักสูตรการ

จัดการศึกษาอาชีพ และการจัดท าส่ือ

การจัดการศึกษาอาชีพ

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ครู กศน.

ต าบล และวิทยากร จ านวน 19 คน

                     -                     -                 37,800                      -                 37,800 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี

5 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

อบบุคลากรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ให้มีความทันสมัย สนองตอบความ

ต้องการของผู้เรียนและชุมชน

บุคลากร กศน.อ าเภอลาดหลุม

แก้ว จ านวน 13 คน

                     -               61,850                      -                        -                 61,850 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี

6 โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาส่ือการ

สอน

อบรมครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจ 

ในหลักการผลิตส่ือนวัตกรรม CODING 

(K) และมีทักษะในการผลิตส่ือ

นวัตกรรม CODING

ครูและบุคลากร กศน. จ านวน 24

 คน

               51,720                   -                        -                        -                 51,720 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสมุนไพรไทยต้านภัยเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.พัฒนาหลักสูตรสมุนไพรไทย 

2.จัดท าหลักสูตร ส่ือ รูปแบบการจัด

กระบวนการเรียนรู้ฯ

บุคลากร กศน.อ าเภอสามโคก 

และวิทยากร จ านวน 16 คน

             131,700                   -                        -                        -               131,700 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าส่ือและ

เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์

อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าส่ือ

การสอนแบบออนไลน์

ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร

 กศน.อ าเภอธัญบุรี จ านวน 16 คน

                     -                     -                        -                 74,360               74,360 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปทุมธานี

ส านักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี 794,845         -             676,730        -               1,471,575      
1 โครงการการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือ  - จัดท าฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ/ผู้ลืม

หนังสือในพ้ืนท่ี

- จัดกิจกรรมการศึกษา

- จัดท า/พัฒนาหลักสูตร/ส่ือการเรียน

การสอน

ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ียังไม่รู้หนังสือ

 หรือลืมหนังสือ 499 คน

             147,950                   -               126,500                      -               274,450 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปราจีนบุรี

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ

ชีวิต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต 8

 ด้าน

ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี 2,615 คน

             162,495                   -               138,230                      -               300,725 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปราจีนบุรี

3 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ด าเนินงานตามโครงการการศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี 1,503 คน

             324,800                   -               276,400                      -               601,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปราจีนบุรี

4 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

ด าเนินงานตามโครงการ ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด

ปราจีนบุรี 738 คน

             159,600                   -               135,600                      -               295,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดปราจีนบุรี

ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี -               2,104,000    -               -               2,104,000      
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูในการ

จัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษารองรับ

สังคมดิจิทัล

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษารองรับสังคม

ดิจิทัล

ผู้บริหาร ข้าราชการครู 

ครูผู้ช่วย ครู กศน. ต าบล ครู

อาสาฯ ปอเนาะ ครุอาสาฯ ต าบล

 บุคลากรทางการศึกษาและ

ผู้เก่ียวข้อง

                     -           2,104,000                      -                        -             2,104,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดปัตตานี

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงาน กศน.  | 213



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดพังงา 1,096,700      1,096,700    1,096,700      1,096,700      4,386,800      
1 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  -ประชาสัมพันธ์รับสมัคร 

-ด าเนินการจัดกิจกรรม 

-การวัดผลประเมินผล 

-นิเทศ ก ากับ ติดตามผล 

-สรุปผลการด าเนินการ

นศ.ข้ันพ้ืนฐานได้รับการศึกษาตาม

เป้าหมาย จ านวนท้ังส้ิน 2,613 คน

             549,670           549,670             549,670              549,670           2,198,680 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.ส ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ 

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล 

3.จัดหาส่ือแบบเรียน 

4.พัฒนาครูให้มีทักษะฯ

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืม

หนังสือ จ านวน 300 คน

               34,100             34,100               34,100               34,100             136,400 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.จัดกระบวนการเรียนรู้ 

2.นิเทศติดตามผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1920 คน                43,930             43,930               43,930               43,930             175,720 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา

4 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.ส ารวจปัญหา/ความต้องการ 

2.จัดท าหลักสูตร/โครงการฯ 

3.จัดอบรมตามโครงการฯ 

4.คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ฯ 

5.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 

6. รายงานผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 517 คน                51,600             51,600               51,600               51,600             206,400 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา

5 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.ประชุม/วางแผน 

2.ส ารวจสภาพปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน 

3.การจัดท าหลักสูตร 

4.จัดท าโครงการ 

5.ด าเนินโครงการฝึกอบรม

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,310 คน              131,000           131,000             131,000              131,000             524,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

6 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 1 อ าเภอ 1 อาชีพ 1. วางแผนการจัด 

2.จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล 

4. รายงานผล

ผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทาง

การศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไป

 จ านวน 110 คน

               49,500             49,500               49,500               49,500             198,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา

7 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช่ัวโมง)

1.วางแผนการจัด 

2.จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 340 คน              119,000           119,000             119,000              119,000             476,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา

8 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 

(ช้ันเรียนวิชาชีพ 31 ช่ัวโมงข้ึนไป)

1.วางแผนการจัด 

2.จัดกิจกรรมตามโครงการ 

3.นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 262 คน              117,900           117,900             117,900              117,900             471,600 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพังงา

ส านักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง  438,196         594,050      310,471        561,250        1,903,967      
1 โครงการประชุมสัมมนาแนวทางการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

1.เสนอขออนุมัติจัดประชุม

2. ด าเนินการจัดประชุม

3.สรุป/รายงานผล

ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัด

ส านักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง 

รวมท้ังส้ิน จ านวน 190 คน

                     -               90,000                      -                        -                 90,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

2 โครงการนิเทศเพ่ือพัฒนากิจกรรมการศึกษานอก

โรงเรียน ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.ประชุม วางแผนการนิเทศ 

2.จัดท าการนิเทศ 

3.การนิเทศ 

4.สรุปผล/รายงาน

นิเทศสถานศึกษา 11 แห่ง ๆละ 3

 คร้ัง ต่อปี

                     -                 7,000                 6,500                 6,500               20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

3 โครงการ “ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท า

แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอน

เฉพาะบุคคล (IIP)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1.แต่งต้ัง/ประชุมคณะท างาน 

2.ประชุมจัดท าเอกสารหลักสูตร

3.เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 

4.เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร 

5.น าหลักสูตรมาใช้

ผู้บริหารการศึกษา ผอ.กศน.

อ าเภอ ครูผู้สอน บุคลากร กศน. 

จ านวน 40 คน

                     -               22,075                      -                        -                 22,075 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

4 โครงการ พัฒนาทักษะครู กศน. ต้นแบบการสอน

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร

1.ประชุมวางแผนการอบรมโครงการ

ครูต้นแบบฯ

2.ขออนุมัติโครงการฯ/

แต่งต้ังค าส่ังฯ 

3.ประชุมคณะวิทยากรฯ

บุคลากรส านักงาน กศน. จังหวัด

พัทลุง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 

70 คน

                     -                 5,000               65,000                      -                 70,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคู่มือผู้เข้ารับ

การประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2565

1. วางแผนจัดท าโครงการ/กิจกรรม 

2. เสนอโครงการพิจารณาอนุมัติ 

3. แต่งต้ังคณะท างาน 

4. ด าเนินการจัดโครงการประชุมฯ

ผู้บริหารและบุคลากรจ านวน 35 

คน

                     -                     -                        -                 54,975               54,975 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

6 ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท าแผนการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะ

บุคคล (IIP)” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. จัดท าและน าเสนอขออนุมัติ

2. ประชุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพฯ

3.ติดตามการจัดการเรียนการสอน

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

ผู้บริหารและบุคลกร

จ านวน 40 คน

                     -                     -                 22,075                      -                 22,075 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการจัด

กระบวนการเรียนรู้

1. วางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม 

2. จัดท าโครงการ 

3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลฯ

ครู การศึกษานอกระบบ

จ านวน 111 คน/คร้ัง

             242,600                   -                        -                        -               242,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

8 โครงการ ส่งเสริมการทดสอบการประเมินเทียบ

ระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด

1.ด าเนินการจัดการทดสอบการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษา 2 คร้ัง 

2.นิเทศ ก ากับ ติดตาม และ

ประเมินผลสรุป

ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาจ านวน 14 คน

                     -               15,080                      -                 15,560               30,640 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

9 โครงการส่งเสริมการทดสอบ การประเมินเทียบ

ระดับการศึกษา

1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

2. ด าเนินการจัดการทดสอบการ

ประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ

ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับ

การศึกษาฯ จ านวน75 คน/คร้ัง

                     -               15,280                      -                 15,280               30,560 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

10 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้านการใช้

ห้องเรียนออนไลน์

1. เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 2.

 แต่งต้ังคณะกรรมการงานโครงการ 3. 

ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาครู กศน.ฯ

- บุคลากร ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง จ านวน 10 คน - ครู

 กศน.จ านวน 114 คน

             163,256                   -               163,256                      -               326,512 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

11 โครงการประชุมปฏิบัติการจัดท าเคร่ืองมือวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียน

1. ส ารวจรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียน

เรียน 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ

- บุคลากร ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 คน - 

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 30

 คน

                     -             391,275                      -                391,275             782,550 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

12 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. จัดท าและน าเสนอขออนุมัติ

2. จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน

3. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. สรุปผลการจัดอบรม

รวมท้ังส้ิน 68 คน                      -                     -                        -                 45,320               45,320 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงด้านการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.ประชุมบุคลากรผู้เก่ียวข้อง 

2.ส ารวจพ้ืนท่ีจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ฯ 

3.จัดท าโครงการฯ 

4.ด าเนินการตามโครงการฯ

บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

พัทลุงจ านวน 27 คน

                     -               16,000                      -                        -                 16,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการจัด

การศึกษาต่อเน่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.จัดท า/ขออนุมัติโครงการฯ 

2.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

จัดท าหลักสูตรการจัดการศึกษา

ต่อเน่ือง ประจ าปีงบประมาณ 2565

บุคลากรสังกัดส านักงานกศน.

จังหวัดพัทลุงร่วมจัดท าหลักสูตร

การจัดการศึกษาต่อเน่ือง จ านวน 

100 คน

                     -                     -                 21,300                      -                 21,300 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง

15 โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บรรณารักษ์ 

และบุคลากร เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านการ

ปฏิบัติงานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี

งบประมาณ 2565

1. สร้างความเข้าใจการด าเนินการจัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2. ประชุมเพ่ือออกแบบจัดกิจกรรม 

3. น ารูปแบบมาใช้จัดกิจกรรม 

4. ติดตามผล 

5. ประเมินผล 

6. รายงานผล

1. ผู้บริหารระดับจังหวัด 

จ านวน 2 คน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 11 คน 

3. บรรณารักษ์ 

จ านวน 15 คนฯ

               32,340             32,340               32,340               32,340             129,360 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพัทลุง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดพิจิตร 2,028,280      -             2,028,795      -               4,057,075      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. พัฒนาหลักสูตร ส่ือแบบเรียน 

2. จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

วัดผลประเมินผล และติดตามผู้เรียน

ประชาชนท่ัวไป 2,170 คน              596,750                   -               596,750                      -             1,193,500 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพิจิตร

2 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. จัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต 

10ประการ 

2. จัดกิจกรรมการจัดต้ังชมรม

/ชุมนุมฯ

ประชาชนท่ัวไป 4,005 คน              230,230                   -               230,345                      -               460,575 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพิจิตร

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.การวางแผนด าเนินงาน 

2. การด าเนินงานตามแผน 

3.การติดตามประเมินผล 

4.การรายงานผลและการพัฒนา

ประชาชน 2,670 คน              534,000                   -               534,000                      -             1,068,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพิจิตร

4 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง

จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบการใช้

กระบวนการกลุ่ม การศึกษาจากสภาพ

จริง การปฏิบัติจริงและการประยุกต์ใช้

ในชีวิตประจ าวันฯ

ประชาชนท่ัวไป 1,335 คน              266,800                   -               267,200                      -               534,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดพิจิตร

5 โครงการ 1 อ าเภอ 1 อาชีพ  -จัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ พัฒนาอาชีพ

ระยะส้ัน30ชม. 

-จัดในรูปแบบวิชาชีพ หลักสูตร 31 

ชม.ข้ึนไป 

-จัดในรูปแบบ 1 อ าเภอ 1อาชีพ

ประชาชนท่ัวไป 890 คน              400,500                   -               400,500                      -               801,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดพิจิตร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์ 11,528,211     9,420,727    13,102,011    7,846,927      41,897,876    
1 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. วางแผนการด าเนินการ 

2. จัดกิจกรรม

3. ติดตามประเมินผล รวบรวมฯ

ประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีท้ัง 11 

อ าเภอ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ 

จ านวน 71,456 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดเพชรบูรณ์

2 โครงการส่งเสริมและจัดการศึกษาหลักสูตรการรู้

หนังสือไทย พุทธศักราช 2557

1. ส ารวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

2. พัฒนาส่ือส่งเสริมการเรียน

การสอน

3. จัดการเรียนการสอนฯ

ประชากรวัยแรงงาน 16-59 ปี ท่ี

ไม่รู้หนังสือไทยและผู้ท่ีลืมหนังสือ

ไทย จ านวน 1,960 คน

             537,500                   -               537,500                      -             1,075,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดเพชรบูรณ์

3 โครงการการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1. กิจกรรมการเรียนการสอน 

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. วัดผล ประเมินผลสัมฤทธ์ิฯ

ประชาชนในวัยแรงงานท่ีไม่จบ

การศึกษาภาคบังคับ อายุ 16 ปี

ข้ึนไป จ านวน 10,878 คน

         10,423,411         7,846,927         10,423,411           7,846,927         36,540,676 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดเพชรบูรณ์

4 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1. ประชุมวางแผน 

2.จัดท าโครงการ

3. ติดต่อประสานงานเครือข่าย/เตรียม

วัสดุอุปกรณ์ฯ

ประชาชน จ านวน 4,680 คน              248,000           688,000             936,000                      -             1,872,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดเพชรบูรณ์

5 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. ประชุมวางแผน 

2.จัดท าโครงการ

3. ติดต่อประสานงานเครือข่าย/เตรียม

วัสดุอุปกรณ์ฯ

ประชาชน จ านวน 4,680 คน                71,300           197,800             269,100                      -               538,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดเพชรบูรณ์

6 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ประชุมวางแผน 

2.จัดท าโครงการ

3. ติดต่อประสานงานเครือข่าย/เตรียม

วัสดุอุปกรณ์ฯ

ประชาชน จ านวน 4,680 คน              248,000           688,000             936,000                      -             1,872,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดเพชรบูรณ์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดแพร่ 518,150         817,682      428,490        428,690        2,193,012      
1 โครงการพัฒนาระบบด้านประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา

1. อบรมให้ความรู้ 

2. การจัดท ามาตรฐาน

3. ขับเคล่ือนมาตรฐานสู่การปฏิบัติ 

4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบฯ

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักศึกษา

 76 คน

               79,690                   -                 66,520                      -               146,210 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดแพร่

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าส่ือ 

นวัตกรรมส าหรับการจัดการเรียนการสอน (ออนไลน์)

1. อบรมครู กศน.

2. ทดลองการใช้ส่ือนวัตกรรม 

3. นิเทศติดตามผล 

4. พัฒนา/ปรับปรุง

ครู กศน.ต าบล 102 คน                      -             175,700               28,690                      -               204,390 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดแพร่

3 โครงการพัฒนาครู กศน. ด้านการวิจัย เพ่ือการเรียนรู้ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน. ครู กศน.ต าบล 117 คน                76,560           114,574               33,280               28,690             253,104 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดแพร่

4 โครงการพัฒนาครูด้านการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา

เลือกเสรี

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.ต าบล 78 คน                61,900           127,408                      -                        -               189,308 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดแพร่

5 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพการศึกษา

ประชาชน ส านักงาน 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 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดแพร่

6 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา มุ่งสู่เป้าเข้าถึง

แก่น

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ

2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู ศศช. 

3. อบรมการพัฒนาครู กศน.ฯ

ครู กศน.ต าบล ครูอาสาฯ 

ข้าราชการครู จ้างเหมาบริการ 

รวม 186 คน

             100,000           200,000             100,000              200,000             600,000 ต่อเน่ืองภารกิจ ส านักงาน กศน.

จังหวัดแพร่

ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต -               27,180        32,600          126,000        185,780        

1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

อบรมบุคลากร ผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด 

ส านักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต 

จ านวน 60 คน

                     -               27,180               32,600              126,000             185,780 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดภูเก็ต
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม 3,604,150      1,375,000    3,604,150      1,375,000      9,958,300      
1 โครงการส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ

ในรูปแบบต่างๆ

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือ / ผู้ลืม

หนังสือ ในเขตจังหวัดมหาสารคาม

 จ านวน 1,190 คน

             327,250                   -               327,250                      -               654,500 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมหาสารคาม

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต

ให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 

5320 คน

             305,900                   -               305,900                      -               611,800 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมหาสารคาม

3 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 

5320 คน

          1,064,000                   -             1,064,000                      -             2,128,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมหาสารคาม

4 โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปใน

เขตจังหวัดมหาสารคาม จ านวน 

2660 คน

             532,000                   -               532,000                      -             1,064,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมหาสารคาม

5 โครงการ การจัดศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

กศน.ต าบล ท่ีได้รับงบประมาณ

ก่อสร้างในปี 2554 จ านวน 16 

แห่ง กศน.ต าบล 133 แห่ง 

ห้องสมุดประชาชนอ าเภอ 11 แห่ง

 ห้องสมุดประชาชน " เฉลิมราช

กุมารี" 2 แห่ง

          1,375,000         1,375,000           1,375,000           1,375,000           5,500,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมหาสารคาม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 1,040,133      237,060      785,765        -               2,062,958      
1 โครงการประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.น าเสนอผลการด าเนินงาน

2.ให้ความรู้เก่ียวกับแนวทางการ

พัฒนาการจัดท าแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

3.น าเสนอเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีแผนฯ ระดับ 

กศน.อ าเภอ และบุคลากรใน

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

มุกดาหาร จ านวน 41 คน

                9,020                   -                        -                        -                   9,020 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

2 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือส าหรับคนไทย 1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งต้ังค าส่ัง 

2.ประชุมคณะท างานมอบภารกิจ 

3.ด าเนินงานโครงการ 

4.นิเทศติดตามการด าเนินงาน

5.สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนผู้ไม่รู้หนังสือและลืม

หนังสือในพ้ืนท่ีจังหวัดมุกดาหาร 

จ านวน 261 คน

               71,775                   -                 71,775                      -               143,550 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

3 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2.เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

3.ด าเนินงานตามโครงการ 

4.สรุปและรายงานผล

5.ติดตามโครงการ

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 2132 คน              122,590                   -               122,590                      -               245,180 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

4 โครงการการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2.เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

3.ด าเนินงานตามโครงการ 

4.สรุปและรายงานผล

5.ติดตามโครงการ

ประชาชนท่ัวไป 1225 คน              245,000                   -               245,000                      -               490,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

5 โครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน

2. ่เขียนโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

3.จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

4.ติดตามรายงานผล

ประชาชนท่ัวไป 450 คน                90,000                   -                 90,000                      -               180,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

6 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งต้ังค าส่ัง

2.ประชุมคณะท างานมอบภารกิจ 

3.ด าเนินงานโครงการ 

4.นิเทศติดตามการด าเนินงาน

5.สรุปผลการด าเนินงาน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน 13 คน

                     -               28,000                      -                        -                 28,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ภาคเรียนท่ี 2 ปี

การศึกษา 2564

1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งต้ังค าส่ัง

2.ประชุมคณะท างานมอบภารกิจ 

3.ด าเนินงานโครงการ 

4.นิเทศติดตามการด าเนินงาน

5.สรุปผลการด าเนินงาน

ข้าราชการ และ ครู กศน.ต าบล 

จ านวน 32 คน

               14,080                   -                        -                        -                 14,080 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

8 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน

1.ขออนุมัติโครงการ/แต่งต้ังค าส่ัง

2.ประชุมคณะท างานมอบภารกิจ 

3.ด าเนินงานโครงการ 

4.นิเทศติดตามการด าเนินงาน

5.สรุปผลการด าเนินงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ 

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 40 คน

               20,000                   -                        -                        -                 20,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษาและการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 ของ

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

1.รวบรวมข้อมูลระบบประกัน

2.จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติ 

3.แต่งต้ังคณะท างาน 

4.ด าเนินการจัดท าโครงการ

5.สรุปผลการด าเนินงานโครงการ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีงานประกัน

คุณภาพการศึกษาและบุคลากรใน

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

มุกดาหาร จ านวน 59 คน

             153,280                   -                        -                        -               153,280 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

10 โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงานของส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.การช้ีแจงนโยบายและจุดเน้น

2.การช้ีแจงแนวทางการจัดสรร

3.การช้ีแจงแนวทางการเบิกจ่าย

ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร

ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

มุกดาหาร จ านวน 157 คน

             149,500                   -                        -                        -               149,500 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

11 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าสรุปผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

1.น าเสนอผลการด าเนินงาน

2.วิเคราะห์ปัญหาและแนวทาง

3.ก าหนดกุลยุทธ์การด าเนินงาน

ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร

ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

มุกดาหาร จ านวน 25 คน

               11,500                   -                        -                        -                 11,500 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

12 โครงการประชุมสรุปผลการด าเนินงานการจัด

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ไตรมาสท่ี 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.ช้ีแจงนโยบายและจุดเน้น

2.สรุปผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี 1

3.วิเคราะห์สภาพปัญหา

4.แนวทางการด าเนินงานไตรมาสท่ี 2

ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู กศน. 

และบุคลากรในสังกัดส านักงาน 

กศน.จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 

157 คน

               36,460                   -                        -                        -                 36,460 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

13 โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนน าระดับอ าเภอ (ครู 

ข) และระดับต าบล (ครู ค) หลักสูตรการใช้งาน

โปรแกรมส านักงานเพ่ือสร้างโอกาสการมีงานท า

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

1.การใช้งานโปรแกรม MS word 

2.การใช้งานโปรแกรม MS excel 

3.การใช้งานโปรแกรม MS PPT

4.การสร้าง QR Code

วิทยากรแกนน าระดับจังหวัด 

ระดับอ าเภอ และระดับต าบล 

จน าวน 60 คน

               65,728                   -                        -                        -                 65,728 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

14 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด

มุกดาหาร ปี 2565

1.แจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 

2.จัดการประชุมคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร จ านวน

 16 คน

               51,200                   -                        -                        -                 51,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

15 โครงการจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลการด าเนินงาน

ของส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร เน่ืองในงาน

กาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ปี 2565

1.แจ้งสถานศึกษาให้ด าเนินการ

2.เพ่ิมมูลค่าสินค้าและเผยแพร่

3.สรุปผลการด าเนินงาน

 ่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ท่ัวไป สามารถน าความรู้ไปใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้

                     -               95,100                      -                        -                 95,100 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร
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งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

16 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน

1.วางแผนการจัดกิจกรรม

2.ขออนุมัติแผนการจัดกิจกรรม

3.จัดท าโครงการ

4.จัดกิจกรรมตามโครงการฯ 

5.สรุปผลการด าเนินงาน

ประชาชนท่ีมาใช้บริการใน

ห้องสมุดประชาชน จ านวน 

43,800 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

17 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน

1.ก าหนดแผนงานและกิจกรรม

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้าน

หนังสือชุมชน 

3.รณรงค์ส่งเสริมการรักการอ่าน

ประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการ

บ้านหนังสือชุมชน จ านวน 

229,950 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

18 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคล่ือนท่ี (รถโมบาย)

1.ก าหนดแผนงานและกิจกรรม

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

หน่วยบริการเคล่ือนท่ี (รถโมบาย) 

3.รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 9,000 คน                      -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

19 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

1.ก าหนดแผนงานและกิจกรรม

2.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจัด

กิจกรรม

3.รายงานผลการด าเนินงานและ

สรุปผลการด าเนินงาน

อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 106 

คน

                     -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

20 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด

1.ขออนุมัติโครงการพร้อมแต่งต้ัง

คณะท างาน 2.ประชุมคณะท างานและ

มอบหมายภารกิจ 3.ด าเนินงาน

โครงการจัดท าห้องสมุดเคล่ือนท่ี

ส าหรับชาวตลาด

ประชาชน 18,550 คน                      -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

21  ่โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนเคล่ือนท่ี

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร

1.ส ารวจความต้องการส่ือ กิจกรรม

ส่งเสริมการอ่าน 

2.จัดซ้ือส่ือส าหรับรถห้องสมุดเคล่ือนท่ี 

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับ

ประชาชน 

ประชาชน 9000 คน                      -               46,500                      -                        -                 46,500 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร
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22 โครงการ กศน.งามตา ประชาช่ืนใจ ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 

3.ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 

4.รายงานผลการด าเนินงาน

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร 

จ านวน 28 คน

                     -               67,460                      -                        -                 67,460 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

23 โครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสาส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 

3.อบรมบุคลากรในหลักสูตรจิตอาสา

4.รายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 130 คน

                     -                     -                 78,000                      -                 78,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

24 โครงการประกวดขยายผลโครงการจิตอาสาและการ

แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์)

1.ประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น 

2.ประกวดผู้น าชุมชนจิตอาสาดีเด่น 

3.แข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 

(กศน.ชาเลนจ์)

ประชาชน นักศึกษา และครู กศน.

 จ านวน 80 คน

                     -                     -                 60,000                      -                 60,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

25 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา

การศึกษา 4 ปี (2565 - 2568) ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน 

3.ด าเนินการจัดการประชุม

4.รายงานผลการด าเนินงาน

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร จ านวน 78 คน

                     -                     -               118,400                      -               118,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดมุกดาหาร

ส านักงาน กศน.จังหวัดยโสธร 773,637         7,562          773,637        7,562            1,562,398      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1.ส ารวจเป้าหมายผู้ไม่รู้หนังสือ 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

3.ประเมินผลการพัฒนาทักษะ

4.รายงานผลการด าเนินงาน

55 คน                 7,562               7,562                 7,562                 7,562               30,248 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดยโสธร

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1.ส ารวจความต้องการ

2.จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต

3.ประเมินผลโครงการ 

4.รายงานผลโครงการ

ประชาชนท่ัวไป 3090 คน              177,675                   -               177,675                      -               355,350 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดยโสธร
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

3 โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชาสัมพันธ์ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.ติดตาม/รายงานผล

ประชาชนท่ัวไป 967 คน              193,600                   -               193,600                      -               387,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดยโสธร

4 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสังคม

และชุมชน

ประชาชน 1974 คน              394,800                   -               394,800                      -               789,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดยโสธร

ส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง 59,777          87,791        90,681          37,791          276,040        
1 โครงการเสริมสร้างทักษะทางกีฬา ครู ผู้เรียน 

ต้านยาเสพติด “กศน.ระนองเกมส์

1. วางแผนและประชุมช้ีแจง

2. ด าเนินการประสานงาน

3.จัดเตรียมทรัพยากร

4.ประชุมวิชาการและแข่งขันกีฬา

5.รายงานสรุปผลการด าเนินงาน

จ านวน 70 คน                      -                     -                 52,890                      -                 52,890 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระนอง

2 โครงการนิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจ าปี

งบประมาณ 2565

1.เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

2.ประชุมคณะกรรมการ 

3.ด าเนินการจัดกิจกรรม 

4. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน

 - กศน.อ าเภอ จ านวน 5 แห่ง 

 - กศน.ต าบล จ านวน 33 แห่ง

               10,000             10,000               10,000               10,000               40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระนอง

3 โครงการประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร ข้าราชการครู

 และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน 

กศน.จังหวัดระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดประชุมประจ าเดือนผู้บริหาร 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ

ศึกษา ในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

ระนอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จัดประชุมประจ าเดือน จ านวน

12 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน

 90 คน

               49,777             27,791               27,791               27,791             133,150 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระนอง

4 โครงการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะหัวหน้างาน เพ่ือ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา กศน.ของ

สถานศึกษาในสังกัด

กิจกรรมท่ี 1 - การพัฒนาตนเอง 

กิจกรรมท่ี 2 -โครงการศึกษาดูงาน 

กิจกรรมท่ี 3 - อบรมโดยวิทยากร 

กิจกรรมท่ี 4 - โครงการศึกษาดูงาน 

กิจกรรมท่ี 5 - โครงการสัมมนา

แลกเปล่ียนเรียนรู้

- ผู้บริหาร ส านักงาน กศน.จังหวัด

ระนอง จ านวน 2 คน - หัวหน้า

งานส านักงาน กศน.จังหวัดระนอง

 จ านวน 10 คน

                     -               50,000                      -                        -                 50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระนอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดระยอง 362,600         520,880      245,800        490,050        1,619,330      

1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน กศน.ต าบลให้

เป็นศูนย์ตลอดชีวิตการเรียนรู้

ระยะท่ี 1 1 อบรมให้ความรู้การ

ด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชน 

ระยะท่ี 2 พัฒนาการแหล่งเรียนรู้

1. ผู้บริหารจังหวัด/สถานศึกษา 

11 คน 

2. ครู กศน. ต าบล จ านวน 58 คน

3. ผู้เก่ียวข้อง 5 คน

                     -             370,280                      -                        -               370,280 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระยอง

2 โครงการปลูกฝังค่านิยมและเพ่ิมสมรรถนะหลักของ

หน่วยงาน (TROPMED Culture)

อบรม ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า

 และบุคลาการในสังกัด จ านวน 

137 คน

                     -                     -                        -                490,050             490,050 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระยอง

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาเลือกและหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ือง

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตรรายวิชาเลือกและหลักสูตร

การศึกษาต่อเน่ือง การติดตามผลการ

อบรม

 - เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบงาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและงาน

การศึกษาต่อเน่ือง อ าเภอละ 4 คน

 รวม 32 คน

 - บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

ระยอง รวม 4 คน

                     -             150,600                      -                        -               150,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระยอง

4 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ด้านการใช้

เทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

การสอน และการสร้างแบบทดสอบวัดผล

ประเมินผลแบบออนไลน์

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครู กศน. รวมจ านวน 111 คน              362,600                   -                        -                        -               362,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระยอง

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาส่ือในการจัดการเรียนการสอน และ

ประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี

เพ่ือพัฒนาส่ือในการจัดการเรียนการ

สอน และประชาสัมพันธ์

ข้าราชการครู ครู กศน.ต าบล 

วิทยากรและบุคลากรทางการ

ศึกษา รวมจ านวน 68 คน ฯ

                     -                     -               245,800                      -               245,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดระยอง
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี 374,330         619,620      68,800          -               1,062,750      
1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเขียน

โครงการและการสรุปผลการด าเนินงานแบบมุ่ง

ผลสัมฤทธ์ิของส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี

อบรมการเขียนโครงการและการ

ประเมินโครงการ โดยมีวิทยากร

บรรยาย และกระบวนการกลุ่ม

รวมท้ังส้ิน 65 คน                      -             114,600                      -                        -               114,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ส านักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2565

อบรมการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ โดย

มีวิทยากรบรรยาย กระบวนการกลุ่ม 

และฝึกปฏิบัติการน าเสนอข่าวสาร

การศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ

รวม 100 คน                      -             103,500                      -                        -               103,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแอปพลิเคชัน

เพ่ือการบริหารจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส่ือ

การเรียนรู้ส าหรับครู กศน.

อบรมการจัดท าแอปพลิเคชันการจัด

การศึกษาพ้ืนฐาน

รวม 156 คน                      -             205,500                      -                        -               205,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหาร

จัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการบริหาร

จัดการส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี

วิทยากรบรรยาย จัดกระบวนการกลุ่ม

และฝึกปฏิบัติ

รวม 62 คน              109,000                   -                        -                        -               109,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้จัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

อบรมให้ความรู้ในการจัดกิจกรรม

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวิทยากร

บรรยาย และจัดกิจกรรมกระบวนการ

กลุ่ม

1) ครู บรรณารักษ์ ครู กศน.ต าบล

 จ านวน 34 คน 

2) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

จ านวน 66 คน

               83,200                   -                        -                        -                 83,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

6 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้จัดการศึกษา

ต่อเน่ืองเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกช่วง

วัย

อบรมให้ความรู้ ด้านการพัฒนา

หลักสูตร การบริหารจัดการช้ันเรียน 

และการวัดและประเมินผล โดยมี

วิทยากรบรรยาย

รวม 76 คน              114,200                   -                        -                        -               114,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคลังข้อมูลด้าน

วิชาการ “TKP”

อบรมการจัดท าคลังข้อมูลด้านวิชาการ

 “TKP” โดยมีวิทยากรบรรยาย และผู้

เข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติ

รวม 11 คน                      -               17,600                      -                        -                 17,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

8 โครงการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมในการ

เรียนรู้ส าหรับครู กศน.

อบรมให้ความรู้เร่ืองการวิจัยเพ่ือสร้าง

นวัตกรรมในการเรียนรู้โดยมีวิทยากร

บรรยาย และผู้เข้ารับการอบรมฝึก

ปฏิบัติ

1.ผู้บริหาร จ านวน 12 คน 

2.ข้าราชการครู จ านวน 10 คน 

3.ครูกศน.ต าบล จ านวน 30 คน 

4.บุคลากรส านักงาน กศน.จังหวัด

ราชบุรี จ านวน 10 คน รวม 62 คน

                     -                     -                 68,800                      -                 68,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

9 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

1.อบรมการบริหารจัดการ

2.การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ

1. ผู้บริหาร 1 คน 

2. ข้าราชการ 3 คน 

3. ครู กศน.ต าบล 15 คน 

4. ครูอาสาสมัครฯ 1 คน 

5. ครู ศรช. 2 คน

                     -               80,900                      -                        -                 80,900 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

10 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาความรู้

เกษตรอินทรีย์และป่าไม้เพ่ือการพ่ึงพาตนเองและ

การขยายผลในพ้ืนท่ีบริเวณชายแดน

อบรมให้ความรู้ด้านการเกษตรอินทรีย์

และการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 

อย่างบนพ้ืนท่ีสูงถ่ินทุรกันดาร และ

พ้ืนท่ีชายขอบแนวตะเขบชายแดน โดย

มีวิทยากรบรรยาย และกระบวนการ

กลุ่ม

1. ผู้บริหาร จ านวน1 คน 

2. ข้าราชการ จ านวน 2 คน 

3. ครู กศน.ต าบล จ านวน 3 คน 

4. ครูอาสาสมัครฯ จ านวน 1 คน 

5. บุคลากรท่ีสนับสนุนการจัด

การศึกษา จ านวน 2 คน

               67,930                   -                        -                        -                 67,930 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี

11 โครงการพัฒนาบุคลากรการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัยด้านการผลิตส่ือ และการส่งเสริมการอ่าน

ในยุคดิจิทัล

1.ฝึกอบรมและปฏิบัติการผลิตส่ือ/

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

2.ศึกษาดูงานห้องสมุดท่ีมีผลการ

ปฏิบัติงานดีเด่น

รวม จ านวน 34 คน                      -               97,520                      -                        -                 97,520 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดราชบุรี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดลพบุรี 602,526         602,526      602,526        602,526        2,410,104      
1 โครงการจัดการศึกษาพาชุมชนเข้มแข็ง (ชุมชน

ต้นแบบ)

1.ประชุมมอบนโยบาย 

2.มอบหมายผู้รับผิดชอบ 

3.จัดท าโครงการ 

4.ขออนุมัติโครงการ

1) จ านวนชุมชน/หมู่บ้าน ในพ้ืนท่ี

จังหวัดลพบุรี ต าบลละ 1 ชุมชน/

หมู่บ้าน จ านวน 124 ชุมชน 

2) จ านวนประชาชนในชุมชน/

หมู่บ้าน ท่ีได้รับการคัดเลือกให้

เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมายในพ้ืนท่ี ของ 

กศน.อ าเภอ จ านวน 11 แห่ง

               87,500             87,500               87,500               87,500             350,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดลพบุรี

2 โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการพัฒนาทักษะการ

สร้างส่ือออนไลน์ หลักสูตร การออกแบบส่ือการ

เรียนรู้ในรูปแบบมัลติมีเดีย

1. การออกแบบบทเรียนออนไลน์ 

2. การสร้างบทเรียนออนไลน์

1. ผู้บริหาร ข้าราชการ ครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 

จ านวน 239 คน 

2. นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไปในพ้ืนท่ี กศน .อ าเภอ จ านวน

 11 แห่ง

               82,500             82,500               82,500               82,500             330,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดลพบุรี

3 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1.โครงการผลิตและพัฒนาส่ือการ

เรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัย 

2.โครงการผลิตส่ือประชาสัมพันธ์งาน

การศึกษาตามอัธยาศัย 

3.โครงการพัฒนาระบบเช่ือมโยงแหล่ง

เรียนรู้

1. บรรณารักษ์และเจ้าหน้าท่ี

ห้องสมุด จ านวน 12 แห่ง 

2. นักศึกษา กศน. และประชาชน

ท่ัวไปในพ้ืนท่ี กศน .อ าเภอ จ านวน

 11 แห่ง

             357,526           357,526             357,526              357,526           1,430,104 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดลพบุรี

4 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือการบริหาร

จัดการ และการพัฒนาขีด

ความสามารถของครูหรือบุคลากรทาง

การศึกษาและครูภาคีเครือข่ายให้

สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

1. ผู้บริหาร ข้าราชการครู หรือ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. ครูภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี กศน.

อ าเภอ 11 แห่ง

               75,000             75,000               75,000               75,000             300,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดลพบุรี

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าปาง 1,650,800      1,650,800    1,650,800      1,650,800      6,603,200      
1 โครงการการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชน 

2.หน่วยบริการเคล่ือนท่ี:รถโมบาย 

3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ใน

ระดับต าบล

 - ห้องสมุดประชาชน 14 แห่ง - 

กศน.ต าบล 100 แห่ง - กศน.

อ าเภอ 13 แห่ง - กศน.จังหวัด 1 

แห่ง - ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับ

ชาวตลาดฯ 13 แห่ง

          1,650,800         1,650,800           1,650,800           1,650,800           6,603,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าปาง

ส านักงาน กศน.จังหวัดล าพูน 185,600         -             -               -               185,600        
1 โครงการอบรมการรักษาวินัย เสริมสร้างและพัฒนา

ทางด้านจริยธรรม และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 

2.การน าเสนอโครงการ 

3.ด าเนินการตามโครงการ

4.ประเมินผลการด าเนินงาน

บุคลากรในสังกัดส านักงาน 

กศน.จ.ล าพูน 136 คน

             131,000                   -                        -                        -               131,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน

2 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการพัสดุ 

ประจ าปีงบประมาณ 2565

1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน

2.จัดท าโครงการเสนอขออนุมัติ

3.จัดท าโครงการฝึกอบรม

4.ประเมินผล/สรุป/รายงานผล

ผู้บิรหารหน่วยงานลและ

สถานศึกษา จ านวน 9 คน 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุ 

จ านวน 21 คน

               16,800                   -                        -                        -                 16,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน

3 โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการ

งบประมาณปี2565

1.ประชุมวางแผนด าเนินงาน

2.จัดท าโครงการเสนอขอนุมัติ

3.จัดบรรยายให้ความรู้แลกเปล่ียน

4.ประเมินผล /สรุปผลการด าเนินงาน

เจ้าหน้าท่ีผู้ใช้งานโปรแกรมระบบ

บริหารงบประมาณ 26 คน

                8,720                   -                        -                        -                   8,720 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน

4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้จบหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1.วางแผนด าเนินการและน าเสนอ

2.จัดประชุมช้ีแจงวัตถุประสงค์

3.ติดตามประเมินผล/สรุปผล

จ านวน 32 คน                29,080                   -                        -                        -                 29,080 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดล าพูน

ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย 375,000         375,000      375,000        375,000        1,500,000      
1 โครงการงานพัฒนาบุคลากร 1.พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน

การสอน 

2.พัฒนาบุคลากรด้าน การเงิน บัญชี

และพัสดุฯ

บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด

เลย จ านวน 348 คน

             275,000           275,000             275,000              275,000           1,100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดเลย

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

2 โครงการการพัฒนาหลักสุตรการจัดการเรียนรู้แบบ

ออนไลน์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ด าเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนรู้แบบออนไลน์ให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้

บุคลากร ส านักงาน กศน.จังหวัด

เลย จ านวน 348 คน

             100,000           100,000             100,000              100,000             400,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดเลย

384,520         -             -               -               384,520        
1 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาด้านการวิจัยช้ันเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาสังกัด

ส านักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ

 จ านวน 70 คน

             147,960                   -                        -                        -               147,960 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดศรีสะเกษ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจัดท าเว็บไซต์ห้องสมุด

ประชาชนอ าเภอ และ กศน.ต าบล

อบรมเชิงปฏิบัติการให้เจ้าหน้าท่ี

บรรณารักษ์และครู กศน.ต าบล

รวมท้ังส้ิน จ านวน 72 คน              117,720                   -                        -                        -               117,720 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดศรีสะเกษ

3 โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ หลักสูตรการจัดท าส่ือ

การเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูสามารถ

เผยแพร่การจัดการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

รวมท้ังส้ิน จ านวน 72 คน              118,840                   -                        -                        -               118,840 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดศรีสะเกษ

539,450         1,046,550    359,860        -               1,945,860      
1 โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับวิทยากร

การศึกษาต่อเน่ือง และครู กศน.

1. อบรมพัฒนาบุคลิกภาพวิทยากร

การศึกษาต่อเน่ือง 

2. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี

บทเรียนออนไลน์

รวมท้ังส้ิน 161 คน              293,150           303,250                      -                        -               596,400 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดสกลนคร

2 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่การพัฒนาห้องสมุดให้เป็น

 Digital Library

1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

ส าหรับบรรณารักษ์ฯ

1. ผู้บริหารการศึกษา 

จ านวน 2 คน 

2. ผู้บริหารสถานศึกษา 

จ านวน 18 คนฯ

               77,800           284,400             359,860                      -               722,060 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดสกลนคร

ส านักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

ส านักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร

งบรายจ่ายอ่ืน

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคการออกแบบ

การจัดการเรียนการสอนของครู กศน.ยุค New 

normal โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์

ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร รวมท้ังส้ิน จ านวน 314 คน                      -             458,900                      -                        -               458,900 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสกลนคร

4 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

ด้านการบริหารงานทะเบียนโดยใช้โปรแกรม ITW 51

1. ด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการ

บริหารงานทะเบียนโดยใช้โปรแกรม 

ITW 51

รวมท้ังส้ิน จ านวน 104 คน              168,500                   -                        -                        -               168,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสกลนคร

26,400          207,500      418,230        72,700          724,830        
1 โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์)

1.ศึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

2.จัดท าเวทีเสวนา/ประชุม 

3.จัดท าหลักสูตร 

4.ด าเนินโครงการการฯ 

5.ติดตามประเมินผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอเมืองสมุทรปรกการ 

จ านวน 42 คน

                     -               60,800                      -                        -                 60,800 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

2 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน ประจ าปีงบประมาณ

 2565 (รูปแบบออนไลน์)

1. ศึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท าเวทีเสวนา/ประชุม 

3. จัดท าหลักสูตร 

4. ด าเนินโครงการฯ 

5. ติดตามผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จ านวน 39 คน

                     -               28,000                      -                        -                 28,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

3 โครงการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ประจ าปี

งบประมาณ 2565 (รูปแบบออนไลน์)

1. ศึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท าเวทีเสวนา/ประชุม 

3. จัดท าหลักสูตร 

4. ด าเนินโครงการฯ 

5. ติดตามผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

กศน.อ าเภอเมืองสมุทรปราการ

จ านวน 39 คน

                     -                     -                 28,000                      -                 28,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

4 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1. ส ารวจต้องการเรียนรู้

2. ประสานวิทยากรและสถานท่ี

3. ด าเนินโครงการฯ 

4. นิเทศก์ติดตามผล

บุคลากร กศน.อ าเภอพระประแดง

 จ านวน 26 คน

                     -                     -               174,980                      -               174,980 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

5 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ

การส่ือสาร

1. ส ารวจต้องการเรียนรู้

2. ประสานวิทยากรและสถานท่ี

3. ด าเนินโครงการฯ 

4. นิเทศก์ติดตามผล

บุคลากร กศน.อ าเภอพระสมุทร

เจดีย์ จ านวน 12 คน

                     -                     -                 98,260                      -                 98,260 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

6 โครงการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลผู้เรียน

เพ่ือพัฒนาบุคลากร กศน.อ าเภอบางพลี

1. ส ารวจต้องการเรียนรู้

2. ประสานวิทยากรและสถานท่ี

3. ด าเนินโครงการฯ 

4. นิเทศก์ติดตามผล

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา จ านวน 18 คน

                     -                     -                 90,590                      -                 90,590 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

7 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับ

การใช้ชีวิตแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal)

1. ศึกษาส ารวจและรวบรวมข้อมูล 

2. จัดท าเวทีเสวนา/ประชุม 

3. จัดท าหลักสูตร 

4. ด าเนินโครงการฯ 

5. ติดตามและประเมินผล

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กศน.อ าเภอบางบ่อ จ านวน 20 คน

                     -               46,000                      -                        -                 46,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของส านักงาน กศน.  | 235



ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

8 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กศน.

อ าเภอบางเสาธง

1. ประชุมบุคลากร 

2. ประสานวิทยากร 

3. ด าเนินโครงการ 

4. ติดตามผลการด าเนินโครงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 14 คน

                     -                     -                 26,400                      -                 26,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

9 โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะการ

ใช้ภาษาอังกฤษของครูและบุคลากร กศน.

- ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

 - ประสานวิทยากร - ด าเนินโครงการฯ

 - ติดตามผลการด าเนินโครงการ

- ครูและบุคลากร กศน.อ าเภอบาง

เสาธง จ านวน 14 คน

 0             72,700                      -                        -                 72,700 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

10 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการวัดผลประเมินผล 1. ประชุมครูและบุคลากร 

2. ประสานวิทยากร 

3. ด าเนินโครงการ 

4. ติดตามผลการด าเนินโครงการ

ครูและบุคลากร กศน.อ าเภอบาง

เสาธง จ านวน 14 คน

                     -                     -                        -                 72,700               72,700 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

11 โครงการอบรมการจัดท าแผนการเรียนรู้และส่ือการ

เรียนการสอนออนไลน์

- ประชุมครูและบุคลากร - ประสาน

วิทยากร - ด าเนินโครงการฯ - ติดตาม

ผลการด าเนินโครงการฯ

- ครุ และบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวน 14 คน

               26,400                   -                        -                        -                 26,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรปราการ

319,925         440,100      519,470        291,430        1,570,925      
1 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้ 

และผู้ลืมหนังสือ - จัดซ้ือส่ือการเรียน

การสอน - นิเทศติดตามผล

ประชาชน(ผู้ไม่รู้หนังสือ)14 คน                      -                 3,850                 3,850                      -                   7,700 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

2 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต - จัดกิจกรรมอบรมประชาชน - 

กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต

ประชาชน จ านวน 443 คน                      -               16,980               16,980               16,985               50,945 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

ส านักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

3 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1 เพ่ือให้เกิดแกนน าในการจัดการ

ความรู้ในชุมชน 

2 เพ่ือสร้างจิตส านึกความเป็น

ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี

ประชาชนและพ้ืนท่ีข้างเคียง 254

 คน

                     -               33,870               33,865               33,865             101,600 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

4 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง

 - อบรมให้ความรู้ - ศึกษาดูงาน - 

ถอดบทเรียน/สร้างองค์ความรู้

ประชาชน จ านวน 108 คน                      -               21,600               21,600                      -                 43,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม5 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  -ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และ

ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน 32,890 คน

               50,000             50,000               50,000               50,000             200,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม6 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้ 

และผู้ลืมหนังสือ 

2. จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 

3. นิเทศติดตามผล

ประชาชนอ าเภอบางคนทีและ

พ้ืนท่ีข้างเคียง 20 คน

               10,725                   -                 10,725                      -                 21,450 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

7 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต - จัดกิจกรรมอบรมประชาชน ประชาชนอ าเภอบางคนทีและ

พ้ืนท่ีข้างเคียง จ านวน 522 คน

               15,000             15,000               15,000               15,030               60,030 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม8 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน 1. ประชาธิปไตย เป็นพลเมืองดี 

2. คุณธรรม จริยธรรม 

3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา 

4. การบริหารจัดการน้ า ฯ

ประชาชนอ าเภอบางคนทีและ

พ้ืนท่ีข้างเคียง 300 คน

               30,000             30,000               30,000               30,000             120,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

9 โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2. บ้านหนังสือชุมชน 

3. รับบริจาคหนังสือ ส่ือ ต่างๆ 

4. บันทึกการอ่าน 

5. ประกวด/ให้รางวัล

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

 ประชาชน 1,080 คน 

2. บ้านหนังสือชุมชน 13 แห่ง

                     -                     -                        -                        -                        -   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

10 โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 1. พัฒนาอาคารสถานท่ี

2. จัดหาส่ือ ท่ีหลากหลาย

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากร

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน 6,300 คน

               25,000             25,000               25,000               25,000             100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

11 โครงการพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ

ข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายให้มีครบ

ทุกแห่ง - จัดหาส่ือ นสพ. ส าหรับ

ให้บริการนักศึกษาและประชาชน - จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรียนรู้

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ท่ัวไป 3,900 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

12 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู้ไม่รู้ 

และผู้ลืมหนังสือ 

2. จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน 

3. นิเทศติดตามผล

ประชาชนอ าเภออัมพวาและพ้ืนท่ี

ข้างเคียง 56 คน

               15,400                   -                 15,400                      -                 30,800 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

13 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต - จัดกิจกรรมอบรมประชาชน ประชาชน จ านวน 600 คน                17,250             17,250               34,500                      -                 69,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

14 โครงการการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน  1. ประชาธิปไตย ความเป็นพลเมืองดี 

2. คุณธรรม จริยธรรม การบ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

3. การจัดกิจกรรมจิตอาสา 

4. การบริหารจัดการน้ า

ประชาชนอ าเภออัมพวาและพ้ืนท่ี

ข้างเคียง 360 คน

               36,000             36,000               72,000                      -               144,000 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

15 โครงการส่งเสริมการอ่านและการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2. บ้านหนังสือชุมชน 

3. รับบริจาคหนังสือ ส่ือ ต่างๆ 

4. บันทึกการอ่าน 

5. ห้องสมุดชาวตลาด 

1. เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา

 ประชาชน 10,000 คน 

2. บ้านหนังสือชุมชน 36 แห่ง 

3. ห้องสมุดชาวตลาด 2 แห่ง

                     -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

16 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 1. พัฒนาอาคารสถานท่ีและปรับภูมิ

ทัศน์ 

2. จัดหาส่ือ ท่ีหลากหลาย และทันสมัย

 ส าหรับให้บริการประชาชน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น

บรรณารักษ์มืออาชีพ

เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน 25,600 คน

             113,350           113,350             113,350              113,350             453,400 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

17 โครงการพัฒนา กศน.ต าบล ให้เป็นศูนย์กลางการ

เรียนรู้

- พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ

ข้อมูลสารสนเทศตามนโยบายให้มีครบ

ทุกแห่ง - จัดหาส่ือ นสพ. ส าหรับ

ให้บริการนักศึกษาและประชาชน - จัด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการรียนรู้

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ท่ัวไป 3,600 คน

                7,200             77,200               77,200                 7,200             168,800 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

18 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 1. ส ารวจรวบรวม ปรับปรุง ข้อมูลภูมิ

ปัญญา แหล่งเรียนรู้ 

2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่ง

เรียนรู้

ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ 24 

แห่ง

                     -                     -                        -                        -                        -   ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัด

สมุทรสงคราม

150,200         -             -               -               150,200        
1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดสู่การ

เป็นครูมืออาชีพ

อบรมให้ความรู้และปฎิบัติการ บุคลากร กศน.อ าเภออรัญประเทศ

 จ านวน 26 คน ประกอบด้วย 

ผู้บริหาร 

ครู กศน.ต าบล ครูอาสาสมัครฯ 

ข้าราชการครู บรรณารักษ์ 

ครู ศรช.

             150,200                   -                        -                        -               150,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสระแก้ว

ส านักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี -               44,000        -               -               44,000          
1 โครงการฐานเรียนรู้ทางธรรมชาติตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 พืชผักสวนครัวใน

บ่อซีเมนต์ 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 2 การท าปุ๋ยหมัก

1.นักศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ กศน

อ าเภอ 2.บุคลากร กศน.อ าเภอ

                     -               44,000                      -                        -                 44,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสิงห์บุรี

2,807,619      950,534      2,756,419      950,534        7,465,106      
1 โครงการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ส าหรับคนพิการ

จัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับคนพิการ

นักศึกษา กศน.ท่ีมีความพิการทาง

ร่างกาย 15 คน

               90,000                   -                 90,000                      -               180,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุโขทัย

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมการรู้

หนังสือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมการรู้

หนังสือแก่ประชาชนท่ัวไป

1. ประชาชนชาวไทย

2. ประชาชนชาวไทยลืมหนังสือ

3. ประชาชนชาวไทย

4. ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ

จ านวน 500 คน

             137,500                   -               137,500                      -               275,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุโขทัย

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาตาม

อัธยาศัย

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ตามอัธยาศัย

กศน.ต าบลและห้องสมุดประชาชน

 97 แห่ง

             950,534           950,534             950,534              950,534           3,802,136 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุโขทัย

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต่อเน่ือง

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ต่อเน่ือง พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนา

สังคมและชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนท่ัวไป 7,484 คน              978,385                   -               978,385                      -             1,956,770 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุโขทัย

5 โครงการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้บริหาร บุคลากร กศน.จังหวัด

สุโขทัย และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 35 คน

               51,200                   -                        -                        -                 51,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุโขทัย

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

6 โครงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร บุคลากร กศน.จังหวัดสุโขทัย 

2,132 คน

             600,000                   -               600,000                      -             1,200,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุโขทัย

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี -               -             -               489,000        489,000        
1 โครงการพัฒนาสมรรถนะครู กศน.ด้านการวิจัยใน

ช้ันเรียน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านงานวิจัยใน

ช้ันเรียน

รวมท้ังส้ิน 131 คน                      -                     -                        -                220,050             220,050 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุพรรณบุรี

2 โครงการสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัด

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี

การสรุปผลการด าเนินงานเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มเป้าหมาย 179 คน                      -                     -                        -                268,950             268,950 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุพรรณบุรี

258,562         92              957              -               259,611        
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือบรรณาธิการ

เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลกลางภาคและปลายภาค 

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

บรรณาธิการข้อสอบใช้เป็นเคร่ืองมือ

วัดผลประเมินผลภาคเรียนท่ี 2/2564 ,

 1/2565

ผู้เข้าร่วมประชุม รวม 43 คน                    832                   -                     832                      -                   1,664 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 โครงการน าเสนอผลงานและนวัตกรรมทางการศึกษา น าเสนอผลงานและนวัตกรรมทาง

การศึกษา /กิจกรรมการจัดการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด 

100 คน ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 70

 คน รวมท้ังส้ิน 170 คน

                     -                     92                      -                        -                       92 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนเรียนรู้ 

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

การเขียนแผนเรียนรู้ ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เข้าร่วมอบรม รวม 150 คน              257,730                   -                        -                        -               257,730 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส านักงาน กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบรายจ่ายอ่ืน
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

4 โครงการประชุมช้ีแจงนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน 

บัญชี พัสดุ

การขับเคล่ือนนโยบายและจุดเน้นการ

ด าเนินงาน ส านักงาน กศน. แนว

ทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 

พัสดุได้อย่างถูกต้อง

จ านวนท้ังหมด 67 คน                      -                     -                     125                      -                     125 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย -               -             -               -               -               
1 โครงการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามนโยบายและ

จุดเน้น ส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2565

1. ประชุมช้ีแจงมอบนโยบายและ

จุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน.

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการส านักงาน 

กศน.จังหวัดหนองคาย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

1. ผู้บริหารหน่วยงานและ

สถานศึกษา จ านวน 11 คน 

2. ข้าราชการทุกประเภท จ านวน

 24 คน 

3. พนักงานราชการบนส านักงาน 

กศน.จังหวัดหนองคาย จ านวน 18

 คน 

4. ครูอาสาสมัครฯ จ านวน 16 คน
                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 

จริยธรรม สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1. ประชุมวางแผนการด าเนิน 

2. การน าเสนอโครงการ 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดโครงการ

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

4. ประเมินผลการด าเนินงาน

1. ผู้บริหารหน่วยงานและ

สถานศึกษา จ านวน 11 คน 

2. ข้าราชการทุกประเภท จ านวน

 24 คน 

3. พนักงานราชการบนส านักงาน 

กศน.จังหวัดหนองคาย จ านวน 18
                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

3 โครงการเสริมศักยภาพการเป็นวิทยากรจัด

กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- จัดอบรมประวัติศาสตร์ไทย - จัด

อบรมการเป็นวิทยากรจัดกระบวนการ

เรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของ

พระมหากษัตริย์ไทย

1. ผู้บริหารหน่วยงานและ

สถานศึกษา จ านวน 11 คน 

2. ข้าราชการทุกประเภท จ านวน

 24 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

4 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในสังคมยุคดิจิทัล 1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ

ห้องสมุดประชาชนจังหวัด/อ าเภอ 

2. จัดกิจกรรมการอ่านภายในห้องสมุด

ประชาชน กศน.ต าบล 

บ้านหนังสือชุมชน เป็นประจ า

1. กศน.อ าเภอ 9 แห่ง 

2. กศน.ต าบล 62 แห่ง

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

5 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา

1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดท าค า

รับรองปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ระดับต าบล ระดับอ าเภอ 

ระดับจังหวัด 2. กิจกรรมอบรม

พนักงานราชการทุกต าแหน่ง

1. ครูอาสาสมัครการศึกษานอก

โรงเรียน จ านวน 16 คน 

2. ครู กศน.ต าบล จ านวน 117 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

6 โครงการสรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 1. กิจ่กรรมน าเสนอผลการด าเนินงาน 

ฯ ประจ าปีงบประมาณ 2565 โดย

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง

1. ผู้บริหาร จ านวน 11 คน 

2. ข้าราชการ จ านวน 13 คน 

3. ครูอาสาสมัครฯ จ านวน 16 คน 

4. ครู กศน.ต าบล จ านวน 114 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

7 โครงการพัฒนาอาชีพในรูปแบบกลุ่มสนใจ 1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินงาน 

2. จัดประชาคมเพ่ือทราบความ

ต้องการฝึกอาชีพของประชาชนใน

ระดับต าบล

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,450 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

8 โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ 1. จัดท าแผนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ

ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายไม่น้อย

กว่า 200 ช่ัวโมง 

3. นิเทศ ติดตามประเมินผล

ประชาชนวัยแรงงาน 15-59 ปี 

ผู้ไม่รู้หนังสือ จ านวน 219 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

9 โครงการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต 1. จัดประชาคมเพ่ือทราบความต้องการ

เรียนรู้ของประชาชน 

2. จัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ

ด าเนินงานให้กับบุคลากรในสังกัด

ประชาชนท่ัวไป จ านวน 1,860 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

10 โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

กระบวนการบัญชีครัวเรือน

1. มอบหมายครู กศน.ต าบล จัด

ประชาคมคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายฯ 

จ านวน 10 คน/หมู่บ้านฯ

ประชาชนท่ัวไป ต าบลละ 30 คน 

รวมเป็น 1,860 คน

                     -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

11 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 1. จัดท าแผนปฏิบัติการห้องสมุด

ประชาชนจังหวัด ห้องสมุดฯ

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใน

ห้องสมุดประชาชน กศน.ฯ

1. กศน. ่ต าบล 62 แห่ง 2. กศน.

อ าเภอ 9 แห่ง 3. ภาคีเครือข่าย 

62 แห่ง 4. ประชาชนท่ัวไป 

นักเรียน นักศึกษา จ านวน 

25,200 คน                      -                     -                        -                        -                        -   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ส านักงาน กศน.

จังหวัดหนองคาย

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุดรธานี 2,943,695      452,500      2,943,695      452,500        6,792,390      
1 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการจัดการศึกษา

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูล พนักงาน

ราชการ กศน.จังหวัดอุดรธานี 

2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือจัดท า

ระบบฐานข้อมูลระบบ DMIS อย่างมี

ประสิทธิภาพ ฯ

1. บุคลากร จ านวน 374 คน 

2. สถานศึกษาจ านวน 20 แห่ง

                2,500               2,500                 2,500                 2,500               10,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามแนว

ทางการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ

1. การจัดท าแผนพัฒนา

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3. จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ

สถานศึกษาในสังกัด ส านักงาน 

กศน.จังหวัดอุดรธานี จ านวน 20 

แห่ง

             125,000           125,000             125,000              125,000             500,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

3 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา

1. อบรมพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

2. ส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มี

สมรรถนะในการท างานฯ

จ านวน 929 คน              200,000           200,000             200,000              200,000             800,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี

4 โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 1. ประสานความร่วมมือเครือข่าย

2. จัดอบรม ให้ความรู้ตามหลักสูตรฯ

ประชาชน 20 อ าเภอ 200 คน              307,700                   -               307,700                      -               615,400 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี

5 โครงการพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลชุมชน

1. จัดอบรมวิทยากรแกนน า ครู ข , ครู

 ค เพ่ือเป็นวิทยากรแกนน า 

2. จัดอบรมขยายผลให้กับประชาชน

หลักสูตรการค้าออนไลน์ฯ

1. วิทยากรแกนน า ครู ข จ านวน 

156 คน 

2. วิทยากรแกนน า ครู ค จ านวน 

190 คนฯ

             585,010                   -               585,010                      -             1,170,020 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี

6 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

1. พัฒนานวัตกรรมครูคืนถ่ิน 

2. พัฒนานวัตกรรมสารสนเทศออนไลน์ 

3. พัฒนานวัตกรรมเช่ือมโยงแหล่ง

เรียนรู้ฯ

1. ข้าราชการครู 

2. ครู อาสาสมัครนอกโรงเรียน 

3. ครู กศน.ต าบล 

4. ครู ศรช. 

5. ครูผู้สอนคนพิการ

             125,000           125,000             125,000              125,000             500,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี

7 การจัดการศึกษาต่อเน่ือง จัดสรรงบประมาณ/ก ากับติดตามผล

การด าเนินงาน เพ่ือให้สถานศึกษาจัด

การศึกษาต่อเน่ือง

ประชาชนท่ัวไปจ านวน 11,893 

คน

          1,598,485                   -             1,598,485                      -             3,196,970 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุดรธานี

1,148,640      491,630      1,223,475      67,100          2,930,845      
1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.จัด

การศึกษานักศึกษาไร้สัญชาติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครู กศน.จัด

การศึกษานักศึกษาไร้สัญชาติฯ

1) บุคลากร กศน.อ าเภอบ้านโคก 

จ านวน 11 คน 

2) บุลลากร กศน.อ าเภอน้ าปาด 

จ านวน 11 คน 

3) บุคลากรส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 10 คน

               57,100                   -                        -                        -                 57,100 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยด้านส่ือออนไลน์ ใน

สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

1.เรียนรู้ กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์

2.สร้างผลงาน Infographics 

3.การตัดต่อวีดีโอด้วยสมาร์ทโฟน 

4.น าเสนอผลงานบนช่องทาง

Youtube,Facebook,TikTok

1) บรรณารักษ์และเจ้าพนักงาน

ห้องสมุด จ านวน 16 คน

2) ครู กศน.ต าบล 67 ต าบล 

จ านวน 67 คนฯ

                     -             129,400                      -                        -               129,400 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

3 โครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน. สู่ครูมืออาชีพแบบ

 PLC (Professional Learning Community) 

“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ประจ าปีงบประมาณ

 2565

โครงการพัฒนา ศักยภาพครู กศน. 

สู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional

 Learning Community) “ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ

บุคลากรในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์ รวม 115 คน

                     -                     -               186,740                      -               186,740 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารของสถานศึกษา 

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุตรดิตถ์

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโครงการ 

พัฒนาระบบการบริหารของ

สถานศึกษา ด้านงานวิชาการ ด้านงาน

งบประมาณ ด้านงานบุคลากร ด้าน

บริหารงานท่ัวไป

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย รวม 120 คน              239,200                   -                        -                        -               239,200 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

5 โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิทยากรการศึกษา

ต่อเน่ือง

กิจกรรมอบรมพัฒนาเทคนิคทักษะ

กระบวนการ การเป็นวิทยากรในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้การศึกษา

ต่อเน่ืองให้มีความรู้ความสามารถหรือมี

ความเช่ียวชาญในสาขาท่ีจะ

วิทยากรการศึกษาต่อเน่ืองภายใน

จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 90 คน

                     -                     -                        -                 67,100               67,100 ภารกิจต่อเน่ือง ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

6 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือ

พัฒนาทักษะชีวิต

ประเภทกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน

ท่ัวไป จ านวนลุ่มเป้าหมาย 2907 

คน

             135,240             37,030             162,035                      -               334,305 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

7 โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา

เพ่ือพัฒนาสังคมและ สังคม

ประชาชนท่ัวไป จ านวนลุ่ม

เป้าหมาย 1898 คน

             229,200           231,200             298,800                      -               759,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

8 โครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนท่ัวไป จ านวนลุ่ม

เป้าหมาย 1569 คน

             222,800             94,000             310,800                      -               627,600 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

9 โครงการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้ไม่รู้หนังสือ ส่งเสริมการรู้หนังสือไทย ประชาชนท่ัวไป จ านวนลุ่ม

เป้าหมาย 964 คน

             265,100                   -               265,100                      -               530,200 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

10 โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยส่งเสริมการอ่าน 1. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

2. กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน 

3. กิจกรรมรถโมบายเคล่ือนท่ี 

4. กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน

ประชาชน                      -                     -                        -                        -                        -   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุตรดิตถ์

3,173,500      2,195,000    35,000          2,780,000      8,183,500      
1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการของส านักงาน 

กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

 2565 (DMIS 65)

1. ฟังการบรรยายและดูการปฏิบัติการ

ใช้ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร

จัดการ DMIS 

2.บุคลากรผู้เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติการ

ใช้งานระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารฯ

1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานจัดท า

ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหาร

จัดการ (DMIS 65) ของ

สถานศึกษาในสังกัดท้ัง 25 แห่งๆ 

ละ 2 คน จ านวน 50 คน

             103,000                   -                        -                        -               103,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

และแผนบริหารความเส่ียงด้านการบริหารโครงการ 

ของส านักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานีประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์และ

จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

รวมท้ังส้ิน 90 คน              253,500                   -                        -                        -               253,500 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

3 โครงการอบรมพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนและ

เว็บไซต์ กศน.ต าบล ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 

2565

ฝึกอบรมและปฏิบัติการ  - บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน

อ าเภอและเจ้าหน้าท่ี ICT อ าเภอ

ละ 2 คน จ านวน 50 คน - 

เจ้าหน้าท่ี ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 10 คน

 0                   -                 35,000                      -                 35,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือ หนังสืออิเล็ก

ทอนิกส์ ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี

 21

ฝึกอบรมและปฏิบัติการผลิตส่ือ/

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รวมท้ังส้ิน จ านวน 60 คน                      -               85,000                      -                        -                 85,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากร

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และการใช้งานระบบบริหารจัดการ

งานพัสดุ NEW PMS. ประจ าปี พ.ศ. 2565

บรรยายและปฏิบัติ ระยะท่ี 1 (จ านวน 102 คน) 

ระยะท่ี 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(จ านวน 127 คน)

             152,000                   -                        -                        -               152,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

6 โครงการอบรมการเขียนโครงการและการประเมิน

แบบมุ่งสัมฤทธ์ิ ของส านักงาน กศน. จังหวัด

อุบลราชธานี

อบรม การเขียนโครงการและการ

ประเมินโครงการ โดยมีวิทยากร

บรรยาย และกระบวนการกลุ่ม

รวมท้ังส้ิน 87 คน                      -             210,000                      -                        -               210,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

7 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารข้าราชการครู

 และบุคลากรทางการศึกษาด้านการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ์ ส านักงานงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

อบรม ด้านการบริหารจัดการเชิงกล

ยุทธ์ ส านักงานงาน กศน. จังหวัด

อุบลราชธานี โดยมีวิทยากรบรรยาย 

และกระบวนการกลุ่ม

รวมท้ังส้ิน 86 คน                      -             200,000                      -                        -               200,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ปฏิบัติงานการเงิน 

บัญชี และพัสดุ ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี

 ประจ าปีงบประมาณ 2565 (กลุ่มอ านวยการและ

กลุ่มตรวจสอบภายใน)

ฝึกอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ 

ระบบการควบคุมการเงินของ

หน่วยงานย่อย การเบิก-จ่ายเงิน 

การจัดท าบัญชี การจัดซ้ือจัดจ้าง 

การควบคุมพัสดุ และการจ าหน่ายพัสดุ

ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 100 คน                45,000                   -                        -                        -                 45,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

9 โครงการตรวจสอบภายในสถานศึกษาในสังกัด 

ส านักงานกศน.จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี

งบประมาณ 2565 (กลุ่มอ านวยการและกลุ่ม

ตรวจสอบภายใน)

1.สอบทานเพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและ

เช่ือถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ 

ทางด้านการเงิน การบัญชีและด้าน

อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ฯ

ผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 60 คน                52,000                   -                        -                        -                 52,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

10 โครงการอบรมการบริหารจัดการความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน (กลุ่มอ านวยการและกลุ่มตรวจสอบ

ภายใน)

อบรมให้ความรู้ในเร่ืองของการจัดการ

กับความเส่ียง และการจัดวางระบบ

การควบคุมภายใน

ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าท่ี 

อ าเภอ ในสังกัดส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 100 

คน

             200,000                   -                        -                        -               200,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

11 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือร่วมขับเคล่ือนนโยบาย 

ส านักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่ม

อ านวยการ)

 -โครงการประชุมช้ีแจงการด าเนินงาน

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย จังหวัดอุบลราชธานี ไตร

มาสท่ี 1

ผู้อ านวยการ  ข้าราชการ  ลูกจ้าง

 ประจ า  พนักงานราชการ  ครู 

กศน.ต าบล ท้ังหมดจ านวน 100 

คน

             365,000                   -                        -                        -               365,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

12 โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสา บรรยายให้ความรู้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมท้ังส้ิน จ านวน 307 คน              965,000                   -                        -                        -               965,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

13 โครงการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ 

(กศน. ชาเลนจ์) ประจ าปี 2564 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวด แข่งขัน รวมท้ังส้ิน จ านวน 150 คน                26,000                   -                        -                        -                 26,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

14 โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฏี

ใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

จัดอบรม บรรยาย รวมจ านวนท้ังส้ิน 10,106 คน              510,000                   -                        -                        -               510,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ
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ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน

การประชาสัมพันธ์ด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการเขียนข่าว เล่าความ และ

เทคนิคการน าเสนอข่าว กิจกรรมใน

รูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์

1. บุคลากรผู้รับผิดชอบงาน

ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาใน

สังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 27 คน

                     -               50,000                      -                        -                 50,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

16 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ 

ด้านการศึกษานอกโรงเรียน(N-NET)

1. จัดประชุมช้ีแจงแจวทางการ

ด าเนินการจัดสอบ 

2. นิเทศติดตามการด าเนินการจัดสอบ

ของสถานศึกษาในสังกัด 25 แห่ง

ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหาร

สถานศึกษา,ข้าราชการ ครู,ครู 

กศน.ต าบล, ครู ศรช. เจ้าหน้าท่ี

จังหวัด โครงการละ 50 คน รวม

ท้ังส้ิน 100 คน

                     -                     -                        -             1,000,000           1,000,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าคลังข้อสอบ 

ภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565

แก้ไข/เพ่ิมเติม แบบทดสอบรายวิชา

เลือกเสรีท่ีได้รับการวิเคราะห์ข้อสอบ

ด้วยโปรแกรม Evana เพ่ือให้ข้อสอบมี

ความสมบูรณ์และเก็บข้อสอบเข้าคลัง

ข้อสอบ

ผู้บริหารการศึกษา,ผู้บริหาร

สถานศึกษา,ข้าราชการ ครู ,ครู 

กศน.ต าบลและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

โครงการละ 30 คน รวมท้ังส้ิน 60

 คน

                     -             150,000                      -                        -               150,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

18 โครงการประชุมปฏิบัติการการจัดท ารายงานการ

ประเมินตนเอง SAR

ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดท า

รายงานการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

 เจ้าหน้าท่ีงานประกันฯ หรือผู้ท่ี

เก่ียวข้อง จ านวน 60 คน

                     -                     -                        -                100,000             100,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

19 โครงการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคเรียน

ท่ีภาคเรียนท่ี 2/2564 และ 1/2565

1. จัดประชุมช้ีแจงแจวทางการ

ด าเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิปลาย

ภาคเรียน 

2. นิเทศติดตามการด าเนินการจัดสอบ

ของสถานศึกษาในสังกัด 25 แห่ง 

3.ตรวจกระดาษค าตอบรายวิชาเลือก

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู

 เจ้าหน้าท่ีงานพ้ืนฐาน (ประชุม

ช้ีแจงฯ) รวมท้ังส้ิน 100 คน

                     -           1,500,000                      -                        -             1,500,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

20 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

กิจกรรมท่ี 1 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop)

กิจกรรมท่ี 2 : การนิเทศ ติดตามฯ

รวมจ านวน 95 คน                      -                     -                        -                620,000             620,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี
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ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

งบประมาณรายไตรมาส หน่วยงาน

รับผิดชอบ
ความสอดคล้องรวมงบประมาณ

ท่ี
ช่ืองาน/โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมาย

21 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี

กิจกรรมท่ี 1 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop)

กิจกรรมท่ี 2 : การนิเทศ ติดตามฯ

รวม จ านวน 95 คน                      -                     -                        -                600,000             600,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

22 โครงการการนิเทศการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ระบบการบริหารจัดการและกระบวนการเรียนรู้ของ

สถานศึกษา

กิจกรรมท่ี 1 . การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop)

กิจกรรมท่ี 2 : การนิเทศ ติดตามฯ

รวม จ านวน 100 คน                      -                     -                        -                460,000             460,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

23 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อมูลและ

ตรวจไขว้ผลการเรียนแฉล่ีย (GPA/GPAX) ภาค

เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

1. ประชุมรับทราบแนวทาง

2. ด าเนินการตรวจสอบ

รวม 127 คน                35,000                   -                        -                        -                 35,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

24 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลและตรวจ

เอกสารหลักฐานการสมัครเรียนของนักศึกษา กศน.

ใหม่ ภาคเรียนท่ี2/2564 และนักศึกษาผู้คาดว่าจะ

จบ ภาคเรียนท่ี 2/2564

1. ประชุมช้ีแจงผู้เก่ียวข้อง 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะท างาน 

4. ด าเนินการ จัดท าเอกสาร

5. ด าเนินการตามโครงการ 

6. รายงานผล

รวม 147 คน                40,000                   -                        -                        -                 40,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

25 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการศึกษาด้วย

ระบบออนไลน์ด้วยระบบ LMS สร้างหนังสือ

แบบเรียน แบบทดสอบ ออนไลน์ ประจ าปี

งบประมาณ 2565 ส านักงาน กศน. จังหวัด

อุบลราชธานี

1. ประชุมช้ีแจงผู้เก่ียวข้อง 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะท างาน 

4. ด าเนินการ จัดท าเอกสาร

5 ด าเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน 

6. รายงานผล

- ผู้บริหาร 27 คน -บุคลากร ครู 

ท่ีรับผิดชอบ 50 คน -บุคลากร

ส านักงาน กศน.จังหวัด

อุบลราชธานี จ านวน 20 คน รวม

 97 คน

             177,000                   -                        -                        -               177,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี

26 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักศึกษา กศน.ประจ าภาคเรียนท่ี 2/2564 

ส านักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี

1. ประชุมช้ีแจงผู้เก่ียวข้อง 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 

3. แต่งต้ังคณะท างาน 

4. ด าเนินงานจัดโครงการยกระดับ

รวม 1,486 คน              250,000                   -                        -                        -               250,000 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ส านักงาน กศน.

จังหวัดอุบลราชธานี
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                      ตารางสรุปเป้าหมายการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.

ตารางสรุปเป้าหมายการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของส านักงาน กศน. (ปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

ส่วนที่
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1 กำรศึกษำพ้ืนฐำน

จ ำ
นว

น

หน่
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นับ

อุด
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1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ 68,995           คน  33,714,050   26,419        13,197,115    8,785         4,447,835     24,869        13,085,344     83,999       2,905,856      

* 1.2 กำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู) 40,046           คน 76,233,000      40,046        38,116,500      40,046        38,116,500      

* 1.3 กำรศึกษำส ำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู) 30,829           คน 8,220,000       30,679        4,110,000        30,679        4,110,000       

2 กำรศึกษำต่อเน่ือง
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2.1 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต

  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 302,400          คน  34,634,632   71,523        8,346,528      76,142        8,862,460     108,535      12,490,942     40,036       4,680,576      

2.2 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและชุมชน

  กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน 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     

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ 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      

2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)

  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา 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      

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
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3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชุมชนในต ำบล 5,527             แห่ง  26,091,139   5,527          6,406,462      5,527         6,161,012     5,527         6,776,179      5,527         5,367,496      

     (จัดซ้ือหนังสือพิมพ์/ส่ือ ส าหรับ กศน.ต าบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

  (1) ห้องสมุดประชาชน 3,907,912       คน    936,855        938,155       965,139       916,083      

  (2) บ้านหนังสือชุมชน 4,223,556       คน    1,015,704     1,046,005     1,036,451     1,000,856   

  (3) หน่วยบริการเคล่ือนท่ี (รถโมบาย) 536,132          คน    121,395        136,864       140,141       120,192      

  (4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 815,159          คน    195,380        205,060       203,564       193,114      

  (5) ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ 744,390          คน    176,509        186,583       181,966       172,014      

รวม 10,227,149     คน    2,445,843    2,512,667    2,527,261    2,402,259  

ท่ี โครงกำร/กิจกรรม/งำน
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

กศน-กผ-03
ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของส ำนักงำน กศน. (ข้อมูล ณ เดือนกันยำยน 2564)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม/งำน
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

3.3 วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ)
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  (1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ 545,000          คน  2,587,540     141,850       674,385        126,650      664,385        126,650      634,385         142,850      614,385         

  (2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 42,500           คน  2,083,320     9,985          509,740        11,385        538,500        10,295        585,580         9,985         449,500         

  (3) กิจกรรมการศึกษา 315,269          คน  3,044,250     125,390       605,200        52,640        571,770        50,210        525,760         66,630       1,341,520      

  (4) ท้องฟ้าจ าลอง 161,800          คน  535,000       46,840        160,500        41,840        120,500        41,840        120,500         30,280       133,500         

  (5) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า 300,000          คน  350,000       75,000        87,500          75,000        87,500         75,000        87,500          75,000       87,500          

  (6) บริการวิชาการ 477,850          คน  1,134,200     98,712        273,050        103,712      304,050        102,712      294,050         92,712       263,050         

รวม 1,842,419      คน  9,734,310    497,777      2,310,375     411,227     2,286,705    406,707     2,247,775     417,457     2,889,455     

4 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

4.1 ศูนย์ฝึกอำชีพ “ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี 700              คน  570,000       175            142,500        175            142,500        175            142,500         175           142,500         

4.2 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง เพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่ำงย่ังยืน 14,371          คน   2,414,350          6,238          1,049,275      937            154,300        6,809         1,143,650      367           60,475          

4.3 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร เพ่ือสนองงำนตำมพระรำชด ำริฯ 295              แห่ง   16,599,000        205            5,057,075      9               3,226,975     123            5,440,825      -            2,874,125      

4.4 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะยำกล ำบำกในเขตพ้ืนท่ีสูงภำคเหนือ 5,420            คน 27,621,900      1,631          8,285,100      1,115         5,691,000     2,199         11,240,800     475           2,405,000      

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

จ า
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

5.1 พัฒนำหลักสูตร -                หลักสูตร  -            -                   -             -              -            -              -            -               -            -               

5.2 พัฒนำส่ือ -                เร่ือง  -            -                   -             -              -            -              -            -               -            -               

5.3 พัฒนำบุคลำกร 1,216             คน  4,881,960    -                   66              241,000        335            1,198,310     762            3,294,300      53             148,350         

5.4 งำนวิจัย 2                   เร่ือง  273,340      -                   -             13,960          -            63,920         -            168,960         2               26,500          

5.5 งำนจัดกำรศึกษำ

  (1) การศึกษาต่อเน่ือง 390               คน  228,000      -                   -             -              145            71,450         245            139,150         -            17,400          

  (2) การศึกษาตามอัธยาศัย 9,974             คน  110,100      -                   2,368          26,100          2,499         32,500         2,804         37,500          2,303         14,000          

รวม 10,364          คน  338,100     -                 2,368         26,100         2,644        103,950       3,049        176,650        2,303        31,400         
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ท่ี โครงกำร/กิจกรรม/งำน
ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

เป้ำหมำย งบประมำณ (บำท)

แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

แผน แผน แผน แผน

6 โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี)
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6.1 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)

  (1) ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ 6,512             คน 13,259,800      1,379          2,591,400      1,015         2,030,600     3,860         7,409,400      550           1,100,400      

  (2) โครงการสนับสนุนเส้ือผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชนฯ 8,234             คน 3,681,230       4,218          63,500          2,032         1,821,605     1,984         1,796,125      -            -               

  (3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ -                คน   -                   -             -              -            -              -            -               -            -               

6.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำทีย่ังยืน

  (1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

      - 1 อ าเภอ 1 อาชีพ (รายอ าเภอ) 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     

      - ช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ข้ันไป) 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     

 (2) โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ 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      
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โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

  (1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ -                คน   -                   -             -              -            -              -            -               -            -               

  (2) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ 2,760             คน   1,812,600          -             -              660            618,400        500            260,400         1,600         933,800         

  (3) โครงการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ 1,775             คน   5,309,200          445            1,327,300      444            1,327,300     443            1,327,300      443           1,327,300      

รวม 4,535 คน   7,121,800         445           1,327,300     1,104        1,945,700    943           1,587,700     2,043        2,261,100     

6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

  (1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่าง ศธ. และ สธ.

     - หลักสูตร 70 ช่ัวโมง 13,389           คน   8,126,210          4,532          1,349,150      2,393         3,096,910     83,068        3,197,050      396           508,860         

     - หลักสูตร 420 ช่ัวโมง 380               คน   2,678,100          60              423,000        140            1,127,100     160            1,057,500      20             141,000         

รวม 13,769           คน   10,804,310        4,592          1,772,150      2,533         4,224,010     83,228        4,254,550      416           649,860         

  (2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ 198,013          คน   16,034,440        44,489        3,967,430      55,129        4,124,336     422,486      6,276,045      14,660       1,193,420      

รวม 211,782         คน   26,838,750       49,081       5,739,580     57,662       8,348,346    505,714     10,530,595    15,076      1,843,280     

6.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 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      

6.5 แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

  (1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ 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          -             -              80             858,700        80             2,111,300      -            -               

  (3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ 1,643             คน   3,022,220          308            511,280        1,024         1,760,770     311            466,530         -            283,640         

  (4) โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในจังหวัดชายแดนใต้
 -                คน   -                   -             -              -            -              -            -               -            -               



 
 

 

การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน.  
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 

 
 

 
 
 
 
1. การบริหารจัดการ 
 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. ด าเนินการภายใต้ 
ทิศทางการบริหารประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) และนโยบายรัฐบาล 
(พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายและจุดเน้นการจัดการศึกษา 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี) และเจตนารมณข์องพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
พ.ศ. 2551 รวมทั้ ง (ร่ าง) นโยบายและจุดเน้ นการด าเนิ นงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565  
ของส านักงาน กศน. ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกช่วงวัยได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จ าเป็น และสมรรถนะที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  สามารถด ารงชีวิต 
ได้อย่างเหมาะสมบนรากฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ไว้ดังนี้ 
  1.1 ส านักงาน กศน. ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในสังกัด
เกี่ยวกับแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติราชการภายใต้ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยการจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด  
และจัดพิมพ์เอกสารนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เผยแพร่ให้กับ
บุคลากรในสังกัด และเผยแพร่ผ่าน website ของส านักงาน กศน. และกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
  1.2 หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน กศน. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้ภารกิจและผลผลิตที่รับผิดชอบ ตามวงเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร และน าแผนปฏิบัติการเสนอต่อส านักงาน กศน. 
 

ส่วนที่ 

7 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. 

  1.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลส าหรับการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยในทุกระดับ โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้  ที่ เป็นระบบ 
ของทุกหน่วยงานในสังกัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.4 พัฒนาระบบการประสานงานโดยจัดท า website ของส านักงาน กศน. ที ่www.nfe.go.th 
พร้อมทั้ งจัดให้มี ระบบแจ้งข่าวสารผ่านระบบโทรศัพท์มือถือและ E-mail รวมทั้ งมอบหมาย 
ให้หน่วยศึกษานิเทศก์เป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงาน  

2. การติดตามและประเมินผล 
 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ ดังนี้ 
  2.1 ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
   1) การก ากับดูแลการด าเนินงานตามกรอบนโยบายและทิศทางของแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด าเนินการโดยส านักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง 
   2) การนิเทศและติดตามผลการด าเนินงาน โดยส านักงาน กศน.จังหวัด และส่วนกลาง 
  2.2 ก าหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
   1) การนิ เทศและติดตามผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. มอบหมายให้ 
หน่วยศึกษานิเทศก์ ด าเนินการนิเทศและติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรม 
กศน. ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด และก าหนดให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานเป็นรายเดือน/ไตรมาส/ภาคเรียน/ปี  
   2) การประเมินผลการด าเนินงาน ส านักงาน กศน. ก าหนดให้มีการประเมินผล 
การด าเนินงาน ทั้งในระหว่างการด าเนินงานและสิ้นสุดการด าเนินงาน  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการตามนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยประจ าปี 
  2.3 การประเมินผลการด าเนินงาน 
   1) หน่วยงานและสถานศึกษา น าผลการประเมินไปใช้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานส าหรับปีงบประมาณต่อไป 
   2) ส านักงาน กศน. น าผลการประเมินไปพัฒนา ปรับปรุง และน าไปขยายผล 
การด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3) ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 
และบูรณาการการด าเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกัน 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักงาน กศน. 

3. การรายงานผลการด าเนินงาน 
 ส านักงาน กศน. ได้ก าหนดแนวทางการรายงานผลการด าเนินงานการศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้รายงานผลการด าเนินงานภายใต้แผน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และสถิติ
สารสนเทศต่าง ๆ ตามระยะเวลา และแบบรายงานผลต่าง ๆ ดังนี้ 
  3.1 รายงานผลการด าเนินงานตามประเภทของการจัดการศึกษา กิจกรรม และโครงการ
ส าคัญตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษารายงานผล 
การด าเนินงานประจ าเดือนในภาพรวมไปยังส านักงาน กศน. ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ 
(DMIS) 
  3.2 รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส โดยให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงาน กศน. รายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและสถานศึกษาตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงาน ของ ส านักงาน กศน. เป็นรายไตรมาส 
(4 ครั้งต่อปี) 
  3.3 รายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (สงป.301 และ สงป.302) และ
รายงานความพึงพอใจตามตัวชี้วัด โดยส านักงาน กศน.จังหวัด รวบรวมน าส่งทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน 
 



 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(งาน/โครงการในภาพรวม) 
 

 หน่วยงาน                                           .     สถานศึกษา                                           .     ส านักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)                                            . 
 

ที ่ ชื่องาน/โครงการ วัตถุประสงค์ กิจกรรมหลัก 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ประเภท 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

กลุ่มเป้าหมาย 
งบด าเนินงาน งบรายจ่ายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

     รวม   

     รวมสุทธิ  

กศน-กผ-01 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(จ าแนกตามงาน/โครงการ) 
 

 หน่วยงาน                                          .     สถานศึกษา                                         .     ส านักงาน กศน. (จังหวัด/กทม.)                                          . 
 

สอดคล้องกับนโยบายส าคัญ ข้อที ่                  และนโยบายตามภารกิจ ข้อที ่                      .      งบประมาณ จ านวน                                          บาท 
   งบด าเนินงาน  งบรายจ่ายอื่น 
ชื่องาน/โครงการ  ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
     

 
   

วัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมหลัก 
 

 

 

 
พื้นที่ด าเนินการ 

   
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย  
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภทกลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 ผู้รับผิดชอบ 
  - ชื่อ – นามสกุล                                                           .  
  - โทรศัพท ์                                                                . 

 

กศน-กผ-02 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 



จ ำ
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น
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ปร
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ำณ
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ำท

)

จ ำ
นว

น

งบ
ปร

ะม
ำณ

(บ
ำท

)

จ ำ
นว

น

งบ
ปร

ะม
ำณ

(บ
ำท

)

จ ำ
นว

น

งบ
ปร

ะม
ำณ

(บ
ำท

)

1 กำรศึกษำพ้ืนฐำน

จ ำ
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

1.1 ผู้ไม่รู้หนังสือ -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

* 1.2 กำรศึกษำส ำหรับผู้พิกำร (ค่ำจ้ำงครู) คน   -          -              -          -             

* 1.3 กำรศึกษำส ำหรับเด็กเร่ร่อน (ค่ำจ้ำงครู) คน   -          -              -          -             

2 กำรศึกษำต่อเน่ือง

จ ำ
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

2.1 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต

  กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

2.2 กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำสังคมและชุมชน

  กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

2.3 กำรเรียนรู้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

  การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

2.4 โครงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือชุมชนในเขตภูเขำ (ศศช.)

  โครงการจัดการศึกษาเพ่ือชุมชนในเขตภูเขา -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

3 กำรศึกษำตำมอัธยำศัย
จ ำ

นว
น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

3.1 โครงกำรจัดสร้ำงแหล่งเรียนรู้ชุมชนในต ำบล -       แห่ง  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

     (จัดซ้ือหนังสือพิมพ์/ส่ือ ส าหรับ กศน.ต าบล)

3.2 กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

  (1) ห้องสมุดประชาชน -       คน    -           -           -           -          

  (2) บ้านหนังสือชุมชน -       คน    -           -           -           -          

  (3) หน่วยบริการเคล่ือนท่ี (รถโมบาย) -       คน    -           -           -           -          

  (4) อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน -       คน    -           -           -           -          

จ ำ
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

งบประมำณ (บำท)

กศน-กผ-03

ตำรำงสรุปเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ของ...........................................................................................................................................
แผนกำรจัดบริกำรกลุ่มเป้ำหมำยและกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ไตรมำสท่ี 1 ไตรมำสท่ี 2 ไตรมำสท่ี 3 ไตรมำสท่ี 4

แผน แผน แผน แผนท่ี โครงกำร/กิจกรรม/งำน เป้ำหมำย



  (5) ห้องสมุดเคล่ือนท่ีส าหรับชาวตลาด ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพฯ -       คน    -           -           -           -          

รวม -       คน    -          -          -          -         

3.3 วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ (ศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ)

จ ำ
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

  (1) กิจกรรมเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

  (2) กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

  (3) กิจกรรมการศึกษา -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

  (4) ท้องฟ้าจ าลอง -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

  (5) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

  (6) บริการวิชาการ -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

รวม -       คน  -               -         -            -         -            -         -            -         -            

4 โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

4.1 ศูนย์ฝึกอำชีพ “ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์” จังหวัดอุทัยธำนี -       คน  -               -          -            -          -            -          -            -          -            

4.2 โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวง เพ่ือแก้ปัญหำพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินอย่ำงย่ังยืน -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

4.3 โครงกำรจัดกำรศึกษำเด็กและเยำวชนในถ่ินทุรกันดำร เพ่ือสนองงำนตำมพระรำชด ำริฯ -       แห่ง   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

4.4 โครงกำรทุนกำรศึกษำเด็กสภำวะยำกล ำบำกในเขตพ้ืนท่ีสูงภำคเหนือ -       คน -                -          -            -          -            -          -            -          -            

5 งำนพัฒนำวิชำกำร (สถำบัน กศน.ภำค)

จ า
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

5.1 พัฒนำหลักสูตร -       หลักสูตร  -              -              -          -            -          -            -          -            -          -            

5.2 พัฒนำส่ือ -       เร่ือง  -              -              -          -            -          -            -          -            -          -            

5.3 พัฒนำบุคลำกร -       คน  -              -              -          -            -          -            -          -            -          -            

5.4 งำนวิจัย -       เร่ือง  -              -              -          -            -          -            -          -            -          -            

5.5 งำนจัดกำรศึกษำ

  (1) การศึกษาต่อเน่ือง -       คน  -              -              -          -            -          -            -          -            -          -            

  (2) การศึกษาตามอัธยาศัย -       คน  -              -              -          -            -          -            -          -            -          -            

รวม -       คน  -              -              -         -            -         -            -         -            -         -            

6 โครงกำร/กิจกรรมส ำคัญตำมแผนงำน (พ.ร.บ.งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี)

จ า
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

6.1 แผนงำนพ้ืนฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (กำรศึกษำนอกระบบ)

  (1) ส่ิงอ านวยความสะดวก ส่ือ บริการ และการช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ส าหรับคนพิการ -       คน -                -          -            -          -            -          -            -          -            

  (2) โครงการสนับสนุนเส้ือผ้าและอุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็ก และเยาวชนฯ -       คน -                -          -            -          -            -          -            -          -            

  (3) โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            



6.2 แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์

โครงกำรขับเคล่ือนกำรพัฒนำกำรศึกษำทีย่ังยืน

  (1) โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

      - 1 อ าเภอ 1 อาชีพ (รายอ าเภอ) -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

      - กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

      - ช้ันเรียนวิชาชีพ (31 ชม.ข้ันไป) -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

 (2) โครงการภาษาต่างประเทศเพ่ือการส่ือสารด้านอาชีพ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

จ า
นว

น

หน่
วย

นับ

อุด
หนุ

น

ด ำ
เนิ

นง
ำน

รำ
ยจ่

ำย
อื่น

โครงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดชำยแดนภำคใต้

  (1) โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

  (2) โครงการกีฬา กศน. สายสัมพันธ์ชายแดนใต้ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            
  (3) โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            
  (3) โครงการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชนจังหวัดชายแดนใต้ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

รวม - คน   -              -         -            -         -            -         -            -         -            

6.3 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต

  (1) โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่าง ศธ. และ สธ.

     - หลักสูตร 70 ช่ัวโมง -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

     - หลักสูตร 420 ช่ัวโมง -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

รวม -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

  (2) โครงการการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

รวม -       คน   -              -         -            -         -            -         -            -         -            

6.4 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

6.5 แผนงำนบูรณำกำรขับเคล่ือนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้

  (1) โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

  (2) โครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

  (3) โครงการลูกเสือ กศน. ชายแดนใต้ -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            

  (4) โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสารในจังหวัดชายแดนใต้
 -       คน   -              -          -            -          -            -          -            -          -            



แบบฟอร์มโครงการของส านักงาน กศน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
หน่วยงาน/สถานศึกษา    

1. ชื่อโครงการ    

2. ความสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และภารกิจ 

  สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการด าเนินงานฯ  
  ภารกิจเร่งด่วน   
  ภารกิจต่อเนื่อง   
  สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ (ตามกฎหมาย)  
    

3. หลักการและเหตุผล 
    
    
    
    
    
   
   
   
    

4. วัตถุประสงค์ 
 4.1   
 4.2   
 4.3   

5. เป้าหมาย (Output) 
 5.1 เชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย 
  1)   จ านวน  
  2)   จ านวน  
 5.2 เชิงคุณภาพ 
  1)   
  2)   

กศน-กผ-04 



6. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมายและเป้าหมาย 

พื้นที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย (เชิงคุณภาพ) 

      X,XXX,XXX 
      X,XXX,XXX 

*โอนให้... 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

* กิจกรรมหลักใดมีการโอนงบประมาณให้หน่วยงานและสถานศึกษาในส่วนภูมิภาค ให้ระบุชื่อหน่วยงานและสถานศึกษาให้ชัดเจนด้วย



7) วงเงินงบประมาณทั้งโครงการ 
 ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 จากแผนงาน :   
ผลผลิตที่   ผู้รับบริการการศึกษา  งบ จ านวน  บ า ท 
(- งบประมาณตัวหนังสือ-) รายละเอียดดังนี้ 
 7.1       

1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ... บาท 

  ... คน  x  ... บาท x ... วัน = ... บาท  

2) ค่าที่พัก ... บาท 

  ... คน  ×  ... บาท × ... วัน =  ... บาท  

3) ค่าพาหนะ  ... บาท 

 ค่ารถรับจ้าง 

    ... คน x ... บาท x  ... เที่ยว 

 

= 

 

... บาท 

 

4) ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ... บาท 

 4.1) ค่าอาหารกลางวัน 

 ... คน × ...บาท x ... มื้อ 

 

= 

 

... บาท 

 

 4.2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 ... คน x  ... บาท x ... มื้อ     

 

= 

 

... บาท      

 

5) ค่าเอกสารประกอบการประชุม ... บาท 

รวม    ... บาท 

8) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
กิจกรรมหลัก จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ไตรมาสที่ 1 
(ต.ค. – ธ.ค. 64) 

ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค. – ม.ีค. 65) 

ไตรมาสที่ 3 
(เม.ย. – มิ.ย. 65) 

ไตรมาสที่ 4 
(ก.ค. – ก.ย. 65) 

1. ... X,XXX X,XXX - X,XXX 
2. ... X,XXX - X,XXX - 
3. ... - - X,XXX  
4. ... - - - X,XXX 

รวม X,XXX X,XXX X,XXX X,XXX 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
       

  



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 ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 13.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output) *สอดคล้องกับเป้าหมาย 
  1) ร้อยละของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 
  2) จ านวนของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 
 13.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome) *สอดคล้องกับผลลัพธ์ (ข้อ 12) 
  1) ร้อยละของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 
  2) จ านวนของ   (-ค่าเป้าหมาย-) 

14. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 14.1     
 14.2     

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ชื่อ – สกุล :     ต าแหน่ง :    
เบอร์โทรศัพท์ที่ท างาน :    เบอร์โทรศัพท์มือถือ :   
อีเมล์ :     
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ  
    ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก 
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่อบสนองแผนงานบูรณาการ 
3. หัวข้อท่ี (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการภาค  
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  1 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง จ าแนกรายละเอียดตัวคูณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

      แผนงานพื้นฐาน 
      แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน  
      *แผนงานบูรณาการ 

แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 
 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน................................................................................................................. 

 ความสอดคล้องกับแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดา้น .................................................................................. 
ประเด็นหลัก............................................................................................................................................................ 

 ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ ด้าน ............................................................................................................ 

 ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 ( พ.ศ. 2560 – 2565)   
ยุทธศาสตร์ที่ ............................................................................................................................................................. 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ ........................................................................... 

 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรส์ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่....................................................... 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่........................................................................................ 

 **ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานศึกษาธิการภาค ยุทธศาสตร์ที่................................................... 

 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ยุทธศาสตร์ที่.............................................................................................. 

 ***ความสอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่............................................. 

*กระทรวง : ........................   *หน่วยงาน :  .......................................................................................... .......... 
*แนวทางการด าเนินงาน : ........................................................................................... ...................................... 
*ตัวชี้วัดแนวทาง : .......................................................................................................................... .................. 
1. ชื่อโครงการ  …………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
    *ลักษณะโครงการ       โครงการต่อเนื่อง                 โครงการใหม่ 
2. หลักการและเหตุผลความจ าเป็น…………………………………………………………………………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
3. วัตถุประสงค์……………………………………………………………………………………………….………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
4. เป้าหมายโครงการ (Output) 
 4.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ……..…………………………………………………………………………..…………………...... 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ  
    ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก 
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่อบสนองแผนงานบูรณาการ 
3. หัวข้อท่ี (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการภาค  
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
  2 

4.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ…………………………………………………………………………………………………....…… 
5. กลุ่มเป้าหมายโครงการ (Target group)…………………………………………………………….…………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….…… 
6. ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ (Outputs) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)  

 6.1 ตัวชี้วัดเป้าหมายโครงการ (Outputs)……………………………………………………………………..……  
 6.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcomes)………………………………………………………………………………….…… 
7. วิธีด าเนินการ(Activity) – กิจกรรม  
   7.1 วิธีด าเนินการ(Activity) ……………………………………………………………………………………………….. 
  *7.2 กิจกรรม 

กิจกรรม(หลัก) ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
7.2.1 กิจกรรม 
7.2.2 กิจกรรม 
7.2.3 ………… 

   

 
*8. ตัวช้ีวัดกิจกรรม………………………………………………………………………………………………………………………..… 
9. ระยะเวลาด าเนินการ (วัน/เดือน/ปี) ……………………………………………………………………….……………………… 
10. สถานที่ด าเนินการ/*พื้นที่ด าเนินการ………………………………………………………………………………………….... 
11. งบประมาณ ................................... บาท พร้อมระบุรายละเอียดงบประมาณ 

หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินงาน :  

• ค่าตอบแทน  
- ค่าอาหารท าการนอกเวลาราชการ  
- ค่าตอบแทนวิทยากร  

• ค่าใช้สอย  
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม  
- ค่าจ้างเหมาบริการ  

• ค่าวัสดุ  
- วัสดุส านักงาน  



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ  
1. แบบฟอร์มโครงการเป็นแนวทางในการกรอกข้อมูลรายละเอียดโครงการอาจไม่ตรงกับในการกรอกลงระบบ  
    ให้ยึดหัวข้อในระบบเป็นหลัก 
2. หัวข้อที่ (*) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะโครงการทีต่อบสนองแผนงานบูรณาการ 
3. หัวข้อท่ี (**) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการภาค  
4. หัวข้อที่ (***) เป็นหัวข้อที่กรอกเฉพาะส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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หมวดงบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 
- วัสดุคอมพิวเตอร์  

งบลงทุน :  
       ครุภัณฑ์  
       ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
งบเงินอุดหนุน :  

- รายการ  
งบรายจ่ายอ่ืน :  

- รายการ  
รวมทั้งสิ้น  

12. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
ความเสี่ยง : ..................................................................................................................................... 

 การบริหารความเสี่ยง : ………………………………………………………………………………………..……….….... 
13. หน่วยงานรับผิดชอบ  

13.1 หน่วยงาน (หลัก)…………………………………………………………………..………………………………..……… 
*13.2 หน่วยงาน (ร่วม).............................................................................................................. ............. 

14. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) ……………………………………………………………………………..…… 
 
 

ผู้ประสาน  ชื่อ-สกุล ............................................................ .............................................................. 
               ต าแหน่ง ......................................................................................................................... 
               โทรศัพท ์................................................. โทรสาร ........................................................  
               โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...................................... E-mail : …………………………………………….. 

 
 

 



อักษรย่อหน่วยงาน 
1. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย    : ส ำนักงำน กศน. 
2. หน่วยตรวจสอบภำยใน        : ตสน. 
3. กลุ่มเลขำนุกำรกรม         : กล. 
4. กลุ่มกำรคลงัและสนิทรัพย ์       : กค. 
5. กลุ่มบริหำรงำนบคุคลและนิติกำร      : กบ. 
6. กลุ่มยุทธศำสตรแ์ละแผนงำน       : กผ. 
7. กลุ่มพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ     : กพ. 
8. กลุ่มส่งเสริมกิจกำรกำรศึกษำและเครือข่ำย     : กศ. 
9. ศูนย์เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ        : ศท. 
10. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ      : ศว. 
11. กลุ่มพัฒนำระบบกำรทดสอบ       : กท. 
12. กลุ่มบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำระบบงำน     : กง. 
13. กลุ่มเทคโนโลยีดิจทิัลและสำรสนเทศ      : กย. 
14. สถำบันกำรศึกษำทำงไกล        : สทก. 
15. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกลุ่มเป้ำหมำยพิเศษ   : ศกพ. 
16. สถำบันส่งเสริมและพัฒนำนวตักรรมกำรเรียนรู้      : สพร. 
17. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำรงัสิต       : ศว.รังสิต 
18. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยจังหวัด  : ส ำนักงำน กศน.จงัหวัด 
19. ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยกรุงเทพมหำนคร : ส ำนักงำน กศน. 

                                                                                                                        กรุงเทพมหำนคร  
20. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยอ ำเภอ     : กศน.อ ำเภอ 
21. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยเขต    : กศน.เขต 
22. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยต ำบล     : กศน.ต ำบล 
23. ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยแขวง    : กศน.แขวง 
24. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำกำญจนบุรี     : ศว.กำญจนบุร ี
25. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำขอนแก่น     : ศว.ขอนแก่น 
26. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง      : ศว.ตรัง 
27. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครรำชสีมำ     : ศว.นครรำชสีมำ 
28. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครศรีธรรมรำช    : ศว.นครศรีธรรมรำช 
29. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครสวรรค์     : ศว.นครสวรรค์ 
30. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพระนครศรีอยุธยำ    : ศว.พระนครศรีอยุธยำ 
31. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำยะลำ      : ศว.ยะลำ 
32. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำล ำปำง     : ศว.ล ำปำง 
33. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสมุทรสำคร     : ศว.สมุทรสำคร 



34. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำสระแก้ว     : ศว.สระแก้ว 
35. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำอุบลรำชธำนี     : ศว.อุบลรำชธำน ี
36. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนรำธิวำส     : ศว.นรำธิวำส 
37. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำนครพนม     : ศว.นครพนม 
38. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำพิษณุโลก     : ศว.พิษณุโลก 
39. ศูนย์วิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมเพื่อกำรศึกษำร้อยเอ็ด    : ศว.ร้อยเอ็ด 
40. ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำปตัตำน ี     : ศว.ปัตตำน ี
41. อุทยำนวิทยำศำสตร์พระจอมเกลำ้ ณ หว้ำกอ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์    : อวท. 
42. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดน    : ศฝช. 
43. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนเชียงรำย    : ศฝช.เชียงรำย 
44. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนชุมพร   : ศฝช.ชุมพร 
45. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนปัตตำนี   : ศฝช.ปัตตำน ี
46. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว   : ศฝช.สระแก้ว 
47. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนอุตรดิตถ์    : ศฝช.อุตรดิตถ ์
48. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนมุกดำหำร   : ศฝช.มุกดำหำร 
49. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชพีรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสุรินทร์   : ศฝช.สุรินทร ์  
50. ศูนย์ฝึกและพฒันำอำชีพเกษตรกรรมวัดญำณสงัวรำรำมวรมหำวิหำร   : ศฝก. 
       อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
51. ศูนย์ฝึกวชิำชีพจงัหวัดกำญจนบุร ี“สำมสงฆท์รงพระคุณ”     : ศฝส. 
52. ศูนย์วงเดือน อำคมสุรทัณฑ์        : ศวอ. 
53. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคกลำง   : สถำบัน กศน.ภำคกลำง 
54. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคตะวนัออก   : สถำบัน กศน. 

      ภำคตะวนัออก 
55. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย   : สถำบัน กศน. 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ         ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
56. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคเหนือ   : สถำบัน กศน. ภำคเหนือ 
57. สถำบันพฒันำกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยภำคใต้    : สถำบัน กศน.ภำคใต ้
58. สถำบันกำรศึกษำและพฒันำต่อเนือ่งสิรินธร      : สธ. 
59. ศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนกำญจนำภิเษก (วิทยำลัยในวัง)     : ศกภ. 
60. ศูนย์กำรเรียนชุมชน        : ศรช. 
61. ศูนย์กำรเรียนชุมชนชำวไทยภูเขำ      : ศศช. 
 
 



 

 

ที่ปรึกษา 

 นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. 

 

ผู้เรียบเรียงและจัดท าต้นฉบับ 

นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

บรรณาธิการ 

นายชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

นายยอดชาย ทองธีระ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

ผู้สรุป และจัดพิมพ์ 

นางสาวชนัญณิภา ขาวโอภาส กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

นางสาวสุธาทิพย์ พวงมาลัย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน 

 

คณะผู้จัดท า 


